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Вступ
Започатковуючи весною 1994 р. серію “Monumenta historica
res gestas Europae orientalis illustrantia. Fontes XV-XVII saec. //
Памятники ucmopuu Восточной Eeponu. Источники XV-XVII ee. ”
члени редакційного колективу відразу розуміли, що умовою sine
qua non успіху подібної ініціативи має бути її дійсно міжнародний
характер, адекватний засигналізованому у назві регіональному
окресленню серії. З цього погляду група співпрацівників і авторів
„Monumentow”, яка початково з виключно організаційних причин
обмежувалася представниками російської та польської історичної
науки, при цьому генетично зв’язаними з кількома столичними
осередками: Історичним інститутом Варшавського університету, а
також РГАДА й Інститутом Слов’янознавства Російської Академії
наук, мала у найближчому майбутньому поповнитися дослідниками
з України. Закономірно, що перші сигнали дійсного зацікавлення
співпрацею у галузі едиторства наша редакція отримала з кола учнів
проф. Миколи Ковальського - осередку, роль якого у підтримці
тісних контактів між українською, польською та російською
історіографіями важко переоцінити. Поряд належить підкреслити
підтримку і розуміння важливості видання нашої серії, які редакція
зустріла у процесі співпраці з керівництвом Острозької Академії.
Публікований том з ’являється під номером V; попередній
доробок „Monumentow ”дає право нам ствердити, що переважна
частина видавничих проектів, перелічених редактором серії
чотири роки тому у вступі до тому І, є зреалізована: особливо
це стосується змісту томів II і IIIі . У завершальній стадії
перебувають наступні з започаткованих тоді ініціатив: том
матеріалів про похід королевича Владислава на Москву 16171618 pp. і комплекс документів, зв ’язаних з польськоросійськими переговорами в Нємєжу 1655 p.; на жаль, у тому
останьому випадку несподівана смерть головного виконавця
згаданого проекту з російського боку - незабутнього доктора
Льва В.Заборовського, значною мірою перешкодила завершен
ню підготовки видання, відсуваючи його у віддалене майбутнє.
Одночасно, проте, з’явилося ряд нових ініціатив: у друці
знаходиться том IV серії, що вміщує текст “Крестоприводной
книги 7164 г.” або ж список тих представників шляхетського
стану Речі Посполитої, які восени 1655 р. перед загрозою
московського і шведського вторгнення “крест великому
государю целовали и учинились под его государевою вьісокою
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рукою”2. Розпочалася також підготовка до друку частини
військових і публічних документів з архіву Радзивилів, які тепер
зберігаю ться в зібраннях Відділу рукописів Російської
Національної бібліотеки у Санкт-Петербурзі, чергового тому
дипломатичних і урядових актів періоду Лівонської війни,
зрештою, видання летючих листків, що теж відносяться до
історії цього ж конфлікту3. У редколегії є задум видати
московські посольські книги з останньої чверті XVI ст.
П ублікований том є першим внеском української
археографії до нашої серії; маємо щиру надію, що він стане
провісником подальшої плідної співпраці. Том вміщує книгу
Руської або Волинської метрики - джерела, генетично
спорідненого з Коронною метрикою, але, яке в останні два
століття має спільну архівну історію з Литовською метрикою.
Загальновідомо, що ці метрики є джерельними комплексами,
без яких важко собі уявити сучасні дослідження історії Східної
та Центрально-Східної Європи початку Нового часу. Вміщена
у томі книга віддавна притягувала увагу дослідників4;
свідченням цінності цього джерела стало його поміщення серед
тих томів Литовської метрики, які планувалося видати у рамках
міжнародного едиційного проекту, укладеного в 1980 р. між
Польською Академією наук та Академією наук СРСР.
Цей дуже амбітно складений проект дав відносно скромні
результати (протягом 80-х pp. з’явилися лише два “польські”
томи, підготовлені до друку Анджеєм Рахубою), зрештою
згодом - під тиском політичних змін, що відбувалися в регіоні,
- остаточно п ровали вся5. Лише литовська археографія
справилася з складнощами новітніх часів: доказом її феноме
нальної активності стали дев’ять опублікованих протягом 19931998 pp. томів серії “Lietuvos metrica” (відповідно: книги 1, 5,
8 , 10, 11, 25, 224, 225 і 564). Менш щасливо склалася доля
публікацій, що готувалися в Україні; стосується це також і
даного тому, який згідно видавничих планів Інституту
української археографії та джерелознавства імені М.Грушевського Національної Академії наук України мав з’явитися друком
декілька років тому. Об’єктивні труднощі спричинилися до того,
що реалізація цього наміру стала можливою тільки тепер, в
дещо відмінній формі - дякуючи співпраці Острозької Академії
та Історичного інституту Варшавського університету.
Специфічний характер публікованого матеріалу (між
іншим його мовна різнорідність) наклав свій відбиток на

методику цього видання; в результаті вичерпних консультацій
між укладачем і редактором серії було вирішено частково
відступити від приписів “Видавничої інструкції для історичних
джерел XVI - сер. XIX ст.”, опрацьованої Історичною комісією
Польської Академії мистецтв у Кракові і виданої 1953 р.6, а
принаймні - її сильно змодифікувати (детальніше див: С.23)7.
Таке рішення було продиктоване турботою про збереження
максимальної близькості між публікацією і складним з
філологічної точки зору матеріалом оригіналу; також нам
видавалося доцільним, хоч би з погляду на різнорідне коло
потенційних адресатів едиції, принаймні частково врахувати
дотеперешні традиції і напрацювання української археографії
у галузі видання полономовних джерел.
Редактор серії
Ієронім Ґраля
1 Граля И. Вступление // Книга сеунчей 1613-1619 гг. Документьі Разрядного
приказа о походе Лисовского (осень-зима 1615 г.)/ Сост. А.А.Станиславский,
С.П.Мордовина, Б.Н.Флоря. Москва - Варшава, 1995 (M onumenta historica res
gestas Europae orientalis illustrantia. Fontes XV-XV1I saec. Tomus I). C.8-9; nop:
“Вьіписка из посольских книг” о сношениях Российского государства с ПольскоЛитовским за 1487-1572 гг. / Сост. Б.Н.Морозов. Москва - Варшава, 1997 (Tomus
II); Документи Л и в о н с к о й войньї (подлинное делопроизводство приказов и
воєвод) 1571-1580 гг. / Сост. И.Граля, Н.Ф.Демидова, Б.Н.Флоря, Ю .М .Зскин.
Москва - Варшава, 1998 (Tomus III).
2РГАДА. Фонд 145 (Приказ Великого княжества Смоленского), on. 1, д. 1а, л.77170об. Публікація підготовлена Б.М .Ф лорею та Є.Є.Ликовою за співпраці з
М.Кулецьким і Т.Василевським.
3 Остання з перелічених ініціатив реалізується в рамках науково-дослідницької
співпраці між Центром історії Ц ентральн о-С хідн ої Європи В арш авського
університету (C entrum H istorii Europy S rodkow o-W schodniej U niw ersytetu
Warszawskiego) і Osteuropa-Institut Miinchen.
4 Див. між іншим: Кулаковский П.М., Мьїцьік Ю.А. Литовская метрика кн.220
как исторический источник // Литовская метрика. Тезисьі докладов межреспубликанской научной конференции (апрель 1988). Вильнюс, 1988. С.45-46;
Kennedy Grimsted P. The Ruthenian (Volhynian) Metrica: Polish Crown Chancery
Records for Ukrainian Lands 1569-1673 // Harvard Ukrainian Studies. 1990. Vol.
XIV. Nr. 1-2. P.45-46.
5 Критичну оцінку процесу реалізації проекту станом на 1989 р. див: Хорошкевич
А.Л. Предисловие // Исследования по истории Литовской метрики. Сборник
научньїх трудов. Москва, 1989. С.3-4.
Instrukcja wydawnicza dla zrodel historycznych od XVI do polowy XIX w. Wroclaw,
1953.
7 Н адзвичайно конструктивним для нас у цьому аспекті виявився приклад
недавньої едиції Ірени Канєвської (див: Ksi^ga Ekspedycji kancelarii nadwomej
1559-1572. Materiaty do dziejow dworu krolewskiego / Oprac. I.Kaniewska. Krakow,
1997).
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Руська (Волинська) метрика
у третій чверті XVII ст.
Дана публікація є виданням останнього тому Руської або
Волинської метрики (далі -РМ), який охоплює 1652-1673 роки.
РМ велася в коронній канцелярії, починаючи з 1569 р1. Її поява
стала наслідком збереження у результаті Люблінської унії для
трьох інкорпорованих до Корони воєводств: Волинського,
Київського і Брацлавського - руської мови як діловодної і
чинності Другого Литовського статуту2. Додатковим елементом
своєрідності РМ став її записово-декретовий характер з
спорадичним вкрапленням дипломатичного листування3.3 1620
р. до РМ почали вписувати документи, що стосувалися
чернігіво-сіверських земель4, які відійшли до складу Речі
Посполитої згідно з умовами Деулінського перемир’я. Книги
РМ велися спеціальним штатом руських писарів і підписків,
який з кінця 20-х pp. XVII ст. почав називати себе “канцелярією
коронною руською”, “канцелярією руською”, “канцелярією
волинською”5. Ця назва не вийшла за межі канцелярії, на відміну
від назви метрики, яка, настільки вдалося встановити, почала
виступати з 1605 р. у середовищі, близькому до канцелярії, як
„metryka spraw wolynskich”6, а вже у 1638 р. була відома
волинській шляхті як „metryka ruska”7. Публікована книга
писалася в період, коли руська канцелярія діяла спорадично.
Якщо наприкінці XVI- на початку XVII ст. у ній працювало
щонайменше два писарі одночасно, то на час формування цієї
книги лише один; значно впала інтенсивність вписування
документів до РМ: з 38,5 вписів щорічно у 1601-20 pp. до 10
вписів щорічно у роки правління Яна Казимира. Гіпотетично
можна також твердити про суттєве зменшення штату підписків
порівняно з початком століття. Значною мірою ведення
останньої книги РМ залежало від зовнішніх факторів. Спочатку
значний вплив на цей процес мало укладення Гадяцької угоди,
у тексті якої є непряма вказівка на створення власної повноцінної
канцелярії для Великого князівства Руського73. Деякому
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пожвавленню діяльності руської канцелярії сприяли Чуднівська
угода і об’єднаний похід польсько-козацьких військ під
керівництвом Яна Казимира на Лівобережну Україну. Відпо
відальними за ведення книги були послідовно Ян Бедерман і
Стефан Казимир Ганкевич. Обидва представляли нову
генерацію писарів канцелярії, слабо зв ’язану з шляхтою
українських воєводств і тому більш відданну службі на
королівському дворі.
Я.Бедерман, причетний до даної книги тим, що під його
наглядом були написані перші 7 документів книги, пізніше
упорядковані С.К.Ганкевичом, народився, правдоподібно,
близько 1610 р. у сім’ї міщанина, шотландця за походженням8.
Оскільки його батько, теж Ян, у 1617 р. згадується як
люблінський купець - торговець шкурами9, то місцем його
народження можна вважати Люблін. Господарське пожвавлення,
що спостерігалося в українських воєводствах у той час і стало
наслідком інтенсивних колонізаційних процесів, підштовхнуло
підприємливу сім’ю Бедерманів перебратися далі на схід. Від
початку 20-х pp. Бедермани вже жили у Луцьку, де рідний брат
Яна молодшого Александр займав посаду міського райці10. Ян
мав ще одного брата, Павла, який служив у коронному війську11.
Правдоподібно єдиною особою шляхетського походження у
сім’ї Бедерманів була Анастасія, мати цих трьох братів, яка
разом зі своєю сестрою А полонією , друж иною Захара
Антоновича, мала якусь нерухомість біля містечка Торчина у
Київському воєводстві12. Нешляхетство завдавало чимало
клопоту Я.Бедерманові в майбутньому. У 1643р. Ян Заблоцький
вніс до луцьких гродських книг протестацію, що “шкодила
гонорові і славі добрій” Яна та його матері13. Волинська шляхта
неодноразово у своїх сеймикових інструкціях вимагала заміни
Яна як метриканта на шляхтича, кандидатура якого мала бути
подана з її середовища14. Я.Бедерман завжди писався “шля
хетним” і користувався власним гербом15. З середини 2 0 -х pp.
він став підписком коронної канцелярії, де працював під
керівництвом Якуба Задзіка, спочатку регента канцелярії, а з
1627 р. коронного підканцлера16. Його канцелярська кар’єра
розвивалася досить успішно: з 1629р. він виконував обов’язки
писаря в коронній канцелярії17; у 1630 р. згадується як
королівський секретар18; 1631 р. став “писарем декретів і
метрикантом руським” 19.
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У роки писарства Бедермана визначилася нова стратегія
використання руськими писарями свого службового становища.
Якщо раніше писарі добивалися нових земельних надань і
земських урядів, то для плебея Бедермана і згодом С.К.Ганкевича важливо було отримати менш почесні, але більш
прибуткові посади, зокрема війтівство. Я.Бедерман отримав два
війтівства: у 1637 р. кременецьке і в 1645 р. овруцьке20. Оскільки
гродські книги стосовно цих років фіксують інших війтів у цих
містах, то можна вважати, що Ян, отримуючи привілеї на ці
війтівства, відразу ж уступав їх іншим особам, фактично
замасковано продаючи дані посади. Відверто економічний
характер носили й два інших привілеї, які отримав Я.Бедерман:
на посесію двох синагог у Луцьку 1629 р. і на право збору
подимного і третьої мірки з млинів Київського воєводства21. У
справи українських воєводств Ян, на відміну від своїх
попередників, був заангажований слабо. На початку своєї
служби у королівській канцелярії він займався юридичною
практикою, зв’язаною з захистом інтересів волинської шляхти
у задвірному королівському суді. Так, 1630 р. він виступає як
пленіпотент володимирського старости Романа Гойського у
справі з Станіславом Тишкевичем, що стосувалася їх суперечки
щодо маєтностей Пуліни і Соколов у Києвському воєводстві22.
У 1639 р. Я.Бедерман увійшов до складу королівської комісії,
направленої до Брацлава для розгляду справи між міщанами
цього міста та брацлавським старостою М.Калиновським21.
Невідомо, де Ян навчався. Судові декрети, що ним складалися,
свідчать про високий рівень освіти і навіть певний літературний
талант. Натомість системності і організації в роботі йому
відверто бракувало. Не випадково з трьох книг, що відносяться
до часу його писарства, дві були сформовані з мануалів його
наступником С.К.Ганкевичем24. Помер Я.Бедерман у 1652 p.,
залишивши по собі значну кількість секстернів руської
канцелярії, в тому числі і один, що пізніше був переписаний
С.К.Ганкевичем і приєднаний до публікованої книги.
С.К.Ганкевич походив з сілезького роду; народився ж, як
подає А.Соколова, у м.Острозі на Волині23. Оскільки вже в
середині 40-х pp. С.К.Ганкевич розпочав службу на коро
лівському дворі26, то слід вважати, що він народився десь у
другій половині 20-х років. З 1649 р. виступає С.К.Ганкевич як
підписок коронної канцелярії27. Тоді ж він розпочав надавати
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платні послуги юридичного характеру. Так, постійним
довготривалим з 1651 до 1682 р. клієнтом С.К.Ганкевича було
Львівське ставропігійне братство28. На дворі він мав могутніх
протекторів: королеву Людовику Марію, декретовим писаром
якої певний час був, коронного канцлера Стефана Корицінського
і королівського секретаря Томаша Уейського29. їхня підтримка
сприяла блискучій, як для плебея, кар’єрі на королівському
дворі. У 1653 р. Ганкевич отримав привілей на “писарство
декретів і метрику руську” , тоді ж став королівським
секретарем10. Аванс був виданий небезпідставно, бо у 1655р.,
під час “потопу”, С.К.Ганкевич врятував частину коронного
архіву, напевно поточну, від вивезення до Швеції, переховавши
її у відлюдній лісистій місцевості біля Варшави31. На той час
Стефан вже був нобілітований шведським шляхетством Яном
Казимиром32, а 1673 р. став польським шляхтичем33. С.К.Ганкевич вірно служив королю, перебуваючи з двором на місці битв
і військових експедицій: 1649 і 1651 pp. був при королівському
обозі під Зборовом і Берестечком, 1657 р. брав участь у
виробленні умов Бидгощського трактату з Пруссією, 1660 р. Оливського миру з Швецією, а під час походу військ Яна
Казимира 1663-64 pp. на Лівобережну Україну відзначився тим,
що особисто привів до присяги королю населення кількох
десятків фортець і деяких осіб персонально34. Двічі він дуже
вигідно одружувався: спочатку, в середині 50-х pp. з Анною
Древною, потім, у середині 70-х pp., з Франціскою Іоанною
Перотовною. Обидва його тесті, Лукаш Древно і Миколай Перот,
у різні роки займали важливі посади в міському уряді Старої
Варшави, що, в поєднанні з протекцією королівського двору,
сприяло швидкій кар’єрі С.К.Ганкевича у міському уряді Старої
Варш ави35. Вигідні шлюби дали поштовх до зростання
нерухомої власності Стефана у Старій Варшаві. Якщо у 1659 р.
він володів лише однією кам’яницею на вул. Новомєській, то у
1669 р. мав, крім неї, ще двір на вул. Медовій і дворик на вул.
Длугій, а у 1700 р. - ще один двір на вул. Медовій36.
Для свого основного помешкання - кам’яниці на вул.
Новомєській, що дісталася йому від Лукаша Древна і називалася
Селізеньською , С .К.Ганкевич у березні 1661 р. дістав
лібертаційний привілей від постою “гостей” (послів на сейм,
дигнітарів, урядників) з метою, щоб ,,tym spokoiniej urzqdy swoje
piastowal, kancellari^ rz^dzil, dekreta woiewodztw wolynskiego,
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kiiowskiego, braclawskiego, czerniechowskiego spokoinie pisal,
sprawy, przywileie і insze zapisy do metryki przyimowal”17. Тут,
напевно, була написана більша частина публікованої книги.
Саме у канцелярській діяльності С.К.Ганкевич зробив
найбільше. Після повернення у 1664 р. більшої частини
коронного архіву з Швеції до Варшави він отримав як метрикант
доручення укласти у 4-х примірниках інвентар книг коронної
метрики. Цей інвентар, так званий “Синопсис”, був в основному
завершений у 1666 р. У ньому Ганкевич подав короткий, але
дуже інформативний опис книг руської метрики3*.
Публікована книга описана у “Синопсисі” таким чином:
„Ksi^ga czerwona w skurQ oprawna krola Iana Kazimierza,
kanclerzow przewielebnego A[ndrzeia] Leszczynskiego, wielm.
Stanislawa Korycinskiego, przewielebnych Mikolaia Prazmowskiego і Andzeia Olszowskiego і wielmoznego Iana Leszczynskiego
rokow 1652.3.4. az do roku 1673 za pisarstwa urodz. Stefana
Hankiewicza SB №24”39. Більш повний, подокументний опис
книг Руської метрики подав С.К.Ганкевич у складеному 1673
р. інвентарі під назвою „Index actorum publicorum albo Regestr
xi^g і w nich spraw, przywileiow, decretow krolewskich do
woiewodztw czterech, Kiiowskiego, Wolynskiego, Braclawskiego
і Czerniechowskiego, ferowanych і wydanych z kancelariej koronnej
od roku 1569 do 1673 inclusive, za staraniem, prac^ і kosztem
wlasnym Stefana Kazimierza Hankiewicza anno 1673”40. У процесі
складення “Індексу” Ганкевич перекладав на польську мову
руські самоназви вписів, інколи їх розширював, записуючи на
полях аркушів книг.
Праця над описами короного архіву і РМ спонукала
руського метриканта до її впорядкування. У різні роки він
переписав дві книги РМ з років писарства Я.Бедермана41,
займався приєднанням неоправлених секстернів до інших її
книг42. Йому ж завдячувала руська канцелярія появою
польського перекладу Волинського статуту43, що було зумовлено
завершенням у третій чверті XVII ст. полонізації королівського
і сеймового судочинства. Як і Я.Бедерман, Ганкевич якоїсь
активної політичної чи економічної участі у житті українських
воєводств не брав. Він намагався використовувати отримання
привілеїв на війтівства для їх наступного прихованого продажу.
Одержавши 1661 р. привілей на київське війтівство, руський
метрикант відразу ж уповноважив виконувати функції
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київського війта Павла Тетерю44. Крім того, мав Ганкевич
певний економічний інтерес на Волині, про що свідчить впис
до РМ апробації заруки О.Заславського-Острозького на його
користь45. Після припинення ведення РМ Стефан принаймні до
1700 р. виконував у коронній канцелярії обов’язки декретового
писаря46. Помер він у 1701 р .47
Як вище зазначалося, публікована книга закінчується 1673
p., який є роком припинення ведення РМ. Основну причину
цього слід шукати в суттєвому зменшенні території, що
підлягала її юрисдикції. Брацлавщина і південна Київщина,
згідно з умовами Бучацького мирного договору 1672 p.,
формально утворювали самостійну козацьку державу під
протекторатом султана. Чернігівщина і лівобережна Київщина,
згідно з Андрусівським перемир’ям, залишалися у складі
Московської держави. Волинь, перебуваючи у складі Речі
Посполитої, в період фактично безперервних війн третьої чверті
століття і господарського занепаду поступово втрачала
можливості проштовхувати свої власні інтереси у Варшаві.
Характерний у цьому плані один з пунктів інструкції луцького
сеймику 1669 p., який наказував своїм послам домагатися на
сеймі, щоб “Acta woiewodztw ukrainskich ruskich, w metryk?
ingrossowane, aby swego mieli metrykanta, ktorego lubo i[ego]
m[ilosc] p[an] kanclerz koronny poda, lubo tez sami go podamy”48.
Якщо порівняти дану вимогу з пунктом інструкції цього ж
сеймику 1638 р. такого змісту: „А ze to, ex multis rationibus,
expedit wojewodztwu naszemu, aby przy metrycie ruskiej byl
szlachcic tych wojewodztw, ktore prawa swe, charakterem ruskim
pisane, maj^, a do tego posessionatus, starac si? ich mosc panowie
poslowie nasze maj^, aby ten zostawal, ktorego bracia podadz^, przy
ktorym metryki majq bydz, і dekreta czterech wojewodztw on pisac
і ekspediowac ma: Kijowskie, Wolynskie, Braclawskie, Czemiechowskie”48", виразно видно наскільки зменшилися можливості
волинської шляхти захисту своїх регіональних інтересів.
Проведення кверенд у книгах РМ, - ось що не втрачало
своєї актуальності і після 1673 р. Чи не тому підприємливий
С.К.Ганкевич уклав за свій кошт “Індекс”, який значно
полегшував подібні розшуки? Про проведення кверенд після
1673 р. свідчать покрайні записи, у тому числі і в публікованій
книзі, здійснені мінським каштеляном Данилом Виговським,
племінником Івана Виговського49, який шукав десь між 1710 і
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1720 pp. у книгах вписи документів, за допомогою котрих можна
було б повернути добра Виговських, які належали їм після
Гадяцької унії. На середину XVIII ст. “Індекс” Ганкевича,
очевидно, вже не задовільняв потреби коронної канцелярії та її
клієнтів і, як наслідок, регентом малої канцелярії Яном
Франціском Цивінським у 60 - 70-х pp. був укладений новий,
більш детальний і точний, подокументний інвентар50. Опис
Я.Ф.Цивінського не фіксує у публікованій книзі вписи трьох
статутів (одного частково), наданих ковельським цехам 1670
p., що були вирізані з книги між 1673р. і часом складення
вказаного опису. Останній, як і “Індекс” Ганкевича, мав
виключно допоміжний характер, оскільки не подавав дати і
місця видання документа51.
Після третього поділу Речі Посполитої публікована книга
вперше залишила традиційне місце зберігання і була відправ
лена разом з Литовською метрикою до Петербурга. Тут, у 1803
р. метрикант Стефан Козелло зробив точну копію опису
Я.Ф.Цивінського, яка в зв’язку із втратою частини опису, що
вміщує регестри вписів першої книги РМ за 1569 - 1574 pp., є
незамінною при його реконструкції52. Протягом 1835 - 1837 pp.
Комісія, що була створена для упорядкування Литовської
метрики в архіві Сенату з метою її практичного використання
дворянством для встановлення або потвердження своїх родових
прав і маєткових привілеїв, здійснила перенумерацію олівцем,
прошнурувала книги червоним шовковим шнуром, закреслила
незаповнені аркуші53. Слід вважати, що після цього протягом
свого зберігання у архіві Міністерства юстиції (з 1887 p.),
Центральному державному архіві давніх актів (тепер - РГАДА)
книга „SB - 24” якихось значних змін не зазнала.
Ця книга являє собою об’ємний том шириною 20,5 см,
довжиною 32 см і товщиною 7,5 см, оправлений в червону шкіру.
Кути і корінець палітурки оправлені більш світлішою шкірою.
На титулі, згори і знизу, відтіснено надпис: “Acta Metriki Ruskiej
kancellariej i.k.m. woiewodstw kiiowskiego, wolynskiego,
braclaw s[kiego], czerniechow sk[iego], dekretow, zapisow,
przywileiow і innych roznych w roku 1652,1659,1660,1661,1662,
1663, 1664, 1665, 1666, 1667”. У центрі титулу відтиснено
печатку Яна Казимира висотою 7,6 см і шириною 6,2 см. Між
зовнішньою і внутрішньою лініями, що окреслюють печатку,
відтиснено напис, який відчитати не вдалося. Частина печатки,
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яка обмежена внутрішньою лінією, розділена на чотири частини,
що об’єднуються хрестом. Навколо хреста поміщені герби
Корони, Великого князівства Литовського, Швеції і Готландії.
Посередині задньої кришки оправи поміщено герб “Беліна”, що
належав коронному канцлеру 1658-1666 pp. Миколаю Яну
Пражмовському. На основі напису на титулі та гербу на задній
кришці можна обережно припустити, що книга була оправлена
у 1666 p.; при цьому до заповнених секстернів були додані чисті,
у які протягом наступних семи років вносилися нові вписи
документів.
Оригінальна канцелярська нумерація нараховує 401
аркуш. Вона, очевидно, включала і вирвані аркуші, яких вдалося
виявити 89. Ще 4 аркуші після аркуша 264 (за олівцевою
нумерацією) з вписами статутів ковельським цехам були, як
зазначалося вище, вирізані. Слід гадати, виходячи з різниці між
канцелярською та олівцевою нумераціями, що кількість
вирваних і вирізаних аркушів має складати 111. Зважаючи на
відсутність вирваних аркушів після арк. 225, можна припустити,
що процедура “чистки” книги від зайвих незаповнених аркушів
була здійснена протягом 1667 р. Олівцева нумерація 1835- 1837
pp. має 290 аркушів, 34 з яких незаповнені. Шнурок, яким
прошита книга, скріплений сургучевою печаткою 3-го
департаменту Правлячого Сенату.
Хронологічно 208 вписів книги розподіляються наступ
ним чином: 1652 р. -7 ,1 6 5 3 р. - 2 , 1654 р. - 2, 1658 р. - 1, 1659
р. -4 5 , 1660 р. - 5, 1661 р. - 41, 1662 р . - 10, 1663 p . - 19, 1664
p . - 8 , 1665 p .- 5 , 1666 p .- 2 , 1667 p .- 9 , 1668 p. - 18, 1669 p. 6 , 1670 p. - 13, 1671 p. - 8 , 1672 p. - 2, 1673 p. - 5.
Рукопис має реєстр вписів під назвою „Index eorum quae
hoc continen[tu]r libro ab anno 1652 ad 73”. Реєстр має ряд
недоліків, найбільший з яких - відсутність назв 5 вписів (вписи
60, 62, 148, 176, 177).
Книга написана на папері різної цупкості з сімома
водяними знаками:
А /“Miscellaneous” - арк. 11, 16, 18, 35й ;
Б/ “Coat of arms” - арк. 91 ,244, 245, 247, 27555;
В/ “Amsterdam” - арк. 92, 10556;
Г /“Sevenprovinces”- арк. 110, 111, 117,119,121,149,16857;
Д /“Foolscap” - арк. 128, 133, 171, 191-193,204, 20958;
Е/ “Eagle”- арк. 232,240,242,243,246,248,249,286,29059.
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Книга вміщує 9 вписів староукраїнською мовою.
Найбільший кириличний фрагмент книги (арк. 1-10) написаний
однією рукою. Аркуші розміром 20,2 на 31 см вміщують 30 32 рядки. Висота великих літер складає 0,4 - 0,5 см, малих 0,2 см. Ряд особливостей кириличного письма: велика різкість
і ширина літер, характерне написання “д”, прикраса цілого ряду
літер простягненими догори вигинами, - дає підстави віднести
його до луцької школи. Проте є ряд особливостей, характерних
для інших шкіл. З острозької школи було запозичене нак
реслення літери “б”, яка має у нижній частині трикутник з
вигнутою рискою, що підіймається від його основи. Через
київську школу з чигиринського (козацького) варіанту
кириличного письма перейшло написання літер “ж” як “с” з
поміщеним у середині трикутничком, “в” як знаку, що нагадує
грецьку літеру “тета”60. Інші два кириличних вписи (вписи 57,
125), писані різними підписками, характеризуються певними
анахронізмами, зокрема вживанням літери ‘ІТЬ”, що й зако
номірно, оскільки вписувалися документи кінця XVI ст.
Більша частина книги написана латинським письмом.
Воно представлене п’ятьма почерками. Почерк А (до арк. 142)
характеризуться каліграфічністю, невеликим нахилом літер
направо. З арк. 142 до арк. 211 текст написаний двома
почерками, що почергово змінюють один одного. Почерк Б (арк.
142-144, 150-167, 178-184, 196-209) вирізняється сильним
нахилом літер направо; літери стають компактнішими, але не
втрачаю ть висоти. Почерк В характеризується чітким
написанням літер, значною протяжністю хвостиків ,,q” і
Арк. 211-240 (почерк Г) написано ніби поспішаючи; густота
літер падає, самі літери збільшуються. Зрештою, почерк Д
характеризується високою каліграф ічністю , частковою
відсутністю зв’язувальних ліній між літерами слова. Кількість
рядків коливається від 28 до 35, як в залежності від почерку,
так і в межах почерку, хоч і з меншою амплітудою коливання.
Це дає деякі підстави гадати про певний відхід у руській
канцелярії від усталеної канцелярської дисципліни. Однак
потрібно відзначити, що якихось чітких канцелярських
нормативів щодо кількості рядків на аркуші, правдоподібно, не
існувало. Всі почерки репрезентують пізньогуманістичне
курсивне письмо - канцеляриску: літери закруглені з м’якими
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петлями і загинами, дукт літери ,,s” без винятку круглий, голівка
„р” частіше відкрита, ніж закрита, літера ,,z” майже виключно
ламана61. У латиномовних вписах поширені суспенсії і,
особливо, контрактації.
Художнє оздоблення рукопису практично відсутнє.
Оригінальні заголовки вписів написані просто більш великими
літерами. Тільки двічі (між арк. 63 і 64 та 67 і 6 8 ) знаходимо
залишки невідомо коли вирваних ілюстрацій. У першому
випадку, судячи зі збереженого фрагменту, був зображений герб
Корони. Крім того, при вписуванні нобілітацій на аркушах
залишалися прогалини під зображення гербів, але самих
зображень немає.
Стан збереженості книги є задовільним. Крім текстів
згаданих цехових статутів та ілюстрацій не постраждало
практично ніщо. Є невеликі пошкодження тексту, викликані
процесом прошнурування, але більшість втрачених літер досить
легко піддається відтворенню за змістом речення і завдяки
наявності інших (початкових чи кінцевих, а інколи обох разом)
літер пошкодженого слова. Чорнильних плям мало, крім того,
вони незначні за розмірами і особливих складностей при
прочитанні текстів не викликають. Зрідка зустрічаються
випадки підтирання слів чи їх частин і написання інших.
Виходячи з їх фрагментарності та неможливості реального
впливу на зміст речення, ці виправлення потрібно трактувати
як закономірний процес усунення помилок, допущених у ході
копіювання.
Для рукопису характерна невелика кількість кан
целярських та архівних записів. Основна частина канцелярських
записів - це покрайні записи, що уточнюють суть впису,
перераховують географічні пункти, які зустрічаються у тексті
документа, тощо. Інколи такі записи корелюють вписи РМ з
Коронною метрикою (впис 161). Починаючи з арк. 136, на полях
вписів часто зустрічається запис „согг.” - скорочення від
„correctum” (перевірено). З архівних записів слід відзначити
автограф метриканта Людвіка Зельверовича на зворотній
стороні титулу і ним же проставлений номер книги “32/332”.
До записів такого ж типу відноситься відмітка на арк. 290об.
членів комісії 1835 - 1837 рр: “Вь сей книгЬ номерованньїхь и
запечатанньїхь листовь 290. дв'ЬсгЬ девяносто за подписомь
Коммисіи, учрежденной господиномь министромь юстиціи для
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разсмотренія и приведенія вь порядокь метрическихь книгь,
находящихся вь польской метрик^, состоящей при 3 депар
т а м е н т і правительствующаго Сената. Оберь прокурорь
Владиславлевь. Статскій сов'Ьтникь Г.Пиринь(?). Коллежскій
ассесорь Петрь Бабинь(?)”. На наступному аркуші, донумерованому обома нумераціями, але пізніше 1835 - 1837 pp., записані
підрахунки вирваних і вирізаних аркушів за канцелярською
нумерацією.. Зустрічаються у книзі дослідницькі позначки
олівцем типу ,,NB” (nota bene), „?”,
Книга надзвичайно мало використовувалася дослід
никами, хоч значна кількість документів, вписи яких у ній
поміщені, добре відома за іншими списками. Слід зазначити,
що історикам XVII-XVIII ст. РМ була добре відома, що відзначав
ще автор неопублікованої архівознавчої праці „Historia metryki
Koronnej і Litew skiej” Анджей Гулінський62. Проте ними
використовувалися переважно перші книги РМ, які як
найдавніші вважалися найбільш інформативними. Подібна
ситуація була характерна і для надзвичайно продуктивного на
археографічні публікації XIX ст. Видавці серійних джерельних
публікацій Петербурзької археографічної комісії “Актьі
Западной России” і “Актьі Южной и Западной России”
І.Григорович та М.Костомаров видрукували відповідно 5 і 13
документів РМ, але знову ж лише з перших двох книг. Певний
інтерес до книг РМ з середини XIX ст. почала проявляти і
Київська археографічна комісія. У 1861 р. ними цікавився голова
комісії М.Юзефович, якому, за свідченням С.Пташицького,
потрібно було знати: 1/ скільки збереглося актових книг РМ; 2/
до якого часу вони відносяться; 3/ чи зберігаються у метриці
козацькі акти з 1626 до 1638 р. Як твердить С.Пташицький
реальних результатів від цього інтересу практично не було63. У
90-х pp. XIX ст. книги РМ активно кверендувалися двома учнями
В.Б.Антоновича М.Грушевським і Ф.Ніколайчиком, наслідком
чого стали численні публікації у “Записках Наукового
товариства ім. Шевченка” і “Чтениях в Историческом обществе
Нестора-Летописца”64. Але М.Грушевський не піднявся вище
1600 p., а Ф.Ніколайчик, видавши фактично всі документи, що
стосувалися землеволодіння Вишневецьких на Задніпров’ї, не
примітив у публікованій книзі впису арешту справи між
Собеськими і Вишневецькими щодо добр Горошина і Сліпорода
(див: впис 138). Невикористанням її документів характе
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ризується і найбільш значна за обсягом публікація актів РМ,
здійснена М.В.Довнар-Запольським65.
Єдиним документом, видрукуваним за вписом книги “SB24”, став привілей 1659 р. запорозькому гетьману Івану
Виговському на любомльське староство і нові герби (впис 48).
Опублікував його відомий польський історик Олександр
Чоловський у львівському виданні Польського геральдичного
товариства „Miesi^cznik heraldyczny”. Копія цього документа,
як зауважив видавець, була зроблена з публікованої книги на
замовлення родини Виговських, один з яких, доктор В.Виговський, передав її Чоловському для публікації66. Ще декілька
документів, вписи яких є у книзі “SB-24” (вписи: 26, 53, 57, 81,
116, 131, 135, 190), повністю чи частково публікувалися за
оригіналами та іншими списками. Фрагментарно зміст деяких
документів, зокрема нобілітацій та земельних данин, виданих
у зв’язку з укладенням Гадяцької унії, відомий з публікації
рішень коронного сейму (все це відображено в археографічній
легенді). Отже, як в цілому пам’ятка, так і більшість її
документів, залишалися не уведеними до наукового обігу.
Щодо аналізу інформативних можливостей книги, то
цьому аспекту деяку увагу приділили укладач спільно з
Ю.Мициком67. Варто зупинитися лише на тих моментах, що
характеризують діяльність руської канцелярії. Вище вже
відзначалося про записово-декретовий характер книг РМ.
Публікована книга містить всього 27 декретових документів,
що складає близько 13%. Це разюче контрастує періоду 163147 pp., коли кількість декретових документів перевищувала 68 %.
Основною причиною таких змін слід вважати невизначеність
багатьох об’єктів землеволодіння внаслідок війни Б.Хме
льницького, і наступної Руїни. Поряд з цим потрібно відзначити
як фактор, що сприяв таким змінам, коронізацію права, яке
лежало в основі розгляду суперечок щодо українських
воєводств. Цей процес швидше розвивався у асесорському, ніж
сеймовому, суді. Так, якщо у 1654 р. в асесорії справа між
Р.Загоровським і Я.Прусиновським стосовно маєтностей
Радомишль і Суха Воля у Луцькому повіті розглядалася виразно
згідно з коронним правом68, то того ж року сеймовий суд,
розглядаючи справу між С.М уш атичем-О хлоповським,
позивачем, і В.Гулевичем, Ф.Бокієм та іншими, відповідачами,
стосовно збройного наїзду на добра позивача, згадує як чинний
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поряд з коронними правами Волинський статут(вписи: 10, 11).
Тому невипадково, що до публікованої книги вписувалися лише
рішення сеймового суду. Рішення асесорського і реляційного
судів, як свідчить одна з книг так званої “Литовської метрики”69,
фіксувалися вже в книгах асесорського суду.
Іншим новим моментом у діяльності руської канцелярії
стало вписування документів, особливо привілеїв на уряди, як
до РМ, так і до книг Коронної метрики (див: археографічні
легенди). П.Кеннеді Грімстед вбачає основну причину цього у
тому, що С.К.Ганкевич, працюючи одночасно й над коронними
документами, не вважав за необхідне зберігати окрему серію
книг для руських документів70. Видається, що дублювання
вписів слід розглядати у контексті наростаючого хаосу з
роздаванням земських урядів, адже у другій половині XVII ст.
почастішали випадки подвійних номінацій на уряди71, через що
зацікавлені особи намагалася забезпечитися додатковими
аргументами у випадку суперечки.
Праця С.К.Ганкевича над руськими і коронними доку
ментами сприяла перенесенню до РМ з книг Коронної метрики
нехарактерних раніше для неї елементів процесу вписування.
Так, поряд з датою спорядження документа у публікованій книзі
писар дуже часто фіксував дату впису. Гіпотетично можна
твердити не стільки про підвищення канцелярської культури,
скільки про все частіший часовий розрив між датумом і актумом,
що раніше у руській канцелярії не спостерігалося.
Кириличні вписи книги підготовлені до публікації на
основі “М етодичних рекомендацій по передачі текстів
документів XVI-XVIII ст.” У.Єдлінської та В.Страшка з
врахуванням дискусії щодо цих рекомендацій, яка відбулася на
науково-методичній нараді 1990 р. у Києві72. Тексти документів,
написані староукраїнською мовою, відтворювалися з мак
симальним наближенням до оригіналу та збереженням нині
неіснуючих в українському алфавіті літер: “є”, “со”, “ь”, “ТЬ”.
Виносні літери вносилися у рядок і позначалися курсивом;
лігатури при цьому розкривалися. Скорочення під титлами не
розкривалися, сам знак титла опускався. Для розкриття
скорочень під титлами складений покажчик “Перелік слів під
титлами”.
Виходячи з необхідності застосування більш-менш
подібних правил для передачі різномовних документів книги,
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полономовні документи також передавалися з максимальним
наближенням до оригіналу. Згідно з археографічними правилами
видання польських документів73, у публікації відтворені
діакритичні знаки, які не завжди проставлялися у книзі. Була
замінена літера „у” на „і” та , j ”, там, де подібна заміна не
викликала сумніву. На думку упорядника, не було потреби
відображувати носові голосні
,д ” біля носових приголосних
у словах типу „t$n”, ,,s^m”. Натомість, зберігалися носові
приголосні після носових голосних у словах типу „nastqmpcy”,
„ust^mpic” і не вставлялися носові голосні літери, там де їх не
було у тексті рукопису, за виключенням слів, де їх відображення
як „е” чи „а” не мало регулярного характеру. Збережено також
альтернативне написання ,,u”, ,,v”, ,,w” , не оглушувалися
префікси типу ,,bez”, ,,roz” . Златинізовані вислови не поло
нізувалися. Тексти документів латинською мовою подані у
відповідності до їх написання в рукописі.
В усіх документах зберігалися кустодії, кінці аркушів
позначені знаком ||. Пропущені або втрачені внаслідок
механічного пошкодження тексту літери відтворені у квадратних
дужках. При неможливості реконструкції втраченої частини
слова у квадратних дужках проставлені крапки. Абзацом у
публікації виділяються включені до складу документа акти, а
також тексти, що наведені за ними. Також абзацом позначаються
засвідчувальні підписи. У публікації документів великі та малі
літери, а також пунктуаційні знаки проставлені з наближенням
до сучасних норм правопису відповідної норми. Дужки, вжиті
у публікації є оригінальними і тому у примітках не обу
мовлювалися. П іслядокументні примітки мають майже
виключно текстуальний характер. Відсутність предметних
приміток, які б непомірно збільшили обсяг публікації,
упорядник намагався компенсувати за рахунок розширених
іменного і географічного покажчиків. Непевне прочитання
позначалося знаком ? Археографічна легенда, що міститься
після назви документа, включає: перелік відомих упорядникові
регестів документа у списках опису С.К.Ганкевича, сигілятах
(на жаль, опис Цивінського не вдалося опрацювати), наявність
протоколу, іншого впису документа, описів у вигляді каталогів,
публікації всього документа чи сеймового рішення щодо його
видання. При цьому застосовувалися літерні примітки для
позначення публікованих чи вписаних до інших книг фраг
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ментів, на відміну від текстуальних приміток, що позначалися
цифрами. Крім приміток, археографічної легенди, що бралася
у квадратні дужки, вставлялися також порядковий номер впису,
дата і місце видання.
Крім іменного, географічного покажчика та переліку слів
під титлами у публікації наведені: предметний покажчик, що
включає інші власні назви та найбільш важливі поняття, зв’язані
з різними державними інституціями; покажчик скорочень, що
застосовувалися при виданні (одні з них мають текстове
походження, інші умовні -використані упорядником для передачі
назв найбільш вживаних термінів, публікацій і опрацювань).
Іменний, географічний і предметний покажчики охоплюють
лише тексти документів і покликаються на основну (олівцеву)
нумерацію книги. Оскільки „Index...” вписів, наведений у кінці
рукопису, як вже зазначалося, не вміщує назв всіх документів і,
крім того, покликається на стару (чорнильну) нумерацію, у
публікації даний перелік документів з покликом на сторінки
видання.
Ця публікація не була б можливою без допомоги багатьох
вчених та керівників інституцій. Упорядник висловлює слова
щирої подяки своєму науковому керівникові проф. Миколі
Ковальському та проф. Юрію Мицику, з ініціативи яких була
розпочата робота з підготовки книги до видання. Довготривалі
пошуки у польських архівах, зокрема в AGAD, стали
можливими завдяки стипендіям, виділеними у 1991 р. Центром
досліджень історії України ім. Петра Яцика Канадського
інституту українських студій Альбертського університету за
особистого сприяння проф. Франка Сисина і проф. Сергія
Плбхіятау 1996,1998 pp. Міжнародною школою гуманістичних
наук Східної і Центральної Європи (керівники проф. Єжи Аксер
і академік Ярослав Ісаєвич). Цінні фахові поради упоряднику
надавали професори М икола Крикун, Геннадій Боряк.
Відчитання латинських текстів скорегувала Наталя Царьова.
Упорядник глибоко вдячний проф. Наталі Яковенко, яка
люб’язно погодилася відредагувати верстку публікованої книги,
чим значно підвищила її археографічний рівень. Велика заслуга
в організаційному і технічному забезпеченні підготовки книги
належить Ректорові О строзької А кадемії проф. Ігореві
Пасічникові, а у фінансовому забезпеченні публікації Заступникові Директора Історичного інституту Варшавського
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університету проф. Мар’янові Диго. Зрештою, слова особливої
подяки належить скласти на адресу доктора Ієроніма Ґралі, який
є re vera ініціатором публікації цієї книги у серії „Monumenta
historica... XV-XVII saec.” і всіляко сприяв завершенню цього
процесу.
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РУСЬКА (ВОЛИНСЬКА) МЕТРИКА
КНИГА за 1652 - 1673 pp.
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II Xi^ga w czerwon^ skur? oprawna po rusku і po popolsku 1
pisana kiiow skiego, w olhynskiego2, braclaw skiego і czemiechowskiego woiewodztw, za krolow ich mci 3 Iana Kazmirza4 і
Michala.'3
5Pocz^wszy od roku 1652 az do roku 16736.
7 Dekreta krolewskie, sejmowe, tudziesz zapisy7, recognitie,
przywileie і insze rozne diplomata regia w sobie mai^ca.
8 Za kanclerstwa і podkanclerstwa'8 przewielebnych w Bogu
і iasnie wielmoznych Andrzeia z Leszna Lesczynskiego, biskupa
chehninskiego і pomezanskiego, kanclerza koronne[go], proboscza
plockiego і kosciola s. Michala na zamku krakowskim; Mikoiaia
na Prazmowie Prazmowskiego, biskupa luckiego і brzeskiego,
kanclerza koronnefgo], opactwa sieciechowskiego administratora,
kosciola s. Michala na zamku krakowskim proboscza; Stephana
Korycinskiego, kanclerza koronne[go], warszawskiego, ojcowskie[go], wolbramskiego starosty; Iana hrabi z Leszna Lesczyn
skiego, kanclerza koronnego, generala wielgopolskiego, malborskiego, korsunskiego starosty; Andrzeia Olszowskiego, biskupa
chelminskiego і pomezanskiego, podkanclerzego koronnego. 9 Za
pisarstwa'9 vrodzonego Stefana Hankiewica, sekretarza k.i.m. і
pisarza dekretowego woiewodztw tychze10. II
1 описка замість „polsk.il
2 ,,hyn м замазано.
написано крупніше.
4 описка замість Kuzimierzxi
5 на лівому полі навпроти рядка архівний запис “№ 32/332. Зельверовичь”.
6у ркпс. підкреслено.
7 7 написано крупніше.

s"s також.
9 9 також.
10у кінці аркуша пізніші канцелярські та архівні записи: „Sub Uteris SB
№ 2 4 ”, "в описи N° 32 ”, „ Quaesivi D. W yhow[ski]”.

Zaczyna si? rok pansky 1652.
Za panowania krola ie[go] mci Iana Kazimierza etc. Za
pieczqci przewielebnego w Bogu ie[go] m.x. Andrzeia Lesczyn31

I

1

skiego1, biskupa chehninskie[go] і pomezanskiego2, kanclerza w.
koron[nego], proboscza plockie[go].
1. 1652.III.7. Варшава
3Arrest, additia і reiecta mi^dzy miesczany tuckiemi і urodz.
Korczminskim
,Reg. - Index, f.78v.;AK, s.61]

lv.

Янь Казимир, з ласки Бжє крол полским, великим князь
литовским, рускии, прускии, мазовєі/ким, ж ом оитскии,
инфлянским, смолєнскии, че/жиговскии, а шведскии, кготским,
вандалским дедичньш крол.
Ознаимуемо тьш листом нашим всил< вобєць и кождому
зособна, кому то вєдати будет належало, ижь перед нас и суд
нашь сєимовьш шес/инедєлньш валньш коронньш варшавьским
приточилас справа з реєстру судового за приволаньємь возного
єнєрала зсмского и двору нашого шляхетного Марцина Ежєвича
межи инстикгаторомь нашим коронньш и его деляторами,
славетними бурмистромь, лантвомтол/, раицами, лавниками и
всимь поспольствомь, по рожньїх юрисдицияхь и дворах
шляхєцких мешкаючими, мєсчаньї и пєрєдмєсчаньї луї/кими а
инстигаторомь трибунальним любельскни, ин квантум бьі его
тая справа єфицирє мєла, и его дєляторол* урожоньш Станиславомь Корчминьскимь, судьею земьскимь влодимєрскимь,
позваньїмь за позвомь або мандатомь нашимь, (оть поводовь
по позваного, || на сєимь тєпєрєшним вьіданьш со то, ижь юнь,
нєдбаючи на вьіразньїє права и конституции коронньш, важился
прєрєчоньїхь подданьїх нашихь месчань луцькихь до суду имь
неналежного, то ест трибуналу головного любєльского, противь
правомь и конституциямь коронньїмь євоковати. А то в справє
тьім же деляторомь (Оть себе до того жь суду неналежного
трибуналу любєлского, якобьі тьіє дєляторовє тєпєрєшниє субь
тєлшус интєрєкгни в року прошломь тисєча ш єстьсоть
чотирдесять сосмомь розньїх днем и мцєи содни пєшо, другиє
конно до села позваного Дворьца и двора тамошнєго приити и
приєхати и тамь супєллєктилия домєстика якиє позабирати
мели, интєньтованои. Якож де факто евоковаль и в том жє суде,
деляторомь неналєжномь и нєповинньш трибунальскимь,
инфамию уна кум пєна колли єть конфискацисонє бонорумь за
нестаньемь их сотрьімати и публиковати росказати важилься,
прєзь што противь ви разном у праву и конституциямь
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коронньїмь барзо викрочиль и вини, взглядомь таковоє
євокации правомь (описаньїє, пятьсоть гривень польскю: з
нагороженьємь шкод и накладовь правньис дєляторомь, попаль.
А понєвад/с таковьіе справьі не иньшому, толко сеймовому
судови нашому до дєцизии приналєжать, тєдьі дєляторовє
позваного до прислуханя сє скасованя прєзь дєкрєть нашь
сєммовьш тое инфамии кути пєна колли єть конфискациоонє
бонорум, яко праву посполитому и конституциямь противних,
а затьімь до заплачєня винь правньїх и нагорожєня шкод и
коштовь стол походячих позвомь мандатомь нашимь на сєммь
тєпєрєшним запозвавши, дня двадцать сосмого фєвраля за
приволаньємь возьного вьішєм мєнованого по трикротьньш, а
за нєстаньемь затьімь позваного з допусчєня суду нашого
сеймового на упас) в зьіску речи вьшієм юписаноє, з скасованьемь инфамии и єє публикации, яко неналежне сотрьіманоє, и
всего затьімь процєссу заходячого, с присужєньел* заплачєня
собе винь євокацисонис и нагорожєньемь шкодь и коштовь на
десеть тисєчєм золотьіх стол походячих, з вольньш (однак тое
справьі арештом || арештоти до звьіклое г о д и н ь і арештовое прєз
пленипотеньта свого славєтьного Самуеля Лебедя вздали бьіли.
А кгдьі 0) годинє арєштовом справу до арешту привольївано,
тєдьі плєнипотєнть позваного шляхєтньш Тєсодорь Влостовьскии тую справу и взданьє єє кумь протєстацисоне де
нуллитатє кондємнацисонис єкьсь рациоонибусь ин тєрмино
инфєрєньдис арєштоваль. С которого потомь арешту кгдьі тая
жь справа дня сєгоднєшнєго на да/яєнижєм мєнованого пєрєдь
судь нашь припала, тєдьі мьі с паньї радами и сенаторами
нашими, при боку нашомь на сєимь тєпєрєшним згромажоньїми,
на афєктацию того жь плєнипотента позваньїхь шляхєтьного
Тєсодора Влостовьского за собороньцу до справьі тое урожоного
Алєксандра Радзишєвьского придалисмьі бьіли. А затьімь
видєчи, ижь тая справа на сєммє тєпєрєшнимь для наступуючоє
прудькоє завтрєшнєе лимитации сєимовоє и для поважньїх Рєчи
Посполитоє єсчє не сконьчоньїх справ до розсудку нашого
прийти не може, тєдьі соную до пришьлого, даст Богь, сейму,
нампєрвем по тєпєрєшнимь припадаючого, со/икладаємо, на
которомь и рокь завитьш бєзь припозву сторонамь юбом таким,
яким на тоть час припадаль и бьіти мєл, собороньї (однак
правньїє, на собєдвє сторонє в том справє служачиє, вцалє
заховавши, назначаємо моцью рєєкти теперешнєє, до котороє
33

2

для лєпьшоє вєрьі и печать коронная єсть притисненая. Дань в
Варшавє дня сємого мца ма/ща року паньского тисєча шєстьсот
пятьдєсять второго, панованя нашого полского трєтєго а
швєдского чєтвєрьтого року.
За прєложєнсм превелебного в пану Богу єго мл. ксєндза
А ндрєя з Лєш на Л есчинского, бискупа хєлминского и
помезанского, пробосьча плоского и стого Михала краковского,
канцлера великого коронного. Ian Bederman. ||
' " о ” у кінці слова піднято над рядком.
2 також.
1 на правому полі навпроти рядка запис "wzgledem wokacyi miasta do
trybunalu lubel[skiego] o najscie na dobrapozwanego z remissq doprzyszlego
sejmu ".

2. 1652.III.7. Варшава
Reiecta ’'do sejmu przyszlego12mi$dzy temiz miesczany luckiemi
a urodz. Boguslawem Horainem
[Reg. - Index, f.78v.; AK, s.61]

Я нь Казимир, з ласки Божоє король полским etc.
Пзнаммуємо тьш листомь нашим etc., ижь пєрєдь нас и суд
нашь сєимовьш валньш коронньш варшавьским приточиласе
справа з реєстру судового за приволанємь возьного єнерала
земьского и двору нашого ш л я х є т ь н о г о Марцина Ежєвича межи
инстикгаторомь нашил< и Рєчи Посполитоє и єго дєляторами,
славєтньїми бурмистром, лантвомтомь, рамцами, лавниками и
всимь поспольствол/, по розьньїх юрисдицияхь и дворах
шляхєцькюс мешкаючими, месьчаньї и пєрєдмєсьчаньї
луцькими, подданьїми юрисдиции нашоє подлєгльїми, которьіхь
других имена и прозвиска любо то не сут спєцификованьїє,
шднакь за вьіражоньїє бьіти мають поводами, а урожоньш
Бокгуславомь Гораиномь и подданьїми єго, то єсть роботньїми
Иваномь Гумєнньїмь, Попьковьім зятємь, Иванєл* Попкомь
названьїмь, Савкою Костичомь и всєю громадою сєлаЯровици,
маєтьности єго, позваньїмь за позвомь або мандатом нашимь,
com поводовь по позваньїхь, на сєимь тєпєрєшнии вьіданьїмь со
то, ижь помєнєньш урожоньш Гораин с подданьїми своими
яровицькими, ничого не дбаючи на вьіразньїє права и конституции коронньїє и виньї, в нихь сописаньїє, смель и важился
прєрєчоньїх дєляторовь, месчань луцькихь, до суду имь
неналежного, трибуналу любєльского, противько правомь и
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конституциаш коронньш євоковати, а то в справє такь com нєго,
якь и подданьїх его сособнє, якобьі дєляторовє субь тємпус
интєрєкгни в року прошлол* тисєча шєстьсоть чотьірдєсять
сосмомь, до маєтьности єго в мисєцу ноябрє розньїхь часовь
приєжджаючи в гумнє, в шпьшшрахь шкодьі починити и тамь
якобьі жита копь дванадцат соть, гречки копь д євєтсо т, (овса
копь ш єстсот, ячменя копь полтораста, пшєници || пшєници
копь полтораста, проса копь дєвєтдесят побрати и, позвозивши
до домовь своихь, помолотити и на свуи пожитокь обернути
мели, интєньтованом [євоковати], якож де факто євоковали и в
том же суде трибунальскомь любелскомь инфамим двє на них
инь контумацияти отримали и публиковали, прєзь што противь
вьіразному праву и конституциял/ коронньш барзо вьікрочили
и виньї євокацисонис, правомь (описаньїє, з нагорожєнємь шкод
попали. А ижь таковьіє справьі не иньшому, только судови
нашому сеймовому до децизии належать, тєдьі дєляторовє,
прихиляючис до права посполитого, позваних в ихь спольнє
до прислуханя с знєсєня и скасованья тьіхь инфамим на собє
яко нєслушнє и нєправьнє сотрьіманьїх, а затьімь до заплачєня
винь євокацисонис, конституциями сописаньїх, и нагорожєня
шкод и накладовь, за тьімь походячих, позвол* мандатомь
нашимь на сєимь тєпєрєшним запозвавши, дня двадцать сосмого
фєвраля за приволаньємь возного вьішєи мєнованого потрикротнимь, а за нєстаньємь затьімь позваньїх, з допусчєня суду
нашого сеймового на упадь в зьіску рєчи вьшієм мєнованоє з
скасованємь инфамим тьіх и их публикацим яко нєслушнє
сотрьіманьїхь, с присужєньємь заплачєня винь євокацисонис по
пятисот гривень полских за кождую зособна инфамию и
нагорожєньємь шкодь на дєсєть тисєчєм золотих полскихь, за
тьімь походячих, з волньїмь соднакь тоє справьі арєштомь прєзь
плєнипотєньта свого славєтьного Самоєля Лєбєдя до звьіклоє
годиньї вздали бьіли. А кгдьі G) годинє арєштовом тая справа
прєзь возного привольївана бьіла, тєдьі com позваньїхь
плєнипотєнть их шляхєтньїи Тєсодор Влостовьским справу тую
и взданьє єє кумь протєстацисонє дє нуллитатє кондємнацисонис
єкьс рацисонибусь инь тє/шино инфєрєньдис арєштоваль. С
которого потол* арешту, кгдьі тая ж справа дня сєгоднєшьнєго,
вьішєм на датє мєнованого, до сужєня припала и приволана бьша,
тєдьі Змьі с пньї радами и сенаторами'3 II нашими, при боку
нашомь на сєммє тєпєрєшним згромажоньїми, на афєктацию
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того жь шляхєтьного Тєсодора Влостовьского, плєнипотєнта
позваньїхь, за (оборонцу до справи тоє урожоного Алєксандра
Радзишєвьского придалисмьі бьіли. А затьш видєчи, ижь тая
справа на сєммє тєпєрєшнюи для наступуючое прудкоє
завтрєшнєє лимитации сєммовоє и для поважньїхь Речи
Посполитоє єсьчє не сконьчоньїхь справь до розсудку нашого
на тоть час примти не може, тедьі соную до пришлого дасть,
Богь, сейму, нампєрьвєм по тєпєрєшнимь припадаючого,
сотькладаємо, на которол* и ро/с бєзь припозву сторономь собомь
таким, яким на тоть час припадаль и бьіти мєль, собороньї
соднакь правньїє на собєдвє сторонє, в том справе служачиє,
вцалє заховавши, назначаємо завитим мої/ю рєєктьі тєпєрєшнєє.
До котороє для лєпьшоє вєрьі пєча/w коронную4 ест притисне
ная. Дань в Варшавє дня семого мца ма/ща року панского тисєча
шєстьсо/и пятдєсят второго, панованя нашого полского трєтєго
а швєдьского чєтвєрьтого року.
Реляция єго мл. ксєндза канцлера.
у'; дописано над рядком.
2 на лівому полі навпроти рядка запис "takze о ewokacy3. і о podobnez
inw azye”.
м написано крупніше.
4 описка замість “коронная

3. 1652.ІІІ.7. Варшава
‘Reiecta mi^dzy temiz miesczany luckiemi a bernardynami takze
luckiemi
[Reg. - Index, f.78v.; AK, s.61]

4

Ян Казимир, з ласки Божоє корол полским etc. Ознаммуємо тьш листомь нашим etc., ижь перед нас и судь нашь
сєммовьш валньш коронньш варшавьским приточилас справа з
реєстру судового за приволаньємь возного єнєрала зємского
шляхєтьного Марцина Ежєвича межи инстикгаторол* нашим
коронньїмь и Рєчи Посполитоє и єго дєляторами, славєтьньшм
бурмистром, рамцами, лантвомтол*, лавниками и всим посполствол* мєсчаньї || мєсчаньї луцькими, поводами, а инстикга
торол* суду трибуналу любєльского и єго дєляторами,
вєлєбньїмь ксєндзомь Антонам Яцишєвьскимь, прєзидєньтомь
конвєнту луцького (отцєвь бє/жардиновь, и всєю братьєю того
кляштору, такжє шляхє/иньш Яномь Охримовичомь, синдикомь
того ж кляштору, позваними за позвомь або мандатомь нашимь,
соть поводовь по позваних на сєммь тєпєрєшним вьіданьїмь (0
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то, ижь позваньїє, ничого не дбаючи на вьіразньїє права и
конституции короньньїє, смєли и важилис прєрєчоньїх подданьїх
нашихь, мєсчань луцьких, до суду имь нє належного, трибуналу
любєльского, противько праволг-ь и конституцисомь коронньїмь,
а то в справе тьім жє дєляторол< ©ть позваньїх до помєненого
суду трибунальского в справє, якобьі дєляторовє в року
прошломь тисєча шєстьсоть чотьірдєсяяг сосмомь суб тємпус
интєрєкгни крєбєллию козацькую, злучивьшис с козаками, на
пєрєдьмєстю луцькомь за состатнєю брамою кляштор позваньіхь, при костеле Святого Крьіжа будучим, под прєтєкьстомь
козацькимь спалити и часть немалую паркану розобрати а над
Глушцємь поставити мели, гдє якобьі и тєпєрь стояти мєл,
интєньтованом євоковати, якожь де факто євоковали и в том жє
суде трибунальскол* любєлско'л*, поводок нєналєжньїмь за
нєстаньємь их в нєвєдомости инфамию сотрьімали и публиковали, прєзь што противько вьіразному праву и конституциямь
вьікрочили, а затьімь и виньї євокацисонис попали, поводовь до
шкодь и накладовь правньїх приправили. А понєваж таковьіє
справьі власному розсудькови нашому сеймовому належать,
тєдьі поводовє, прихиляючис до правь и конституцим коронних,
позваньїхь позвомь мандатомь нашк/и до прислуханя сє
скасованя помєнєноє инфамии и єє публикации, и всєго
поступьку правьного, за нею походячого, а затьш до заплачєня
винь євокацисонис и нагорожєня шкод, которьіх собє || на двє
тисєчи золотьіх стол поднятих би т мєнят, на сєммь тєпєрєшним
запозвавши, дня двадцать сосмого фєвраля за приволанємь
позваньїх прєзь возного вьішєм мєнованого потрикротнимь, а
за нєстаньємь соньїх 2 яко нєсьтальїхь з допу2счєня суду нашого
сеймового на упад в зьіську речи вьішєм сописаноє, з скасованьєл* помєнєноє инфамии и єє публикации, яко нєслушнє
сотрьіманьїхь, з заплачєньємь виньї євокацисонис пятисоть
гривен полских и нагорожєньємь шкод вьішєм сописаньїх, за тьш
походячих, з волньш соднакь тоє справьі арештом до звьіклоє
годиньї прєзь плєнипотєнта свого славєтьного Самуєля Лєбєдя
вздали бьши. А кгдьі со годинє арєштовом тая справа до арешту
прєзь возьного приволана бьіла, тєдьі сот позваньїхь плєнипотєнть ихь шляхєтньш Тєодор Влосьтовьским справу тую и
взданьє єє кумь протєстацисонє дє нуллитатє кондємнацисонис
єкс рацисонибусь ин тєрмино инфєрєндис арєштоваль. С
которого п о т о л і арешту кгдьі тая жь справа дня сєгоднєшнєго
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на датє мєнованого до сужєня припала, тєдьі З'мьі с паньї радами
и сенаторами'3 нашими, при боку нашомь на сєимь тєпєрєшнии
згромажоньїми, на афєктацию того жь шляхєтьного Тєсодора
Влостовьського, плєнипотєньта позваньїхь, за соборонцу до
справьі тоє урожоного Алєкьсандра Радзишєвьского придалисмьі бьіли. А затьімь видєчи, ижь тая справа на сейме
тєпєрешнємь для прудько наступуючоє завтрєшноє сєммовоє
лимитации и для поважньїх Речи Посполитоє єсчє не сконьчоньїхь справь до розсудку нашого припасти нє може, тєдьі
соную до пришлоцо дасть Бог, сейму, по тєпєрєшнимь нампєрвєм
припадаючого, сошкладаємо, на которомь и рокь бєзь припозву
сторонамь собомь завитьім таким, яким на тоть час припадаль и
бьіти мєль, юбороньї соднаюь правньїє, сторонамь собомь до
справьі тоє служачиє, вцалє заховавши, назначаємо моцью
рєєктьі теперешнєє. До котороє для лєпьшоє вєрьі пєчат ||
печать коронную притиснути росказалисмьі. Дань в Варшавє
дня семого мца марьца року паньского тисеча шєстьсоть
пятдєся/и второго, панованя нашого полского трєтєго а
швєдьского четвертого року.
Рєляция єго мл. ксєндза канцлера.
1 на лівому полі навпроти рядка запис "takze do sejmu о
ewokacyq і wiolencye
2'2 написано масніше.
33 написано крупніше.

4. 1652.III.7. Варшава
'Reiecta mi^dzy miesczany temiz a ojcami iezuitami takze
luckiemi
[Reg. - Index, f.78v.; AK, s.61]

Янь Казимир, з ласки Божоє корол полским etc. іізнаммуемо тьімь листомь нашимь etc., ижь перед нас и судь нашь
сєммовьіи валньш шєстьнєдєльньш коронньш варшавьским
приточилас справа з реєстру судового за приволаньємь возного
зємьского и двору нашого шляхєтьного Марцина Ежєвича межи
инстикгаторомь наш имь коронньїмь и єго дєляторами,
славєтньїми бурмистромь, ланьтвомтомь, рамцами, лавниками
и всимь посполствомь мєсчаньї мєста нашого Луцька, поводами,
а вєлєбньїмь в Богу ксєндзомь Воицєхомь Мирєєвьскимь,
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рєкторомь, и всєю братьєю колєиумь луцького законникові.
Социєтатис Єзу, позваними за позвомь або мандатомь нашимь,
со/w поводовь по позваньи на сєммь тєпєрєшним вьіданьш со то,
ижь позваньїє, нє дбаючи ничого на вьіразньїє права и конституции коронньїє, смєли и важилис прєрєчоньїхь мєсьчань до
суду имь нє належно го трибунальского любєльского в справє,
якобьі акторєс субь тємпус интєрєкгни в року прошломь тисєча
шєстьсоть чотьіддєсять сосмомь на добра позваних село Льісчє
намти и под прєтє/сстол< козацькимь добрь сє ихь конвєньтовьіх
наситити, на свум пожитокь обернути, шкодьі п о ч и н и т и , склєпьі
в костеле и в коллєиумь посотбияти и штокольвєкь бьшо
сховано го, вси речи а>ть срибра, золота, спря/иу домового
позабирати мели, интєнтованом || євоковати, якож дє факто
євоковали и в тол* жє суде, дєляторомь нє налєжньїмь трьібунальскимь любєльскимь, инфамию уна кумь пєна колли єть
конфискацисонє бонорумь за нєстаньємь ихь (Втримали и
публиковали, прєзь што противь вьіразьному праву и конституциямь коронньїмь вьікрочили и в виньї затьш євокацисонис
попали, поводовь до шкодь на дєсєть тисєчєм золотьіхь привели.
А понєважь таковьіє справи нє иньшому, только судови нашому
сєммовому до дєцизии приналєжа/и, прото поводовє, прихиляючис до права посполитого, позваних до прислуханя,
скасованя помєнєноє виньї инфамии з єє публикациєю и всєго
процєссу, в том справє заходячого, а за тьімь до заплачєнья винь
євокацисонис пятисоть гривень полскихь и нагорожєня шкод,
стол походячих, на сєммь тєпєрєшним позвомь мандатомь
нашимь запозвавши, дня двадьцать сосмого фєвраля за
приволанємь прєзь возного вьішєм мянованого позваньїхь
потрикротьнити и за нєстаньємь соних, яко праву нєпослушньїх,
з допусчєня суду нашого сеймового на упадь в зиску рєчи вьішєм
мєнованоє, то єсть в скасованью помєнєноє инфамии и єє
публикации уна кул< пєна колли ест конфискацисонє бонорумь,
яко неслушне и нєправнє отриманих, з заплачєньємь винь
євокацисонис в справє сописаньїхь и нагорожєнєм шкодь вьішєм
сописаньїх, з вольньїмь соднакь тоє справи арештам до звьіклоє
години прєзь плєнипотєнта свого славєтьного Самуєля Лєбєдя
вздали бьіли. Лєчь к г д ь і со годинє звьіклом арєштовом справи
тоє до арешту привольївано, тєдьі сот позваних плєнипотєнть
их шляхетним Тєсодор Влостовьским справу тую и взданье єє
кумь протєстацисонє дє нуллитатє кондєл/нацисонис єкс
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рационибусь инь тєрмино инфєрєндис арєштоваль. С которого
потомь арешту, кгдьі тая жь справа дня сєгоднєшьнєго, на датє
нижем мєнованого, до сужєня припала и заволана бьша, тєдьі
мьі с паньї радами и сенаторами нашими, при боку нашомь на
тоть чась будучими, на афєкгацию тогожь шляхетного Тєодора
Влостовьского, плєнипотєнта позваних, за собороньцу до
справьі тоє урожоного Андрєя Мнишка придалисмьі бьіли. А
затьш II А затьш видєчи, ижь тая справа на сейме тєпєрєшнил*
для наступуючоє прудкоє завтрєшнєє лимитации сєммовое и для
поважних Речи Посполитоє єсчє нєсконьчоньїх справь до
розсудьку нашого на т о т час примти не може, тєдьі юную до
пришлого, д аст Бог, сейму, нампєрвєм по тєпєрєшніш при
падаючого, соткладаємо, на которьш и рокь сторонамь (обомь
бєзь припозву таковьш, яким на т о т час припадал и бьіти мель,
об орон и одн акь правньїє, сторонам обол< в том справє
служачиє, вцалє заховавши, назначаємо моцью декрету
тєпєрєшнєго. До котороє для лєпьшое вєрьі печат коронную
притиснути росказалисмо. Дань в Варшавє дня сємого мца
марца року панского тисєча ш е с т с о т п я т д є с я т второ го,
панованя нашого полского трєтєго а швєдьского четвєрьтого
року.
Рєляция єго мл. ксєндза канцлера, яко и вьішєм.
' на правому полі навпроти рядка запис "takie па sejm о ewokacyq
і wiolencye

5. 1652.ІІІ.2. Варшава
'Arreszt sejm owy mi^dzy szlachetn[ym i] Turowickiemi,
powodami, a Podhorodynskiemi, pozwanemi
[Reg. - Index, f.78v.; AK, s.61]

Янь Казимир, з ласки Божоє крол полским etc. Ознаммуємо тьімь листомь нашимь etc., ижь перед нас и судь наш
сеймовим вальним коронним варшавьским приточилас справа
з реєстру судового за приволаньємь возного єнєрала зєтиского
и двору наш ого ш ляхєтьного М арцина Еж євича межи
шляхетними Миколаєл* и Станиславол* Посниками Туровиї^кими, синами нєкгдьі зошлого шляхетного Андрєя Посника
Туровицького, поводами, а шляхетними Луциєю Пясєцького,
зошло го некгдьі урожоного Миколая Подгородєньского
малжонькою, яко панею оправьною и доживотьнєю, Кон40

станьциєю, цо/жою и потомькомь добрь всих того жь Подьгородєньского позостальїхь, Подьгородєньською, вдовою самою
прєзь сєбє, а панною з бьітьностю и притолшостею || сопєкуновь
ЄЄ з справа2 належачих, позваними, за декретом рєєктьі на сєммє
ТрИНЄДЄЛЬНОМЬ, В р о к у ТИСЄЧа ШЄСТЬСОТЬ ЧОТИуЗДЄСЯТЬ сємомь
сотправлєньїмь, и за припозвомь такжє сєммовьімь рєвификаториє по смєрти помєнєньїх со/мцовь поводовь и позваних,
такжє по смєрти Казимира Подгородєньского, сьіна, на сєммь
тєпєрєшним вьіданьїмь сото в справє прєз поводовь тєпєрєшнихь
и зошлого мєнованого Андрєя Туровицького, (О/ица их, зошлому
мєнованому со/ицу и малжоньку позваньїх, такжє шляхєтньш
Катаринє Залєского Алєкьсандровом Пясєцьком, Зуфии
Миколаєвом Нєсвястовьском, тєпєрєшнєм панєм соправном, а на
сон час в панєньскомь стане будучом, тудєжь Гєлєнє, Барбарє,
Тєсофили Пясєцькимь, потомькомь зошлого урожоного Яна
Пясєцького, сорииналитєрь на рочьки кгродскиє володимєрскиє,
в року тисєча шєстьсо/и чотьірдєсят пєрвомь сужоньїє, со
кгвалтовноє прєз помєнєньїх П одгородєньского и Яна
Пясєцького з направьі тоє жь прєрєчоноє Пясєцькоє, поводовь,
в дворє протопопи ковелского на вєсєлю в року прошломь
тисєча шєстьсоть чотьіддєсятомь ноябра трьінадьцатого дня
посєчєньє и покаличєньє, интєнтованом и прєзь апєляцию до
суду трибунального вьіточоном. За которою апєляциєю и за
припозвол*, по смєрти мєнованого Яна Пясєцького вьіданьш,
судь сонь трибунальним любєлскии, в року тисєча шгстсот
чотьірдєсять второл* сотправуючися, по контровєрсияхь
сторонь, што ся ткнуло Подгородєньского, декрет суду
кгродского в о л о д и м є / р с к о г о заданя прєзь нєго поводомь
нєшляхєцьтва адь дєдукьцисонєл* нобилитатис суспєнсьі в том
позволєноє утвєрдиль, а што сє ткнуло Пясєг/ких в томь пункте
дєкрєть кгродским поднєсьши до роспа/?тяс[!] в том справє с
поводами суспєньдовал. По которомь декрете и по вьівєдєню
шляхєцьтва свого, к г д ь і поводовє позваньїхь до роспарьтя с
правомь до того жь суду трибунального в року тисєча шєстьсо/и
чотьірдєсять трєтимь припозвали, там суд сон трибунальским
справу тую яко єкьс ново ємєриєнти, жадноє в нєм || в нєм
нєчинєчи кокгниции, до нас и суду нашого сеймового сотослал.
С таковоє тєдьі рємиссьі трибунальскоє, к г д ь і тєрминь в суде
сємму прошлого, в року тисєча шєстьсоть чотьірдєсят шостомь
сотправуючого сє, припаль, тєдьі тая справа по взданью сот
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поводовь позваних и по арєштє соноє сот позваних для прудкоє
лимитации сємму тамьтого нєськоньчоная зостала. С которого
потомь арешту на сейме в року тисєча шєстсоть чотьірдєсят
семомь также для поважних Речи Посполитеє справь мьі с паньї
радами нашими, справу тую в рєєктє зоставивши, тєрминь
сторономь собомь на близко прошломь сейме, по тамьтомь
напєрвєм припадаючою, яко то тєпєрєшнии без припозву
заховалисмьі, со чомь тая рєєкта декрет трибуналскии, рємиссьі
и вєс поступокь справи тоє ширєм в собє мают. На року т є д ь і
нинєшнимь с поменєное рєєктьі и припозву вьішєм мєнованого,
рєвификаториє виданого, в том справе припаломь, постановившис сочєвисто перед судомь нашимь содинь с поводов
шляхєтньїм Миколам Туровицьким позваних прєзь возного
мєнованого до права привольїват даваль. Которьіє ижь се нє
становили, тєдьі соньїх яко праву нєпослушньїх с допусчєня
судового водлугь арешту першого, в пєрьвшомь декрете в року
тисєча шєстьсоть чотьірдєсять шостою стальїмь, вписаного, до
звьіклоє години вздал бьіл. Лєч тую справу и взданє єе com
позваних урожоньш Миколам Нєсвястовьскии арєштовал.
Которая справа в реєстре арєштовомь для наступуючоє
сєммовоє на завтрєє лимитации нє сконьчоная до пришлого
сємму зостала, на которою и рокь сторонам собомь3таким, яким
на тоть час припадал и бьіти мєль, заховується. Дань в Варшавє
дня второго мца марца року панского тисєча ш єстсот пятдєсят
второго, панованья кролєвствь наших полского и швєдьского
чєтвєрьтого року.
Рєляция, ЯКО И ВЬІШЄМ. II
1 на правому полі навпроти рядка запис " о wiolencye і pokaleczenie ”
2 описка замість “права
* “су " виправлено з "бо

6 . 1652.ІІІ.7. Варшава

'Dekret infamiej па urodz. Rafale Chmieleckim od powodky
wielm . T heofili C hm ieleckiej, woiewodzinej kiiowskiej,
otrzymany і remissa na publicatiq
[Reg. - Index, f.78v.; AK, немає; Extr. - Tzw. ML, IVB-37, f.92-93v.]

Янь Казимир, з ласки Божоє корол полским etc. Ознаммуємо тьімь листол/ нашию etc., ижь перед нас и судь нашь
сеймовим валньш коронним шєстьнєдєльньш варшавьским
приточилас справа з реєстру судового за приволанємь возного
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єнєрала земского и двору нашого шляхетьного Марцина
Бжєвича межи инстикгаторомь нашимь коронньїмь и его
дєляторкою вєл моленою Тєсофилєю Хмєлєцькою, воєводиною
києвьскою, акторкою, а урожоньїмь Рафаломь Хмєлєцькимь,
нєкгдьі урожоного Валєнтого Хмєлєцького сьіномь, позваньш
за позвомь мандатом нашим, 0)т акторки по позваного на сєимь
тєпєрєшнии вьіданьш й) то, ижь позваньш, нє контєньтуючис
такь частьши и густьіми наездами на добра Балабаново,
Корьітьно и Лукашово дєляторьки власньїє, в Браславьскши
воєводствє лєжачиє, такь єн частокротньїмь шкодь и кривдь
великих и кгвалтовьньїх в тьис жє добрах помєнєньїх чинєньємь
и вьіражаньємь знову пєрєд вомною тоєю состатнєю часу
пєвьного, в протєстации (описаного, на вьішмєнованьїє добра,
прибравьши собе вєлє инньїх помочников и адьгєрєньтовь,
рєєстровьіх козаковь, кгвалтовньш собьічаєл* наєхаль и
дєляторку там жє в дому єє власномь до сознаня и учинєня собє
записовь неслушних и праву посполитому противньїх за
пєрєгрозками розньїми и за кгвалтовньш на здоровьє ЄЄ
наступєньємь принєволил, примусиль и притиснуль, што над
право посполитоє и противько уставомь нашим коронньш
учинити поважилея, оо чом протєстация ширєм в собє маєть.
До котороє и права посполитого поводка прихиляючис,
позваного до скасованя понєволєньїх2записов, такжє нагорожєня
шкод на дєсет || на д єс єт тиеєчєм золотьис полеких, стол
поднятьіх, а затьш до вскараня винь правньис, прєзь позваного
за то попальїх, позвомь мандатол/ нашимь запозвала, (0 чомь
то т мандать ширєм в собє маєть. Дня тєдьі с є г о д н є ш н є г о , нижєм
на датє мєнованого, постановивш исє сочєвисто у суду,
плєнипотєнть акторки шляхєтньш М атєуш ь Красуским
позваного прєзь возного вьішєм мєнованого потрикроть до суду
привольїват давал, которьш ижь ся нє становил, вєдомости
жадноє (0 собє нє даль, тєдьі юного яко несталого и права
посполитого нєпослушного с допусчєня суду нашого на упад в
зиску рєчи вьішєи мєнованоє, з волньїмь соднакь тоє справьі
арєштомь, до звьіклоє годиньї вздал бьіл. Которого взданья ижь
позваньш самь прєз сєбє ани прєзь плєнипотєнта свого нє
арєштоваль и арєштовати нє хотєл, а прєрєчоньш плєнипотєнть
акторки на нємь яко нєсталол* и права посполитого нєпослушньш далшого поступьку правьного в тои справє домовлявся.
Мьі тєдьі с паньї радами, сенаторами нашєми, при боку нашол*
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на сєммь тєпєрєшним згромажоньїми, за нєстаньємь позваного
а за домовєньєл* ся и правньїми поступьками, плєнипотєнта
стороньї поводовоє, прихиляючис в томь до права посполитого,
в дальшою тоє справьі поступку, записьі сот акторьки, позваному
служачиє, в протєстации спєцификованьїє, вси яко кгвалтовнє
и нєслушьнє мимо право посполитоє прєз позваного на акторцє
вьіможоньїє и признаньїє нє важньїє бьіти намдуємо и соньїє часьі
вєчьньїми, яко праву противьньїє, касуємо и аннигилуємо,
шкодьі, прєз акторьку стол поднятьіє, в по5вє мєнованьїє, дєсєть
тисєчєм золотьіх полскшс на позваномь и добрахь єго вшєляких
лежачих, рухомьіх и сумах пинєж ньп акторцє присужаємо и
дєкляруємо. А в способ зьіску виньї инфамии, то єсть чти
сотсужєня и вьіволаня с панствь коронньїх и Великого князьства
Литовьского, прєз позваного за учинок вьішєм мєнованьш
попальїє, на том жє позваньш яко нєстальш всказуємо || и
присужаємо. А на собволаньє и публикованьє тоє ж виньї
инфамии справу тую до суду зємьского и кгродского винниць
ких, (особє и добрамь позваного належних, со/ясьілаємо.
Которьш жє то суд и вряд кгродским любо зємьским виньницьким, нє вписуючи тоє справи до реєстру и нє припущаючи
сторонь до жадньїх контровєрсим, тую инфамию на позваномь
возному єнєралови, (Од акторьки на сонь час приспособлєному
любо своєму судовому, которьіх мьі зараз тьш жє декретом
тєпєрєшнимь придаємо, собволати, росказати маєш. А по
собволаню и публикованю на позваномь тоє инфамии суд сон
кгродским и зємским винницьким и иншим вшеляким, под
которого бьі юрисдикьциєю позваним з добрами своими
промєшьковал, єкгзєкуцию скутєчную и нєсотвлочную за
рєквированьє/wстороньї поводовоє а с повинности уряду свого
виконати и со/яправити має/я и будеш повинєнь, а то под винами,
в праве посполитом на нєдбалихь урядниковь сописаньїми. Дань
в Ва/шіавє дня сємого мца ма/ща року панского тисєча шєстьсо/и
п я тд єс я /n второго, панованя нашого полского трєтєго а
швєдского чєтвє/ггого року.
Рєляция, яко и вьішєм, єго мл. к[сєндза] кан[цлєра].
1 на лівому полі навпроти рядка запис “ о naiazdy па dobra, wiolencye і
przym us do zapisow prawom iej przeciwnych ”
2 “нєвол ” правлено .
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7. 1652.III.7. Варшава
'Dekret ewaziej mi^dzy wielm . Theofilq z Chocim ierza
Chmieleckq, woiewodzinq kiiowskq, і innemi a urodz. lanem і
Wojciechem Lowczyckiemi
[Reg. - Index, f.78v.; AK, s.61; Extr. -Tzw. ML, IVB-37, f.l 11-І 12v.]

Янь Казимир, з ласки Божое корол полским etc. £їзнаммуємо тьш листом наїшш etc., ижь перед нас и суд нашь
сеймовим коронньш варшавьскии приточилас справа з реєстру
судового за приволаньємь возного єнєрала зємьского и двору
нашого шляхєтьного Марцина Ежєвича межи инстикгатороти
нашимь и Рєчи Посполитоє и єго дєляторами, урожоньїми
Яномь и Вомцєхол* Ловчицькими, братею рожоною, нєкгдьі
зом/лого Ерого || Хрого Ловчицького, комисара нашого,
поводами справьі соринальноє, а тєпєрєшними позваними, з
вєлможною Тесофилею с Хоцимира Хмелецькою, воєводиною
києвьскою, Лукашомь Корнєлиушо/wХмелецькимь, воєводичом
кисовьскил*, Петром Зимницькимь, принципалами, такжє
шляхєтньїми Яблоньскимь, Брозькою, Кгєзко.м, Роткєвичомь,
Ерьімь Семикгиновьскимь, Ц ибульскимь, Сенєвичомь,
Марциномь Капитаномь, комприньципалами, тудєжь боярадш,
даракганами и подданьїми тоє ж вєлможноє воєводиноє и
воєводича києвьскш: з мєстєчокь их Балабановьки, Лукашова
и Корьшна, ші же самьімь з ьімєнь и прозвискь вєдомьіми, с
притсшностю пановь их, тєпєрєшними поводами, а самоє справьі
позваними за арєштолі, в справє том на сєммє прошломь, в року
тисєча шестсот чотьірдєсять сємол< сотправуючимься, com
сторони теперешнєє поводовоє занєсєньш и з року, тьімь
арєштомь заховалого, а то в справє прєзь позваньїхь тєпєрєшнихь Ловьчицькш:, а в справє соринальном поводовь, тєпєрєшнимь поводою, а на сонь час позваньш, со забите и сокрутноє
прєзь поводовь нинєшнш:, приньципаловь и комприньципалов,
якобьі помєнєного Ерого Ловьчицького в року тисєча шєстьсот
чотьірдєсятомь дня двадцать четвертого дєцємбра в замочьку в
мєстє Таборовьцє замордованьє, до вскараня и ростягнєня на
них винь, в праве юписаньїх, стол походячих, интєньтованом. В
котором справє кгдьі тєрминь на сєммє, в року тисєча шєстьсот
чотьірдєсят пєрвомь сотправуючішся, дня двадцать сємого
сєптєлібра за позвомь вторьімь, по сотрьіманю водлє права
пєршоє контумации, припаль тєдьі мьі с паньї радами,
сенаторами нашєлш, при нас на сон час будучими, по контро45
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вєрсияхь сторонь, хотєчис в том справе информова/и, скрутинию
обоєм стороньї, пєрєд нами в том справє вьівєдєную, покладати
наказалисмьі, а же вєчорь припал, справу тую до другоє сєссии
суспєньдовалисмьі. А кгдьі дня двадьцать сємого сєптетибра того
ж сємму прєрєчоного справа тая жь пєрєд судомь нашимь
припала, тєдьі мьі с паньї радами || нашими, понєвад/с стороньї
собєдвє скрутиниум з сободву строн нє вьівєли, без которих водлє
права трудьно што мєлисмьі дєцидовати, тедьі собомь сторонам
вьівєдєньє скрутєнии сот датьі декрету тамтого по шести
нєдєлях на роках кгродских або зємских кисовьских, которьіе
бьі нампєрвем припасти мєли, позволилисмьі и тєрминь
сторонал/ юбомь безь припозву таким, яким на сонь час
припадаль и бьіти мєль, на пришлол* сєммє, по тамьтомь
напєрвєм припадаючою, назначилисмьі бьіли. С которого декрету
диляции на скрутинию позволєное, к г д ь і тєрминь в суде сємму
помєнєного, в року тисєча ш єстсоть чотьірдєсять сємомь
сотправуючого сє, припал, тєдьі тая справа для прудкоє
лимитации сємму тамьтого в арєштє нє скончоная зостала, со
чол< т о т дєкрєт, арєшть и увес процес тоє справьі зошльїм и
дотол ся кончачим, ширєм в собє маєт. На року т є д ь і нинєшнимь
с помєнєного арешту, в том справє приладом, постановившис
пєрєд нами и паньї радами, сенаторами нашими, плєнипотєнть
позваних, а тєпєр поводовь, шляхєтньш Матєушь Красуским
поводовь справи самєм, а тєпєрєшних позваньїх Ловчицьких
прєзь возного вьішєм мєнованого до права п о тр и кр о т
приволиват даваль. Которьіє2 ижь ся не становили и справи
своє нє попирали, яко несталих и справи своє нє попираючих,
з допусчєня суду нашого сеймового на упад в зиску, в сотбитю
справи, речи в позве соригналноти, com позваньїх тєпєрєшних
Ловчиї/ких вьіданьїм, и в декрете вишем мєнованомь виражоноє,
з волньшь ооднакь тоє справи арєштомь, до звиклоє години
вздаль бьіл. Которого взданья ижь поводовє, будучи со годинє
звиклом арєштовом до арєшьту справи тоє приволиваньї, нє
арєштовали и арєштовати не хотєли, а прєрєчоньш плєнипотєнть
поводовь тєпєрєшних на них яко несталих и справи своє нє
попираючих далш ого поступьку правьного в том справє
домовлялься, тєдьі ми с пани радами и сенаторами нашими,
при боку нашию на сєммь тєпєрєшним згромажоньши, за
нєстаньємь поводовь а за правьньши поступьками плєнипотєньта стороньї поводовоє, прихиляючис в том || в тол* до
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права посполитого, в дальшол* тоє справьі поступьку в способь
зьіску позваних справи приньципалноє, а тєпєрєшньїх поводовь
©т позву стороньї поводовоє, речи в ним вьіражоноє и ош всєго
процєссу и поступьку правьного, за нимь зошлого и дотол ся
точачого, волньїх чинимо, справу тую с позваних зносимо и
соную аннигилюємо, дєкляруючи то, ижь іожь поводовє
позваних и потомьковь их до справи тоє правьнє потягати нє
мают и мочи нє будуть моцью декрету тепєрєшнєго. До
которого для лєпьшоє вєрьі и печать коронная єсть притисненая.
Дань в Варшавє дня сємого мца марца року панского тисєча
шєстьсот пятдєсять второго, панованя нашого полского трєтєго
а швєдского четвертого року.
За прєложєнєуи вєлєбного в Богу его мл. ксєн[дза] Андрєя
з Лєсшна Лєсчинского, бискупа хєлминского и помєзанского etc.
яко вьішєм. ||3

10v.

1 на лівому полі навпроти рядка запис " in contumacia[m] actorow
wzglqdem zabicia Lowczyckiego.
2описка замість “которьіхь ".
f арк. lOv.-llv. незаповнені.

II ' Akta dekretow i.k.m. і sejmowych, takze przywileiow,
danin і inszych spraw w oiew odstw і xi^stw kiiow skiego,
wotynskiego, braclawskiego і czerniechowskiego. Za panowania
naiasniejsze[go] Iana Kazimierza, krola polskiego і szwedskiego,
wiekiego2 xi^z^cia litewskiego, ruskiego, pruskie[go] etc.
Za urzqdu pieczQtarskiego iasnie wielmoznego i.m.p. Stephana
z Pilce Korycinskie[go], najwyzszego kanclerza koronnego
warszawskiego, ojeowskiego, wolbramskiego etc. starosty. II
Iasnie wielebnego ie[go] mci xi^dza Andrzeia Trzebickiego,
biskupa przemyslskiego, opata czerwinskiego etc. podkanclerzego
koronnego.
Za pisarstw a slachetnego pana Stephana K azim ierza
Hankiewica, sekretarza і pisarza ie[go] kr. mci.
Takze krola i.m. Michata.
Za urz^du pieczQtarskiego iasnie wielmozne[go] i.m.p. Iana
hrabie z Leszna Leszczynskiego, najwysszego kanclerza koronnego,
generala wielgopolskiego, malborskiego etC4 starosty.
Item przewielebnego w Bogu i.m.x. Andrzeia Olszowskiego,
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biskupa chelm inskiego і pom ezanskiego, podkanclerzego
koronnego, dziekana krakowskiego, opactwa andrzeiowskiego
administratora. II
Poczyna si? w roku panskim 1653.'1
1 написано крупніше.
2 описка замість „ wielkiego ",

8 . 1653. IV. 8 . Brzesc Litewski

Przywilej i.k.m. na pisarstwo і metrykf ruskq slachetnemu
Hankiewicowi
[Reg. - Index, f.78v.; AK, s.61; Oblata - MK-201, k,149-v.; Prot. oblaty MK-393, f,104v.-105]

Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polsky, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
wolynskie, kiiowskie, smolenskie, czerniehowskie, a szwedski,
gottski, wandalski dziedziczny krol. Oznaimuiemy ninieiszym listem
naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy.
Iako skoro za sczeguln^ bosk^ prouidenti^ і iednostainemi
Rzeczypospolitej tej glosami na thronie krolewskim zasiedlismy,
naiwiQksza w tym nasza piecza byla, aby prawa, przywileie, swobody
і inne praerogatiwy і zwyczaie dawne nie tylko calej Koronie tej,
lecz і kazdemu zosobna xi?stwu sh 1z3.ce w swoiej zostawafy klubie.
A ze xi^stwa, woiewodztwa і powiaty wolynskie, kiiowskie,
braclawskie і czerniehowskie cum iuribus suis do Korony tej
incorporowane і przypadle, zawsze iako w tribunale koronnym, tak
і w s^dach naszych sejmowych і zadwomych podtug prawa ich і
zwyczaiu zdawna zachowalego, osobliwego do pisania decretow w
sprawach obywatelow woiewodztw swych, takze і do metriky ruskiej
pisarza і metrikanta, od naiasnieiszych przodkow naszych per
specialia priuilegia regia podanych, zawsze miewali і miewai^..
Zaczym і my onych przy tymze prawie і zwyczaiu cale zostawilismy
і zostawuiemy. A poniewaz na ten czas po zesciu szlachetnego Iana
Bedermana, pisarza і metrikanta woiewodztw przerzeczonych, toz
pisarstwo і metryka vakuie. Zashigi zas pilne, wiemie і zyczliwie
szlachetnego Stephana Kazimierza Hankiewica, pisarza decretowego
naiasnieiszej krolowej iej msci paniej malzonki naszej, nam dobrze
wiadome s^, ktorych iasny document w rzeczy samej, przez czas
niemaly zostawai^c na dworze naiasnieisze[go] Wladyslawa IVі,
13v. pana brata naszego, w roznych functiach pokazal a niemniej II tez
przez lat kilka w kancellariej naszej decretowej koronnej z pochwal^
і wygod^ ludzk^. regimen prowadz^c, przy nauce, experientiej і
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biegiosci swej wiernie nam oswiadczyl. Wi^c w prawie majdeburskim і innym і w ruskim pisaniu dobrze biegly iest. Przeto chc^c,
aby meritorum suorum2 fructum capiat і do dalszych uslug naszych
tym chqtniejszy zostawal, za sczegulnym wielmoznego Stephana z
Pilce Korycinskiego, naiwyzszego kanclerza koronnego, warszawskiego, ojcowskiego, wolbramskiego, etc. starosty (cuius id[em]
muneris erat) zaleceniem temuz Stephanowi Kazimierzowi
Hankiewicowi pomienione pisarstwo decretow naszych sejmowych
і zadwomych, і metrik^ wofynskiego, kiiowskiego, braclawskiefgo]
і czerniehowskiego xi^stw і woiewodztw, po smierci wyzej
wspomnieno[go] Iana Bedermana do dispositiej naszej przypadai^ce
і wakui^ce, dac і conferowac umyslilismy, iakosz ninieiszym listem
naszym assumen[tum] ipsum in numerum secretariorum n[ost]rorum3 daiemy і conferuiemy. Ktore to pisarstwo naszQ і metrikQ
przerzeczonych woiewodztw tenze secretarz nasz Stephan
Hankiewic ze wszytkiemi wolnosciami, prawami, praerogatiwami,
swobodami, dochodami, pozytkami, do tychze urz^dow wedhig
prawa і zwyczaiu shiz^cemi, miec, trzymac і uzywac b^dzie do
ostatniego kresu zywota swego albo poty, poki na urz^d iaky wyzszy
lub godnosc nie postqpi. Co do wiadomosci dignitarzow, urz^dnikow,
wszytkiej szlachty і obywatelow xi^stw і woiewodztw wolynskiego,
kiiowskiego, braclawskiefgo] і czemiehowskiefgo] donosz^c, onym
roskazuiem y, aby przerzeczonego szlachetnego Stephana
H ankiew ica, secretarza naszego, za praw dziw ego pisarza
decretowego і metrikanta 4 powiatow swych і zienr 4 mieli, znali і
iemu podlug praw, swobod, wolnosci, praerogatiw і dochodow,
zdawna przynalez^cych, poshisznemi si? z mieisca czynili dla laski
naszej. Na co dla lepszej wiary rQk^siq nasz^podpisawszy і pieczQc
koronn^ przycisn^c roskazalismy. Dan w Brzesciu Litewskim na
sejmie walnym koronnym dnia osmego miesi^ca kwietnia roku
pafiskiego tysi^c szescset pi^cdziesi^tego trzeciego, panowania
krolewstw naszych polskiego pi^tego, a szwedzkiego szostego roku.
Ian Kazimierz krol. Nicolaus Prazmowski, referendarius et
regens cancellariae regni maioris, m[anu] p[ropria], Piecz^c wielka
koronna w puszcze na sznurze zawieszona.
1у ркпс. підкреслено.
2 “m ” піднято над рядком.
3 також.
4"і у ркпс. дані слова послідовно позначені цифрами '7 , 3, 2 ”, що визначає
наступний порядок прочитання „powiatow і ziem swych ”
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9. 1653.IV. 8 (?). Brzesc Litewski
Iurament па II Iurament na pisarstwo і metrykf przerzeczonych
woiewodztw
[Reg. - Index, f.78v.; AK, s.62]

la, Stephan Kazimierz, przysiQgam panu Bogu wszechmog^cemu, w Trojcy swiQtcj iedynemu, krolowi ie[go] msci, panu
memu m[i]l[o]sci[we]mu, iz przywileia і listy wszelakie, tak samemu
krolowi ie[go] msci, iako і Rzeczypospolitej nalez^ce, po rusku
pisane, wiemie tlumaczyc b^dQ і one, iako tez і zapisy wszelakie,
do act wolynskich metriki k.i.m. ruskim lub polskim styllem zeznane,
takze przywileia ludzi priuatnych wiemie przyimowac і wpisowac
b?d?. Sejmowe і krola ie[go] msci decreta do act wolynskich, takze
controuersie stron wpisowac, tudziesz wedhig Boga, prawa pisanego
і slusznosci radzic і s^dzic mam m i^dzy przyiacielem a
nieprzyiacielem, zadnego nie czyni^c braku. Extracty wszytkie z
tych act, nic nie odmieniaiqc, wypisowac mam. Zapisow zadnych
bez wiadomosci ich mm. pp. pieczQtarzow nie mam przyimowac.
Acta metriky wolynskiej wcale chowac b^d?, nic w nich nie
przydai^c ani uimui^c. Secreta wszytkie, ktore mnie powierzone
bqd^, wiemie dochowam, ani ich slowem lub pismem odkryiQ і insze
sprawy, temu urz^dowi nalez^ce albo od krola ie[go] msci zlecone,
wiemie odprawiq. Tak mi panie Boze dopomoz і ta m$ka panska.
10. 1654. III. 21. Warszawa
Contumacja pierwsza od instygatora koronnego і urodzone[go]
Stanislawa Muszatycza Ochlopowskie[go], skarbnika wolynskie[go], na vrodzonym Wlodzimierzu Hulewiczu, Philipie
Bokieiu, Dymitrze Borowskim і inszem
[Reg. - Index, f.78v.; AK, s.62]

Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polsky, wielkie xi^ze
litew[skie], ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflandtskie,
wolynskie, kiiowskie, smolenskie, czemiehowskie, a szwedski,
gottski, wandalski dziedziczny krol. Oznaimuiemy tym listem
naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy,
iz zapozwani byli na sejm terazniejszy walny koronny urodzeni
Wlodzimierz Hulewicz і Philip Bokiej, principalowie, Dymitr
Borowski і inszi ich comprincipalowie listem mandatu pozwu
naszego w ten sposob:
14v.
Ian Kazimierz, z Bozej lasky krol II polsky, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, wolynskie, kiiowskie,
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inflandskie, smolenskie, czerniechowskie a szwedski, gottski,
w andalski dziedziczny krol. U rodzonym W iodzim ierzow i
Hulewiczowi і Philipowi Bokieiowi iako principatom, Dimitrowi
Borowskiemu і inszym stugom і czeladzi wiern. ww. iako
comprincipatom, z osob і dobr wiern. ww. wszelakich, lez^cych і
ruchomych, powag^ nasz^ krolewsk^ roskazuiemy, abyscie wiern.
ww. przed nami і pany radami naszemi na sejmie walnym koronnym
szescniedzielnym, ktory dnia iedenastego miesi^ca februarii w roku
teraznieiszym tysi^c szescset piQcdziesi^tym czwartym zacz^c si?
т а , і przed s^dem naszym sejmowym dnia szostego od zacz?cia
sejmu (pierwszy iednak wyi^wszy), od polozenia mandatu tego w
niedziel szesc albo w ten czas, gdy ta sprawa z regestru naleznego
przypadnie і przywolana b?dzie, sami oblicznie і zawicie stan?li na
instantiq. instigatora naszego koronnego і urodzon[ego] Stanislawa
Muszaticza Ochlopowskiego, skarbnika naszego ziemie wolynskiej,
iego delatora. Ktory wiern. ww., przychylai^c si? do praw koronnych
tutziesz і statutu, woiewodztwu wofynskiemu shiz^cego, pozywa o
to, iz, gdy delator po zesciu z tego swiata urodz. niegdy Piotra
Zykowicza Kniazskiego, horodniczego luckiego, otrzymawszy
przywilej na cz?sci pewne, we wsi Kniaziu b?d^ce a do dispositiej
naszej po smierci pomienionego Kniazskiego przypadle, ktorych
dobr, gdy z podania sobie onych od skarbu koronnego in pacifica
reali et actuali possessione zostawal і przez woznego і szlacht?
nemine contradicente obi^l, w nich, iako sobie od nas conferowanych, iako iuz w domu swoim pace et securitate publica
obwarowanym, zostawal, wiern. ww. principalowie z comprincipalami, nie pomni^c nic na bespieczenstwo domow szlacheckich
tudziesz lekce sobie powazai^c prawo pospolite і powag? nasz^
krolewsk^, wzruszai^c pokoj pospolity s^siedzki ani na stan l_
starozytny szlachecky nic nie pomni^c delatora' 1dnia trzydziestego
ianuary w roku 16542 manu armata et violenta z strzelb^ ognist^,
iako do wojny przysposobiwszy si?, na dwor possessioni delatoris
podlegly naiachawszy і insperate obadwa, pierwej principales do
izby wszedszy, tam zarazem delatora, za stolem siedz^cego і nic si?
na siebie iako iuz w domu swoim niespodziewai^cego, z oboch stron
zasiedli a za wami II wami czeladz zaraz manu armata z szablami,
ze strzelb^ ognistq. z kurkami nalozonemi, czapky nasun^wszy, za
szabli si? trzymai^c, weszli. Tamze wiern. ww. pierwszej slowy,
honorowi і starozytnosci delatora szkodz^cemi, zelzywszy z onych
dobr, od nas delatorowi conferowanych, zadne[go] do nich praetextu
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nie тащ с, ieno iak^s niewaznosc przywileiowi naszemu hardzie
zadawaliscie. Na ktore z^danie, gdy si? delator na sqdy nasze
odwolywal, wiem. ww. odpowiedziawszy hardzie, ze tak і bez korola
osudziat і inszych stow w protestatiej wyrazonych zazywszy, nie
pomni^c nic na milosc blizniego securitatem domorum 1 nobilium
ani na powagQ nasz? krolewsk^, zaraz delatora, za stolem siedz^cego,
w g?b? piQscicj. okrutnie uderzyles wiem. twoia Hulewiczu, a potym
wiem. twoia Hulewiczu і Bokieiu z czeladzi^ і comprincipalami w
izbie do szabel rzuciliscie si? і po tym razie delatora w r?k? praw^
w staw, w samy palec wskazui^cy, podle wielkiego b?d^cy, szabl^
raniliscie, a drugim z strzelb^ nakr?con^ z kurkami przylozonemi,
aby delator nie uszedl, strzedz kazaliscie. I gdyby delator za
nast^pieniem mroku a za ochronq. bosk^ і dodaniem4 sobie konia z
tego dworu swego nie uszedl, pewnie by go o szwank zdrowia
przyprowadzilibyscie5 byli, iakosz і teraz na mieiscach roznych
odpowiedzi na zdrowie delatora wiem. ww. czynicie. Ktorym to
takowym swoim bezprawnym post?pkiem prawo pospolite,
bespieczenstwo domow szlacheckich tudziesz і powag? nasz^
krolewsk^ і pokoj s^siedzki wiem. ww. zgwalciliscie, dom delatora
przez naiachanie і zekrwawienie onego zekrwawieliscie a zatym w
winy prawne, na takowych naieznikow uchwalone, na osob? swoi?
zaci?gn?liscie. Do ktorych na wiern. ww. wskazania і rosci^gnienia
tym mandatem naszym przed nas na termin wyzej mianowany
iestescie pozwani. Na ktorym, abyscie stan^wszy w tym si? wszytkim
і co iescze szerzej wiem. ww. deducowano przez delatora b?dzie
usprawiedliwieli. Pisan w Warszawie dnia trzeciego february roku
panskiego 16546, panowania krolestw naszych polskie[go] pi^tego
a szwedzkiego szostego roku.
Alias iako ten pozew szyrzej7 sam w sobie opiewa.
8 Na sejmie tedy ninieiszym walnym koro[n]nym'8 і terminie,
z tego pozwu mandatu naszego przypadai^cym, postanowiwszy si?
oczywiscie szlachetny Andrzej Chocicky, plenipotent powodowej II
powodowej strony, pozwanych wszystkich, poniewaz si? za
przywolaniem woznego generala naszego szlachetnego Marcina
Iezewicza do prawa і s^du naszego sejmowego terazniejszego ani
sami przez si?, ani przez zadnego umocowanego swego nie stawili,
iako niestalych і prawu nieposlusznych z dopusczenia s^du naszego
sejmowego w winie pierwszej contumaciej sejmowej wedle prawa
wzdat. Ktore wzdanie albo contumacia piewsza do xi^g cancellariej
naszej decretowej wolynskiej iest zapisana і ten extract stronie
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affectui^cej і potrzebui^cej iest pod pieczQci^ koronny wiQksz^
wydany. Dan і pisan w Warszawie na scjmie walnym szescniedzielnym koronnym w sobotQ, przed swiQtem Zwiastwowania
naswiQtszej Panny Mariej naiblizsz^, to iest dnia dwudziestego
pierwszego miesi^ca marca roku panskiego tysi^c szescset
piqcdziesi^tego czwartego, panowania krolewstw naszych polskiego
pi^tego a szwedzkiego szostego roku.
Stephan z Pilce Korycinski, kanclerz naiwyzszy koronny.
Za spraw^ iasnie wielmozne[go] ie[go] mci pana Stephana z
Pilce Korycinskiego, naiwyzszego kanclcrza koronnego, warszawskie[go], ojcowskie[go], wolbram[skiego], etc. starosty. Stephan
Hankiewic, i.k.m. secret[arz] і pisarz, m[anu] p[ropri]a.
11 у ркпс. дані слова послідовно позначені цифрами "І, 2, 4, 5, З, ”, що
визначає наступний порядок прочитання „starozytny szlachecky delatora
піс nie pomniqc
2у ркпс. підкреслено.
•* “т ” у кінці слова піднято над рядком.
4 “т ” піднято над рядком.
5 описка замість „przyprow adziliscie”.
6 у ркпс. підкреслено .
1 описка замість „szerzej”.
написано крупніше.

11. 1654. VI. 26. Warszawa
Decret sejmowy mi^dzy urodz. Muszatyczem Ochlopowskim,
powodem, a Hulewiczem1, Bokieiem і innemi
[Reg. - Index, f.78v.; AK, s.62]

Ian Kazimierz, z Bozej laski krol etc., etc. Oznaimuiemy etc.,
iz zapozwani byli na sejm teraznieiszy walny koronny warszawski
drugiem pozwem mandatu naszego po otrzymaniu pierwszej
contumacialnej winy na przeszlym sejmie walnym koronnym
warszaw[skim], tegoz roku odprawui^cym siq, urodzeni Wtodzimierz Hulewicz і Filip Bokiej iako principalowie, Dimitr Borowski
і inszi shidzy і czeladz ich, comprincipalowie, w ten sposob:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, etc., etc. Urodzonym II urodzonym
W lodzim ierzow i H ulew iczow i і Filipow i B okieiow i iako
principalom, Dimitrowi Borowskiemu і innym slugom і czeladzi
wiern. ww. iako comprincipatom, z osob і dobr wiern. ww.
wszelakich, ruchomych і lez^cych, powag^ nasz^ krolewsk^
roskazuiemy, abyscie wiern. ww. przed nami і pany radami naszemi
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na sejmie blisko przyszfym і przed s^dem naszym sejmowym dnia
szostego od zacz?cia sejmu (pierwszy iednak wyi^wszy), od
polozenia mandatu tego za niedziel szesc albo w ten czas, gdy ta
sprawa z regestru naleznego przypadnie і przywotana b?dzie, sami
oblicznie і zawicie stan?li na instanti^ instigatora naszego koronnego
і urodzonego Stanislawa Muszatycza Ochk>powskie[go], skarbnika
naszego ziemie wolynskiej, iego delatora. Ktory otrzymawszy na
sejmie teraznieiszym na wiern. ww. win? pierwszej contumaciej z
dopusczenia s^du naszego sejmowego drugim pozwem mandatem
naszym, przychylai^c si? do praw koronnych і statutu, woiewodztwu
wolynskie[mu] sluz^cego, wiern. ww. pozywa o to, iz, gdy delator
po zesciu z tego swiata urodz. niegdy Piotra Zykowicza Kniazskiego,
horodnicego luckiego, otrzymawszy przywilej na cz?sci pewne, we
wsi Kniaziu b?d^ce a do dispositiej naszej po smierci pomienionego
Kniazskiego przypadte, ktorych dobr, gdy z podania onych sobie od
skarbu koronnego in pacifica reali et actuali possessione zostawa! і
przez woznego і szlacht? nemine contradicente оЬщі, w nich, iako
sobie od nas conferowanych, iako iuz w domu swoim pace et
securitate publica obwarowanym, zostawal, wiern. ww. principalowie z comprincipalami, nie pomm^c nic na bespieczenstwo
domow szlacheckich tudziesz lekie sobie powazai^c prawo pospolite
і powag? naszq. krolewsk^, wrzuszai^c pokoj pospolity s^siedzki
ani na stan starozytny szlachecki delatora nic nie ротпщс, dnia
trzydziestego ianuarii w roku 16542 manu armata et violenta z
strzelb^ ognist^, iako do wojny przysposobiwszy si?, na dwor
possessioni delatoris podlegly naiachawszy і insperate obadwa,
pierwej principales do izby wszedszy, tam zarazem delatora, za
stolem siedz^cego і nic si? na siebie iako iuz w domu swoim
niespodziewai^cego, z oboch stron zasiedli a za wami czeladz zaraz
manu armata z szablami, ze strzelb^. ognist^ z kurkami nalozonemi,
czapky nasun^wszy, za szable si? trzymai^c, weszli. Tamze wiem.
ww. pierwej slowy, honorowi і starozytnosci delatora szkodz^cemi,
zelzyw szy z onych dobr, od nas delatorow i II delatorow i
conferowanych, zadnego do nich praetextu nie mai^c, ieno iak^s
niewaznosc przywileiowi naszemu hardzie zadawaliscie. Na ktore
z^danie, gdy si? delator na s^dy nasze odwolywal, wiern. ww.
odpowiadziawszy hardzie, ze tak і bez korola osudziat і inszych
slow, w protestatiej wyrazonych, zazywszy, nie ротпщс nic na
milosc blizniego securitatem domorum nobilium ani na powag?
nasz^ krolewsk^, zaraz delatora, za stolem siedzqcego, w g?b?
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рі?всщ okrutnie uderzyles wiem. twa Hulewiczu, a potym wiem.
twa Hulewiczu і Bokieiu z czeladzi^ і comprincipalami w izbie do
szabel rzuciliscie si? і po tym razie delatora w r?k? praw^ w staw
sam w palec wskazui^cy, podle wielkiego b?d^cy, szabl^ raniliscie,
a drugim z strzelb^ nakrcjconq. z kurkami przylozonemi, aby delator
nie uszedl strzedz kazaliscie. I gdyby delator za nastqpieniem mroku
a za ochron^bosk^ і dodaniem sobie konia z tego dworu swego nie
uszedl, pewnie by go o szwank zdrowia przyprowadziliscie by byli,
iakoz і teraz na mieiscach roznych odpowiedzi na zdrowie delatora
wiem. ww. czynicie. Ktorym to takowym swoim bezprawnym
post?pkiem prawo pospolite, bezpieczenstwo domow szlacheckich
і pokoj s^siedzki wiern. ww. zgwalciliscie, dom delatora przez
naiachanie і zranienie onego zekrwawieliscie a zatym w winy
prawne, na takowych naieznikow uchwalone, na osob? swoi?
zaci^gn?liscie. Do ktorych na wiem. ww. wskazania і rosci^gnienia
tym mandatem naszym przed nas na termin wyzei mianowany
iestescie pozwani. Na ktorym, abyscie stan^wszy w tym si? wszytkim
і co ieszcze szerzej wiem. ww. deducowano przez delatora b?dzie
usprawiedliwieli. Pisan w W arszawie we wtorek w vigili^
Zwiastwowania naswiqtszcj Panny Mariej, to iest dnia dwudziestego
czwartego miesi^ca marca roku panskiego 16543.
Alias iako ten pozew mandat nasz w xi?gach grockich 4
Luckiego zamku pod dat^ dwudziestego pierwszego dnia miesi^ca
aprila roku teraznieiszego aktikowany szerzej sam w sobie o tym
wszytkim opiewa.
Na ktorym terminie, z pomienionego pozwu і regestru
s^dowego wo!ynskie[go] za przywolaniem woznego generala
ziemskiego і dworu naszego szlachetnego Marcina Iezewicza
przypadai^cym і dotq.d si? koncz^cym, gdy strona powodowa
urodzony Stanislaw M uszatycz Ochlopowski, skarbnik nasz
wolynskiej ziemi oraz z szlachetnym Adamem Czamoluskim przed
nami і s^dem naszym sejmowym stanowil si? і tego terminu zawitego
pilnowal pozwanych, to iest urodzonych Wlodzimierza Hulewicza,
Filipa Bokieia II Bokieia, principalow, Dimitra Borowskiego і
inszych slug і czeladz ich, przez woznego generala naszego wyzej
wspomnionego trzykroc і nad prawo czwarty raz do nas і s^du
naszego przyw oianych, ani przez si?, ani przez zadnego
umocowanego swego niestanowi^cych si? і sprawy tej niepilnui^cych, z dopusczenia s^du naszego sejmowego w zysku win
prawnych videlicet infamiae, quae decernitur, additur et remittitur.
5'A iednak, aby ciz pozwani wyzej mianowanych dobr, w pozwie
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wyrazonych, iako urodzonemu delatorowi terazniejszemu wedhig
prawa, od nas na to otrzymanego, sluz^cych, od daty dnia
dzisieiszego w niedziel szesc, gdy przez woznego generala і dwoch
szlachcicow o to requirowani b^d% ust^pili і one cale w possessi^ і
spokojne trzym anie urodzonem u delatorow i Stanisiawowi
Muszatyczowi Ochtopowskiemu puscili, reintromissiej і possessiej
tej ani sami przez siq, ani przez zadne na to subordinowane osoby
nie przeszkadzali ani bronili. Do ktorych obi^cia wozny general ze
dwoma szlachcicami, na to od strony sposobionemi, przydany. Nad
to szkody, na ten czas przez delatora tak wzglqdem kosztow і expens
prawnych, iako і wzgl^dem nietrzymania dot^d dobr pomienionych
z przyczyny pozwanych popadle і na zlotych dziesi^c tysi^cy
polskich oszacowane, przy reinductiej w te dobra pomienione, aby
zaplacili, a to oboie pod win^ wiecznej bannitiej, ktora w niedosyc
uczynieniu decernitur, additur і termin stronom zawity do tej
publicatiej wiecznej bannitiej w urzqdzie grodzkim hickim albo
wtodzimirskim bez wszelkich przypozwow zachowany 6 na sejmie
teraznieiszym warszawskim w pi^tek blisko przeszly, to iest dnia
197 etc., etc. Stefan Hankiewic, ie[go] kr. mci sekr[etarz] і pisarz,
m[anu] p[ropri]a'6,'5 na sejmie teraznieiszym warszawskim w pi^tek
blisko przeszly, to iest dnia dziewi^tnastego miesi^ca czerwca wzdal
byt. Ale tq condemnatQ potym w kilka dni przyszedszy do cancellariej
naszej Daniel Rafalowicz imieniem pozwanych wyzej mianowanych
arrestowal. Ktory arrest lubo niewczesnie opowiedziany, iednak my
z lasky naszej krolewskiej przyi^c і zapisac roskazalismy z Ц.
conditi^, aby strona pozwana dalszych dilatij nie zazywala, ale si?
w tej sprawie, gdy z regestru przywotana bqdzie, nieodwlocznie
rosprawila. 8'Na terminie tedy і roku dzisieiszym'8, z tegoz arrestu
przypadai^cym, gdy strony wyzej opisane, a mianowicie urodzony
delator sam oblicznie, pozwani zas przez szlachetne[go] Alexandra
Rudeckiego, przed nami і s^dem naszym sejmowym stanqli і tego
terminu pilnui^c rozne swoie controuersie wnosili, a osobliwie
powod z protestatiej і pozwu wyzej inserowanego naprzeciwko
pozwanym proponowal, przeciwnym sposobem pozwanych
plenipotent o d ila tij verae infirmitatis iednego z pozwanych
urodzone[go] Hulewicza z^dai. 9'My tedy z pany senatorami і radami
naszem i'9, na ten sejm zgromadzonemi, przy boku naszym
siedz^cemi, po takowych strony oboiej controuersiach, poniewaz
stronie pozwanej nie iest actus personalis, dlatego na strong
odrzuciwszy plenipotenta pozwanej strony affectati^, tymze
pozwanym w sprawie tej dalej postQpowac nakazalismy. A gdy
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strony obie in procedendo rozne swoie wnosili controuersie, 10my z
temiz pany senatorami і radami naszemi10, przy boku naszym na
ten czas siedz^cemi, poniewaz sprawa criminaliter intentowana bez
scrutiniu[m] decidowana bye nie moze, przeto dilatiej deducendi
scrutinii oboiej stronie pozwolilismy. Iakosz pozwalamy i, aby strony
obiedwie tak powodowa, iako і pozwana, tez skrutinia przed s^dem
ziemskim albo grodzkim hickim, ktore si? po szesciu niedzielach
od daty dnia dzisieiszego rachui^c II rachui^c naipierwej odprawowac 17v.
b?d^, wedtug prawa wywodzili і odprawili, nakazuiemy. Po
odprawionym zas і wywiedzionym z obu stron skrutinium albo nie
stronom pomienionym obudwom termin znowu przed s^dem naszym
stawienia si? і dalszej "decisiej naszej przysluchania sejmowej na
sejmie " immediate blisko przyszlym, gdziekolwiek odprawowac
si? b?dzie, bez wszelkich przypozwow naznaczamy і zachowuiemy
zawity decretem naszym sejmowym, do tego srodkui^cym. Dan w
Warszawie na sejmie walnym koronnym w piqtek przed swi?tem
swi?tych Piotra і Pawla apostolow naiblizszy, to iest dnia szostego
miesi^ca czerwca roku panskiego tysi^c szescset pi?cdziesi^tego
czwartego, panowania krolestw naszych polskie[go] szostego,
szwedzkiego siodmego roku.
Za spraw^ wielebnego w Christusie panie i.m. xi?dza Andzeia
Trzebickiego, nominata przemyslskiego, proboscza plockiego,
opactwa czerwinskiego administratora, podkanclerzego koronnego.
X. Andzej Trzebicky, nominat przemyslsky, podkanclerzy koronny.
Stephan Hankiewic, ie[go] krolew[skiej] msci secretarz і pisarz. II12 18
1 “m ” піднято над рядком .
2у ркпс. підкреслено .
J т акож .
4 описка замість „grodzkich”.
5 5 вставка з арк. 17, на полях навпроти позначення вставки запис ,, vide
folio verso a signo ta li”.
6'6 написано крупніш е.
7у ркпс. підкреслено .
н'н написано крупніше.
у у також.
10-10 т а к о ж

и'п у ркпс. дані слова послідовно позначені цифрами

2, 4, 3, 5, ”, що

визначає наст упний порядок прочит ання „ d ecisiej n a szej sejm o w ej
przysluchania na sejmie
12 арк. 18-19 незаповнені.
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II 2 Roku' panskiego 1658\ Za panowania naiasniejszego Iana
Kazimierza, krola polskiego і szwedzkiego etc.
Za urzQdu pieczQtarskiego iasnie wielebnego ie[go] mci xdza
Mikolaia z Prazmowa Prazmowskiego, najwyszszego kanclerza
koronne[go], nominata biskupa luckiego, opata sieciechowskiego,
etc. і iasnie wielmoznego ie[go] mci pana Boguslawa na Lesznie
Leszczynskiego, podkanclerze[go] koronnego, generala wielkopolskiefgo], mi$dzyrzyckie[go], ostrsk[iego], czhichowskie[go], etc.
starosty. Za pisarstw a szlachetne[go] Stephana Kazimierza
4 Hankiewica, sekretarza і pisarza i.k.mci'4.'2
1 на лівому полі навпроти рядка запис „ро wojnie szweclzkiej”.

22 написано крупніше.
3у ркпс. підкреслено.
44 також.
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'"Dzialo si? w W arszawie we w torek przed swi^tem
Narodzenia Najswiqtszej Panny Mariej bliski, to iest dnia 3 miesi^ca
wrzesnia roku p[anskiego] 1658._1 II
12. 1658. VIII. 30. Warszawa
Confirmacia pewnego laudum albo spolnego postanowienia na
obron^ miasta ie[go] krolewskiej mci Lucka
[Reg. - Index, f.78v.; AK, s.62; Sig.-1, s.57; W p is - aaMK-178, f. 184-185v.]

Ioannes Casimirus, dei gratia rex Poloniae, magnus dux
Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Mazouiae, Samogitiae, Liuon[iae],
Smolensc[iae], Czerniechou[iae]que nec non Suecorum, Gotthor[um ], V andalor[um ]que haere[dita]rius rex. Significam us
praesentibus l[itte]ris n[ost]ris, quorum interest uniuersis et singulis,
exhibitas nobis esse l[itte]ras pargameneas manu serenissimi diuae
memoriae Sigismundi Tertii, parentis n[ost]ri desideratissimi,
subscr[ipt]as sigilloque minoris cancellariae Regni communitas,
sanas, saluas, omnique suspitionis nota carente[s] supplicatumque
nobis ut eas authoritate n[ost]ra regia approbare et ratificare
dignaremur. Quarum l[itte]rarum tenor de verbo ad verbum sequitur
talis:
“ Zygmunt trzeci, z taski Bozej krol polski etc. Oznajmuiemy
etc. Pokladano przed nami imieniem burm istrza, radziec і
wszystkiego pospolstwa miasta naszego Lucka list pewny papierowy,
podpisem burmistrza tegosz і pisarza radzieckiego tamecznego takze
pieczqci^ miejskq ztwierdzony, zawierai^cy w sobie pewne laudum
albo postanowenie, na obron? mieisk^ tak od urz^du, iako і
pospolstwa tamecznego spolnie uchwalone, cale, zupelne і w niczym
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nie naruszone. Supplikui^c nam, abysm y to laudum albo
postanowienie ich na obron? wszystkiego miasta przeciwko
nieprzyiacielom Krzyza swi?tego uczynione, powag^. nasz^ we
wszystkim utwierdzili і umocnili. Ktorego to listu siowa s^takie:
Burmistrz і rajce miasta ie[go] krolevskiej mci Lucka czynimy
wiadomo tym listem naszym dobrowolnym teraz і napotym b?d^cym
ludziom, isz my we wszystkim zniszczone і w prouenta ogolocone
miasto krola i.mci tuteczne Lucko widz^c, ktoremu nie tylko na
inszych potrzebach miejskich, ale і na obronie przeciwko tatarskim
incursiom zchodzi, chcqc iakiejkolwiek miastu temu przyczynic
obrony, zwyczaiem inszych miast, w tym id^c, takze zgodnie si? і
spolnie wszyscy na to z pospolstwem tutejszym namowiwszy, tak
mi?dzy sob^ postanawiamy II і sami na si?, і potomki nasze to
przyimuiemy, to iest, aby odt^d kazdy mieszczanin tutejszy albo w
domu czyimkolwiek gospodarz, albo gospodyni lubo naiemnik, na
gruncie miejskim mieszkau\cy a gorzalk? szynkui^cy tak w miescie
samym, iako і na przedmiesciu, і tesz ktobykolwiek lubo teraz, lubo
potym od mieszczanina tutejszego dom kupil, zadn^ si? insz^
iurisdicti^, iako obywatel miasta tego і na miejskim gruncie
mieszkai^cy, nie wyimui^c (wyi^wszy dwie karczmy szynkowne
wojtowskie, przywileiem krola i.mci od tego uwolnione), gorzalki
zadnej szynkowac nie mogl, aszby arend? u urz?du miejskiego
radzieckiego, teraz і napotym zawsZe bqd^cego, wedhig proportiej
domow goscinnych robic kazat і t? arend? kazdy gospodarz albo
naiemnik od szynkowania tej gorzalki do skrzynki albo szafarzow
miejskich dawal. Ktor^to arend? my, urz^d tutejszy tucki radziecki
і napotym b?d^cy, na przyczynienie strzelby і obrony miejskiej, a
najwi?cej na poprawienie walow tak miejskich, iako і przedmiejskich cale obracac zawsze si? submittuiemy і na czasy potomne.
Na со o confirmati^ dla wi?kszej tych rzeczy pewnosci ie[go]
krolewskiej mci pana naszego mlciwego unizenie prosimy. Dzialo
si? to w Lucku dnia 15 miesi^ca maia roku panskiego MDCXXX.
Ian Matwieiewicz, burmistrz lucki. Piotr Ogonecki, pisarz
radziecki miejski hicki.
My tedy takowe ich postanowienie, ku dobremu pospolitemu
miasta wszytkiego mi?dzy sob^ zgodnie uczynione, siuszne
upatrui^c, one we wszystkich iego punktach, clausulach і artykulach,
ile prawu pospolitemu nieprzeciwne і miastu naszemu Lucku do
obrony potrzebne, powag^ nasz^ ztwierdzamy, umacniamy і
roboruiemy, i, zeby we wszystkim na czasy potomne w zupelnej
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swoiej mocy і wtadzy bylo, miec chcemy, tak iednak, aby rajcy
tameczni liczb? z tego comissarzom naszym zawsze oddawali. Na
co si? dla lepszej wiary r?k^ nasz^ podpisuiemy, piecz?c koronn^
przycisn^c roskazalizmy. Dan w Warszawie dnia XVII miesiqca
wrzesnia roku panskie[go] MDCXXX, panowania krolestw naszych
polskiego XXXIII a szwedzkiego XXXVIII roku.
Sigismundus rex. Ioannes Bederman. Locus sigilli.'a
Cui supplicationi nos uti iuste benigne annuen[tes],
praeinsertas l[itte]ras in omnibus earum punctis, II clausulis et
articulis approbandas et ratificandas esse duximus, prout quidem in
quantum iuris est, et usus earum habetur, approbamus et ratificamus
per praesentes, volentes easdem robur debitum obtinere debere. In
cuius rei fidem p[rae]sentes manu n[ost]ra subscr[ipt]as, sigillo regni
communiri iussimus. Datum Varsauiae in comitiis regni g[e]n[er]alibus die XXX mensis augusti anno domini MDCLVIII, regnorum
n[ost]rorum Poloniae X, Sueciae vero XI anno.
Ioannes Casimirus rex. Locus sigilli Regni cancellariae
maioris. Ioannes Ignatius B^kowski, succ[amerarius] culmen[sis],
s[ecretarius] r[egiae] m[aies]t[a]tis, m[anu] p[ropria].
hl написано крупніше.

‘ Poczyna si? w roku panskim 1659.'1
13. 1659. III. 24. Warszawa
Contumacia pierwsza od instygatora koronnego і urodz.
Woroniczow na urodzon[ej] Annie z Obodna Bobrownickiej,
podczaszynej rawskiej
[Reg. - Index, f.78v.; AK, s.62; Prot. - ARS-21, f.2]

Ian Kazimierz, z Bozej iaski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie etc. Oznaimuiemy tym listem naszym wszem wobec і
kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy, isz zapozwana byia na
sejm terazniejszy walny koronny urodzona Anna z Obodna
Bobrownicka, podczaszyna rawska, urodzonego Pawla Bobrownickiego, podczaszego rawskiego, malzonka, listem mandatu
pozwu naszego w ten sposob:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, masowieckie, zmudzkie, inflanckie, a
szwedski, gottski, wandalski dziedziczny krol. Urodzonej Annie z
Obodna, urodzonego Pawla Bobrownickiego, podczaszego
rawskiego, malzonce, zeszlego z tego swiata urodzonego Iana z
Obodna Obodenskiego corce a zesztych urodzonych Daniela,
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Andrzeia z Obodna Obodenskich rodzonej synowicy, dobr і ciQzarow
wszystkich tak po rodzicu wiernosci waszej, iako і po pomienionych
stryiach wiernosci twoiej, bezpotomnie zeszfych iedynej successorce
і possessorce, z osoby, tychze wsze-ll lakich dobr wiernosci twoiej,
lez^cych і ruchomych, і summ pieni?znych roskazuiemy, abys
wiernosc twoia przed nami і pany radami, і senatorami naszymi na
sejmie walnym koronnym w Warszawie albo gdzie przez nas zlozony
b?dzie, od daty polozenia mandatu tego za niedziel szesc od zaczQcia
onego szostego dnia, pierwszy iednak wyi^wszy, albo w ten czas,
gdy ta sprawa przez woznego do s^du naszego z regestru przywoiana
b?dzie, sama oblicznie і zawicie stanza na zalob? і prawne poparcie
instigatora koronnego і urodzonych A lexandra, czesnika
kiiowskiego, rothm istrza ie[go] k.mci, Daniela, skarbnika
kiiowskiego, dworzanina naszego, Karola, Stephana і Adama
Woroniczow, brata і synowcow, takze і successorow dobr wszystkich
po zesztym niegdy urodzonym Philonie na Szumsku Woroniczu,
podkomorzym kiiowskim, pozostalych. Ktory2 wiernosc twoi? z
przytomnosci^ matzonka twego pomienionego urodzonego Pawla
Bobrownickiego, podczaszego rawskiego, przychylai^c si? do praw
і constitutyi koronnych racione infrascr[ipt]orum sancit[as],
pozywai^ o to, isz mianowany rodzic і stryiowie wiernosci twoiej
przepomniawszy win w prawie pospolitym na wzruszai^cych і
tami^cych foedera amicitiae, takze na tych, ktorzy damno alieno
locupletari conantur opisanych, co wi^ksza wzruszai^c foedera
priuilegiorum unionis, woiewodztwom wolhynskiemu, braclawskiemu і kiiowskiemu nadanych, gdy pomieniony brat і stryi
delatorow zostawal w stanie wdowim wieku swego podeszlego,
niegdy rodzic і stryiowie wiernosci waszej zmowiwszy iusz raz і
slubn^ zon^ uczyniwszy urodzon^ niegdy Maryn? Obodensk^, cork?
zeszlego tesz niegdy urodzone[go] Gabriela Obodenskiego,
substantiej і fortun niemalych dziedziczk? urodzonego niegdy
Stephana Chrynickiego, і zt^d sobie iedyne lucrum obmyslawszy,
znowu aliud lucrum quaerendo przyiechawszy w dom nieboszczyka
pomienionego urodzonego niegdy Philona Woronicza, podkomorzego kiiowskiego, wdowcowi w odyskaniu і w odebraniu
malzonki pana Chrynickiego a w oddaniu iej secundarie za
pomienionego stryia і brata delatorow secundarium quaerendo
lucrum suam nauarunt operam. Tedy stryi і brat delatorow periculum
exinde sperando nie chcial na to pozwolic, stryiowie і rodzic II
wiernosci twoiej nie tylko verbo suo nobili et militari, quod est
61

21v.

22

firmius omnibus inscr[ipt]onibus, lecz і pewnymi swoimi scryptami
roborowanymi, ze we wszystkich sprawach criminaliter et ciuiliter
na sejm, do trybunalow, grodow і ziemstw, і duchownych s^dow, і
gdziekolwiek przez urodzonych Alexandra, Andrzeia і Stephana
Chrynickich і przeciwko nim od stryiow і od rodzica wiernosci
waszej, і przeciwko nieboszczyka stryia і delatorow o cokolwiek
intentowanych, iesliby iakimkolwiek sposobem przyszlo szwankowac, a zatym do iakiskolwiek satisfactiej z pomienionymi
urodzonymi Chrynickiemi lubo przez dekret, lubo przez ugod?
przyiacielsk^ tudziesz і do naktadow iakich nieboszczykowi bratu і
stryiowi delatorow przyszlo. Tedy te wszystkie szkody і naklady
swym wlasnym kosztem zastQpowac sami і z potomkami swymi
assecurowali si? і slowem szlacheckim przyobiecali. Iakosz rodzic
і stryiowie wiernosci waszej takie przyrzekszy slowo, wielkie
naiazdy na dom urodzonego Stephana Chrynickiego uczyniwszy і
criminaiow roznych wiernosciom waszym na terminie speciflkowanych narobiwszy, brata і stryia delatorow do wydania na t?
sprawQ expens na dwakroc sto tysi?cy ziotych przywiodszy, do tych
czas przepomniawszy slowa swego szlacheckiego і zwi^skow, takze
assecuratyi swoich lubo delator odkupui^c honory, substantie і
zdrowia ich, uspakai^c kriminafy wielkie, wielk^ spezq na dwakroc
sto tysi?cy zlotych polskich albo, iako na terminie przysziym
wiernosciom waszym dedukowano і dostatecznie wywiedziono
b?dzie, lozyt, stryiowie wiernosci waszych tej spezy ze czqstokrotn^
requisiti^ wrocic і slowu swemu uczynic dosyc coraz przyobiecui^c,
dotychczas ani oni sami, ani wiemosc wasza zostai^c successork^
ich nie uczynitasz ani uczynic chcesz. A ze criminale onus przez
antecessora delatorow satisfactione criminali etiam exposcit
vindicationem processu, dlatego delatores, przychylai^c si? do prawa
pospolitego wiernosc wasz? iako successork? dobr і ci?zarow
wszystkich tak po rodzicu wiernosci twoiej, iako і po wzwysz
22v. mianowanych stryiach, bez-ll potomnie zeszlych, pozostafych na
termin wzwysz mianowany do wykonania win prawnych, ktore ex
arbitrio n[ost]ro dictante lege publica na wiemosc wasz? nakazane
b?d^ і do wskazania tego wszystkiego, iako ipsu[m] negotium
principale exposcit na wiemosc wasz?, pozywai^. Na ktorym iako
na zawitym abys wiemosc wasza stan^wszy w tym wszystkim і co
ieszcze czasu prawa wiernosci waszej szerzej proponowane b?dzie
usprawiedliwila si?. Pisan w Toruniu dnia XII miesi^ca stycznia
roku panskiego MDCLIX, panowania naszego polskiego X,
szweckiego zas XI roku.
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Locus sigilli maioris cancellariae.
Alias iako ten pozew mandatu naszego do akt grodzkich
lubelskich w poniedzialek przed swi?tem s. Walentego m?czennika
bliski roku terazniejszego podany і wpisany, szerzej sam w sobie
opiewa.
3'Na sejmie tedy niniejszym walnym koronnytrr3 і terminie, z
tego pozwu mandatu naszego przypadai^cym, postanowiwszy si?
oczywiscie urodzony Daniel Ierzy Woronicz, skarbnik kiiowski,
swoim і inszych spolpowodow swoich imieniem czyni^cy, pozwani
urodzony Ann? z Obodna Bobrownick^, podczaszyn^ rawsk^ wyzej
mianowan^, 4z przytomnosci^ urodz. matzonka iej,'4poniewasz si?
za przywolaniem woznego generala naszego szlachetnego Iana
Krukowskiego do prawa і s^du naszego sejmowego terazniejszego
ani sama przez si?, ani przez zadnego umocowanego swego nie
stawila, iako niestafych і nieposhisznych prawu, z dopuszczenia s^du
naszego sejmowego w winie pierwszej contumaciej sejmowej wedle
prawa wzdal. Ktore wzdanie albo contumacia pierwsza do ksi^g
cancellariej naszej dekretowej wothynskiej iest zapisana і ten extrakt
stronie affektui^cej і potrzebui^cej iest pod piecz?ci^ koronn^
mniejsz^ wydany. Dan і pisan w Warszawie na sejmie walnym
szescniedzielnym koronnym w poniedziatek w vigili^Zwiastowania
naswi?tszej Panny Mariej dnia dwudziestego czwartego miesi^ca
marca roku panskiego tysi^c szescsetn[ego]5 pi?cdziesi^tego
dziewi^tego, panowania krolestw naszych polskie[go] X, szweckiego
XIroku.
Za spraw^ iasnie wielmoznego ie[go] mci pana Boguslawa
na Lesznie Leszczynskiego, podkanclerzego koronnego, generala
wielgopolskiego, mi?dzyrzyckie[go] II mi?dzyrzyckiego, czhichowskiego, osieckiego, ostrzkiego etc. starosty. Boguslaw na Lesznie,
podkanclerzy koronny. Stephan Kazimierz Hankiewic, sekretarz і
pisarz i.k.mci, m[anu] p[ropria],
h‘ написано крупніше.
2описка замість “ktorzy
J'J т акож .
4'4 дописано над рядком.
5 літера „s ” виправлена з іншої.
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14. 1659. IV. 21. Warszawa
Arrest і reiecta mi^dzy wielm. kasztellanami wolhynskim,
aktorem, a braclawskim Sokolowskim, Oranskim і innymi,
pozwanymi
[Reg. - Index, f.78v.; AK, s.62; Prot. - A R S-21, f.2v.-3 (arrest); ARS-21, f.44v. (reiecta)]

Ian Kazimierz etc. Oznaimuiemy etc., isz przypadla і
przywoiana iest z regestru s^dowego przed nas і s^d nasz sejmowy
szescniedzielny walny koronny sprawa і actia mi?dzy instigatorem
koronnym і iego delatorem wielmoznym Stanisiawem Kazimierzem
Bieniowskim, kasztellanem wolynskim, starost^ bohuslawskim,
strong powodow^, z iednej, a wielmoznym Danielem na Nieswiczu
Stempkowskim, kasztellanem braclawskim, starost^ naszym
wlodzimierskim, і urodzonemi Franciszkiem Sokolowskim,
principalem, Iakubem Oranskim, podsqtkiem czerniechowskim, і
innemi osobami nizej wyrazonemi, pozwanemi, z drugiej strony, a
to za przypozwami osobliwymi dwoch mandatow naszych,
wydanemi і exequowanemi podlug relaciej authenticznej, z ktorych
iedna tak si? w sobie ma:
Actum in castro crasnostauiensi sabbatho post Dominicam
Oculi Quadragesimalem prox[im]o anno d[omi]ni millesimo
sexcentesimo quinquagesimo nono.
Do urz?du і xi^g niniejszych grodzkich staroscinskich
krasnostawskich oblicznie przyszedszy wozny general woiewodztw
kiiowskiego, wolynskiego, braclawskiego і czerniechowskiego
szlachetny Krzystoph Olsztinski w sposob prawdziwej relaciej swej
iawnie і dobrowolnie zeznal, iz on, mai^c przy sobie szlacht? ludzi
dobrych szlachetnych Iana Korczynskiego і Iana Elerta, mandat
i.k.mci sejmowy, piecz?ci^ wielk^ koronny zwyczajnie piecz?towany, w sprawie urodzonego instigatora koronnego і iego delatora
wielmoznego Stanislawa Kazimierza Bieniowskiego, kasztellana
wolhynskiego, bohuslawskiego starosty, przeciwko wielmoznemu
23v. Danielowi na Nieswiczu Stempkowskiemu, II kasztellanowi
braclawskiemu, wtodzimierskiemu staroscie, tudziesz urodzony[m]
Iakubowi Oranskiemu, pods?tkowi czerniechowskiemu, Franciszkowi Sokolowskiemu, takze szlachetnym Wisniowskiemu,
Makarskiemu, Samuelowi Bockowskiemu1, Mikolaiowskiemu,
Tr^bczynskiemu, Komorowskiemu, Baczynskiemu wydany de
tenore tali:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
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litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gottski, wandalski
dziedziczny krol. W ielm oznem u D anielow i na N iesw iczu
StQpkowskiemu, kasztellanowi bractawskiemu, staroscie naszemu
wlodzimierskiemu, urodzonym Franciszkowi Sokolowskiemu,
principatowi, Iakubowi Oranskiemu, pods?tkowi czerniechowskiemu, iako in facto violentiae cooperatorowi і adhaerentowi,
Sokolowskiemu, W isniowskiemu, M akarskiemu, Samuelowi
Bartkowskiemu, Mikolaiowskiemu, Tr^bczynskiemu, Komorowskiemu, Baczynskiemu і inszym comprincipalom і pomocznikow,2
z imion і przezwisk warn samym dobrze wiadomym, z osob, dobr
nizej opisanych і waszych generaliter wszytkich, takze і sprawy
niniejszej roskazuiemy, abyscie wiern. ww. przed nami, senatorami
і pany radami naszemi, przy boku naszym zasiadai^cemi, koronnemi
і Wielkie[go] Xi?stwa Litewskie[go] na blisko przyszfym sejmie
walnym koronnym, w Warszawie albo gdzie si? b?dzie odprawowal,
dnia szostego od zaczQcia si? onego, dnia iednak pierwsze[go] nie
rachui^c, oczywiscie і zawicie stan?li na instanci^ і prawne poparcie
urodzonego instigatora koronnego і wielmoznego Stanislawa
Kazimierza Bieniowskiego, kasztellana wolhynskiego, bohuslawskiego starosty naszego. Ktory wiern. ww. kazdego zosobna, tak
iako do czyiej osoby uczynek nizej opisany sci^ga si?, odst?pui^c
od inszych pozwow lub mandatow, iesliby iakie defectuose wydane
byfy, nie od samej iednak sprawy, pozywa o to, isz co wielmozna
niegdy Anastazja Krzystina Bohuszewicowa Adamowa Kisielowa,
woiewodzina kiiowska, czui^c si? bydz smierteln^, testamentem
ostatniej woli swoiej, wedlug prawa spisanym, r?k^ swoi% і
przyiaciol podpisanym, dispositi? dobr swoich і executi? legatorom
pomienionemu wielmoznemu delatorowi, na on czas absenti і na
sprawie naszej і Rzeczypospolitej w traktatach z wojskiem
Zaporowskiem wladz^ kommissarsk^ z sejmu powierzon^ II
powierzon^ zostai^cemu, powierzyia і delatora za executora tejze
woli swoiej ostatniej uprosiela і assignowala, і ten testament publice
przy przyiaciolach immediate przed smierci^ swoi^ z r^k swoich
urodzonemu Pawlowi Zai^cowi oddala, zleciwszy, aby tenze
urodzony Zai^c za powrotem delatora z ustugi Rzeczypospolitej
delatorowi oddal. Tedy wielmozny w.3 kasztellanie braclawski,
testament pomieniony mediis illicitis od przerzeczonego urodzonego
Pawla Zai^ca intercypowawszy, onego nie tylko przywrocic nie
chciates, ale і owszem o utaienie iego wszelakich tentowaies
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sposobow. A potym, gdy delator z uslugi naszej і wszytkiej
Rzeczypospolitej na Wolyn powrociel, wiem. ww. kasztellanie
braciawski na s^dzie polubownym przyiacielskim ten testament
przerzeczony przyznal a, nie mog^c go do praesentiej z pewnych
ratyi do akt podac, корщ iego podpisan^ і przyiaciele do tej requisitiej
uproszeni podpisali. A potym, gdy vigore tegoz testamentu delator
w dobra Hojskie cum attinentiis і w dobra Nizkinickie intromittowal
si? і tam iako commissarz do wojska Zaporowskiego na Ukrain?
odiechal, pod czas functiej commissarskiej delatora nie tylko
testamentu wedlug submissiej swoiej, wielmozny kasztellanie
braciawski, nie podales, ale і owszem testament ten, supprimendo
uczyniwszy spolmt rad? і namow? z urodzonemi Sokolowskim і
Oranskim, zebrawszy ludzi kup? niemal^ z podroznych chor^gwi
polskiego і cudzoziemskiego narodu, guerrico et tumultario4 modo
dobra pomienione dnia osmnastego stycznia roku niniejszego tysi^c
szescset pi?cdziesi^tego dziewi^tego zaiechal і zaiechali, slug?
delatoris urodzonego Samuela Lesnickiego z zamku Hojskiego
wyrugowali, a sami, zamek і miasto opanowawszy, do pozostalych
rzeczy nieboszczki woiewodzinej kiiowskiej udali si?, skrzynie
pootwierali, sprawy tak Rzeczypospolitej, iako і insze rozne,
osobliwie prawa, originaly і extrakty zapisowe z xi^g kiiowskich і
czemiechowskich, і inszych pomienionej wielm. II woiewodzinej
kiiowskiej, od malzonka iej niegdy wielmoznego Adama z Brusilowa
Kisiela, woiewody kiiowskiego, na dobra Huszcza cum attinentiis
Woskodawy, Mniszyn, Niskinicze і insze sluz^ce, takze recognitie,
membrany rozne zabrali і zgola dom smierci^ zeszlej paniej swej
osierocialej wybraliscie cokolwiek tam zostalo nie tylko w
skrzyniach, komorach і depositach, ale і w gumnach, bydlach,
stadach na swoj pozytek obrocieli і te dobra guerrico modo zaiechane
insedistis, і do tych czas insedi[s]tis nieznoszne angarie czyni^c
poddanym w ostatku ani budynkom zamkowym parcendo, tez
budynki porozbierali і niektore na ogien obrocieli. Nad to z wielkiem
niebespieczenstwem pokoiu pospolitego urodzony Sokolowski
wazyles si? protectiej szukac, iako to na terminie dowiedziono
b?dzie. Na ostatek co z wielkiem zalem delatora bydz musi ciato
nieboszczki w ielm oznej woiewodzinej kiiow skiej, wprzod
indignissime bez wszelakiego wedlug stanu iej honom і obrz?dow
w Hoszczy trzymai^c, one potym nie wiedziec dok^d wywiezliscie
і delatorowi iako executorowi, ktoremu ius sepulturae z wolej
ostatniej nieboszczki nalezy, b?d^c o to wydanie ciala tak przez
66

przyiaciol, iako tez і urz?downie przez woznego і szlacht?
requirowani, wydac nie chcecie. Tym si? nie kontentui^c, wielm.
ww. kasztellanie braclawski slug swoich szlachetnych Sokolowskiego, Wisniowskiego, Makarskiego і inszych, ww. z imion і
przezwisk lepiej wiadomych, umyslnie naslales na siolo і dwor
Nizkinicze, w woiewodztwie wolynskim a w powiecie wlodzimierskiem lez^-ce, w ktore dobra delator vigore tegoz testamentu
urzQdownie intromittowal si?. Ktorzy to naslancy pod niebytnosc
wielmoznego delatora, w tejze opisanej naszej Rzeczypospolitej
ustudze b?d^cego, czasu w protestatiach opisanego і mianowanego,
tumultuarie 0 pulnocy sposobem nieprzyiacielskiem napadszy, w
dwor wpadli, tamze okrzyk uczyniwszy і strzelb?, iak^ kto miat,
wypusciwszy, niespodzianego M ikolaia Ongisza, urz?dnika
delatorowego, zchwytali obuchami і roznym or?zem, nie mai^c
wzgl?du na s?dziwe lata iego, niemilosierdnie stlukli і insze excessa
nieprzystojne, w protestatiej opisane, poczynieli, ze zaledwie z
ostatkiem zdrowia Ongisz do manastyru II nastyru Nizkinickiego
uszedl. Iako o tych wszytkich uczynkach і gwahownem osi?dzenia
dobr protestatie, obductie tak delatorowe, iako і slug iego
poczynione, do ktorych si? delator cale referuie, szerzej w sobie
opiewai^. O takowe tedy wyzej opisane uczynki do wskazania na
wiern. ww. win prawnych, takowych, iakoscie wedlug uczynku ww.
wedtug prawa pospolitego zasluzyli. Tudziesz і do wskazania tego
wszytkiego, cokolwiek sprawy tej meritum za sob^ poci^ga,
wielmozny delator pozywa, iako to wszytko przed nami і radami
naszemi ww., dowiedziono b?dzie. Dzialo si? w Warszawie die
quinta martii anno d[omi]ni millesimo sexcent[esi]mo quinquagesimo nono.
Roku terazniejszego we wsi Nieswiczu, w woiewodztwie
wolhynskim і powiecie luckim lez^cej, і gdzie zwyczajnie wielm.
kasztellanie braclawski zwykl resydowac we dworze publikowal ai
potym tegoz dnia do wsi Switazowa ziechawszy, we dworze na stole
przy obecznosci szlachetnego Boczkowskiego, urz?dnika, polozyl.
Ktor^ t^ takow^ przerzeczonego woznego relati^ personaliter stoi^c
szlachetni Ian Korczynski і Ian Elert in toto approbowali. Protestowal
si? przy tym przeciwko urodzonemu Stanislawowi Lychowskiemu,
burgrabiemu wlodzimierskiemu, iz on b?d^c requisitus tej ralaciej5
do xi^g grodzkich wlodzimierskich przyi^c nie chcial. Ex actis
castren[sibus] cap[ita]neatus crasnostauiefnsis] extraditum.
Locus sigilli. Stanislaus Potocki, palatinus cracouien[sis],
cap[ita]neus crasnosta[uiensis].
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6Іако о tym tasz relatia mandatu naszego szerzej w sobie.'6
Alias iako o tym wszytkim pozwy mandatow naszych, tak ten, ktory
si? wyzej z relatiq. de tenore opisal, iako і drugi dnia iedenastego
marca roku terazniejszego we wsi Koilnie, w woiewodztwie
wolynskim w powiecie wlodzimierskim lez^cej, і we dworku
tamecznym przy obecznosci czeladzi dworskiej przez woznego
generala szlachetnego Krzystopha 01sztinskie[go] і przez szlacht?
Iozepha Stoniewskiego і Fedora Ostrozynskiego poiozony і
publikowany (co si? z authenticznej drugiej relaciej pod takow^z
datq, iako і pierwsza, przy otrzymaniu zysku terazniejszego s^downie
indukocowanej7, iasnie dowiodto) szerzej w sobie zamykai^ і
obmawiai^. Na ktorym terminie, z tychze wyzej opisanych pozwow
mandatow naszych przypadtym, gdy strona powodowa przez
urodzonego A lexandra II Radziszow skiego, viceinstigatora
koronnego, przed nami і s^dem naszym sejmowym stan^wszy,
wielmoznego і urodzonych pozwanych, wyzej z imion і przezwisk
ich mianowanych, przez woznego generala dworu naszego
slachetnego Marcina Iezewicza potrzykroc przywolanych, ktorzy
ani sami przez si?, ani przez zadnego umocowanego swego [u] s^du
niniejszego sejmowego nie stawieli si?, na upad w sprawie, w zysku
winy infamiej z przydaniem woznego generala і odestaniem na
executiq. do sqdow і urzqdow nalezytych, takze w zysku ustqpicnia
dobr, przez gwatt modo guerrico posi?zonych, od aktu niniejszego
za niedziel szesc przy bytnosci urz?du grodzkiego hickiego, ktory
p[raese]ntibus additur, nad to w zysku eliberowania ciata wielmoznej
niegdy woiewodzinej kiiowskiej і oddania originatu testamentu tejze
do r^k strony powodowej za requisite urz?down^, a to pod winami
osobnej infamiej, ktore po requisitiej і sprzeciwieniu si? huic lucro
decemuntur і na blizszych roczkach grodzkich iuckich т а щ bydz
publikowane і strony w tej mierze remittuntur, tudziesz і w inszych
punktach z dopuszczenia s^du naszego sejmowego podhig post?pku
prawnego w sobothQ blisko przeszt^, to iest dnia dziewiQtnastego
miesi^ca terazniejszego wzdata byla і s^downie condemnowaia.
Wkrotcze potym, wczesnie do cancellariej naszej dekretowej ruskiej
przyszedszy, szlachetny Ioseph Zwiartowski oblicznie imieniem
wyzej opisanych wielmoznego і urodzonych pozwanych wszytkich
wyzej otrzymany zysk sprawy albo lucrum arresztowai. Ktory
arreszt, poniewasz wczesnie podhig prawa iest zalozony, iest przyi?ty
і do xi^g zapisany. Na terminie tedy dzysiejszym, z tegoz arresztu
przypadai^cym і dot^d si? koncz^cym, gdy strony pomienione
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wielmozny delator oblicznie, pozwani zas przez urodzonego Adama
Czamohiskiefgo], umocowanego swego, przed nami і s^dem naszym
sejmowym stan^wszy, rozne swoie wnosieli illatie, my z pany
radami, senatorami naszemi, na sejm terazniejszy zgromadzonemi,
przy boku naszym siedz^cemi, spraw? t? mi?dzy stronami wyzej
mianowanemi na inszy czas do blisko przyszlych II przyszlych s^dow
sejmu terazniejszego odlozyc umyslilismy. Iakosz (odci^wszy stronie
pozwanej iuz dalsz^ dilati^ brania si? na procuratora) odktadamy і
stronie oboiej na blisko przyszte s^dy nasze sejmowe, gdy sprawa
ta z regestru cancellariej naszej ruskiej przywoiana b?dzie, stawienia
si? і dalszej decisiej shichania termin naznaczamy і zachowuiemy
zawity dekretem naszym, do tego srodkui^cym. Na co dla lepszej
wiary piecz?c koronna iest przycisniona. Dan w Warszawie w
poniedzialek nazaiutrz po niedzieli Przewodnej, to iest dnia
dwudziestego pierwszego miesi^ca kwietnia roku panskiego tysi^c
szescset pi?cdziesi^tego dziewi^tego, panowania krolestw naszych
polskiego XI a szwedzkiego XII roku.
Xi^dz Mikolaj Prazmowski, kanclerz w. koronny. Stefan
Hankiewic, secretarz і pisarz i.k.m. Za sprawq. і przelozeniem etc.,
iako wyz[ej],
' описка замість „Bartkowskiemu".
2описка замість „pom ocznikom ".
■'за текстом мало б бути „ ww.
4 "tu" дописано над рядком.
5 описка замість „relaciej".
ЛЛ взято в рамку.
7 описка замість „indukowanej”.

15. 1659. IV. 21. Warszawa
Arrest sejmowy mi^dzy urodz. Woroniczami, powodami, і Annq
z Obodna Bobrownickq, podczaszynq rawsk^, pozwan^
[Reg. - Index, f.78v.; AK, s.62; Prot. - A R S-21, f.3-v.]

Ian Kazimierz, z lasky Bozej krol etc., Oznajmuiemy etc., isz
przypadla і przywoiana iest z regestru s^dowego przed nas і s^d
nasz sejmowy szescniedzielny walny koronny sprawa і actia mi?dzy
instigatorem koronnym і iego delatorami urodzonemi Woroniczami,
strong powodow^, z iednej, a urodzon^ Ann^ z Obodna, urodzonego
Pawta Bobrownickiego, podczaszego rawskiego, malzonk^,
pozwan%, z drugiej strony, a to za przypozwem osobliwym
powtomego mandatu naszego, po otrzymanej pierwszej contumaciej
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sejmowej wydanym і exequowanym. Ktory pozew tak si? w sobie
ma:
Ian Kazimierz, z Bozej taski etc. Urodzonej Annie z Obodna,
urodzonego Pawla Bobrownickiego, podczaszego rawskiego,
malzonce, zeszlego z tego swiata urodzonego Iana z Obodna
Obodenskiego corce a zeszlych urodzonych Daniela, Andrzeia z
Obodna Obodenskich rodzonej synowicy, dobr і ci?zarow wszytkich
26v. tak II tak po rodzicu wiem. ww., iako і pomienionych stryiach wiem.
twoiej, bezpotomnie zeszlych, iedynej successorce і possessorce, z
osoby і tych wszelakich dobr wiem. twoiej lez^cych і ruchomych, і
summ pieni?znych roskazuiemy, abys wiem. twoia przed nami і
pany radami, і senatorami naszemi na sejmie walnym koronnym,
na ten czas w Warszawie odprawui^cym si?, od daty potozenia tego
mandatu za niedziel dwie albo w ten czas, gdy ta sprawa z regestru
do s^dzenia przypadnie і przez woznego przywolana b?dzie, sama
oblicznie і zawicie stan?la na zalob? і prawne poparcie instigatora
koronnego і urodzonych Alexandra, czesnika kiiowskiego,
rothmistrza naszego, Daniela, skarbnika kiiowskiego, dworzanina
naszego, Karola, Stephana і Adama Woroniczow, brata і synowcow,
takze і successorow dobr wszytkich po zeszlym niegdy urodzonym
Philonie na Szumsku Woroniczu, podkomorzem kiiowskiem,
pozostalych. Ktory1wiem. twoi? z przytomnosci^ malzonka twego
pomienionego urodzonego Pawla Bobrownickiego, podczaszego
rawskiego, po otrzymanej na pierwszy mandat contumaciej na
terazniejszym sejmie, przychylai^c si? do praw і constitutyi
koronnych r[ati]one infrascr[ipt]oru[m] sancit[as], pozywai^ o to,
isz mianowany rodzic і stryiowie wiem. twoiej przepomniawszy
win w prawie pospolitym na wzruszai^cych і lami^cych foedera
amicitiae, takze na tych, ktorzy damno alieno locupletari conant[ur]
opisanych, co wi?ksza wzruszai^c foedera priuilegioru[m] unionis,
woiewodztwom wolhynsfkiemu], braclawskiem[u] і kiiowskiem[u]
nadanych, gdy pomieniony brat і stryi delatorow zostawal w stanie
wdowiem wieku swego podeszlego, niegdy rodzic і stryiowie wiem.
ww. zmowiwszy iuz raz і slubn^ zon^ uczyniwszy urodzon^ niegdy
Maryn? Obodensk^, cork? zeszlego tez niegdy urodzonego Gabriela
O bodenskiego, substantiej і fortun niem alych dziedziczk?
urodzonego niegdy Stephana Chrynickiego, і zt^d sobie iedyne
lucrum obmysliwszy, znowu aliud lucrum quaerendo przyiechawszy
27 w dom nieboszczyka pomienione[go] urodzonego niegdy Philona II
Philona Woronicza, podkomorzego kiiowskiego, iako wdowcowi
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w odyskaniu і w odebraniu malzonki pana Chrynickiego a w oddaniu
iej secundarie za pomienionego stryia і brata delatorow secundar[ium] quaeren[do] lucrum suam nauarunt operam. Tedy stryi і
brat delatorow periculum exinde speran[do] nie chcial na to
pozwolic, stryiowie і rodzic wiern. twoiej nie tylko verbo suo nobili
et militari, quod est firmius o[mn]ibus inscr[ipt]onibus, lecz і
pewnemi swemi scryptami roborowanemi, ze we wszytkich
sprawach criminal[iter] et ciuil[i]t[er] na sejm do trybunalow,
grodow і ziemstw, і duchownych s^dow, і gdziekolwiek przez
urodzonych Alexandra, Andrzeia і Stefana Chrynickich і przeciwko
niem od stryiow і od rodzica wiern. ww., і przeciwko nieboszczyka
stryia і delatorow o cokolwiek intentowanych, iezeliby iakimkolwiek
sposobem przyszto szwankowac, a zatym do iakiejkolw iek
satisfactiej z pomienionemi urodzonemi Chrynickiemi lubo przez
dekret, lubo przez ugodq przyiacielsk^, tudziesz і do naktadow iakich
nieboszczykowi bratu і stryiowi delatorow przyszlo. Tedy te wszytkie
szkody і naklady swym wiasnym kosztem zastQpowac sami і z
potomkami swemi assecurowali siq і stowem szlacheckiem
przyobieczali. Iakosz rodzic і stryiowie wiern. ww. takie przyrzekszy
stowo, wielkie naiazdy na dom urodzonego Stephana Chrynickiego
uczyniwszy і crim inalow roznych wiern. ww. na term inie
specificowanych narobiwszy, brata і stryia delatorow do wydania
na t? sprawQ expens na dwakroc sto tysiqcy ziotych przywiodszy,
do tych czas przepomniawszy siowa swego szlacheckiego і
zwiqzkow2, takze assecuratyi swoich delator odkupui^c honory,
substancie і zdrowia ich uspakoiai^c criminaly wielkie, wielk^ spezq
na dwakroc sto tysiqcy ziotych polskich albo, iako na terminie
przyszfym wiern. ww. deducowano і dostatecznie wywiedziono
bqdzie, tozyl, stryiowie wiern. ww. tej spezy za czqstokrotn^
requisite wrocic і slowu swemu uczynic dosyc, coraz przyobiecui^c,
dotychczas ani oni sami, ani w[iemosc] II wasza zostai^c successork^
ich nie uczynietasz ani uczynic chcesz. A ze criminale onus przez
antecessora delatorow satisfactione criminali etia[m] exposcit
vindicationem processu, dlatego delator, przychylai^c si? do prawa
pospolitego, wiern. ww. iako successork? dobr і ciqzarow wszytkich
tak po rodzicu wiern. twoiej, iako і po zwysz mianowanych stryiach,
bezpotomnie zeszlych, pozostalych na termin wzwyz mianowany
do wykonania win prawnych, ktore ex arbitrio n[ost]ro dictante lege
pub[li]ca na wiern. wasz? nakazane bqd^ і do wskazania tego
wszytkiego iako ipsum negotiu[m] principale exposcit, na wiern.
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ww. pozywai^. Na ktorym iako na zawitym abys wiern. ww.
stan^wszy w tym wszytkim і co ieszce czasu prawa wiern. ww.
szerzej proponowano b?dzie usprawiedliw iela si?. Pisan w
Warszawie dnia dwudziestego czwartego miesi^ca marca roku
panskiego tysi^c szesc[set] pi?cdziesi^tego dziewi^tego.
Alias iako tenze pozew we srod? przed niedziel^ Kwietnq.
dnia wtorego miesi^ca kwietnia roku terazniejszego we dworze
Dubica nazwanym, przerzeczon[ej] pozwan[ej] wlasznym, polozony
і do akt grodzkich krasnostawskich w pi^tek po polozeniu, to iest
dnia czwartego kwietnia roku niniejszego, ingrossowany, po tym
wszytkim szerzej obmawia w sobie.
Na terminie tedy dzisiejszym, z tegoz wyzej opisanego pozwu
mandatu naszego powtomego przypadai^cym, gdy strona powodowa
przez urodzonego D aniela lerzego W oronicza, skarbnika
kiiow[skiego], przed nami і s^dem naszym oblicznie stan^wszy
urodzon^ Ann? z Obodna Bobrownick^ z przytomnosci^ urodzonego
malzonka iej, pozwan^, przez woznego generate dworu naszego
szlachetne[go] Marcina Iezewicza z regestru s^dowego cancellariej
naszej ruskiej potrzykroc przywoiana w upadku sprawy, to iest w
zysku winy bannitiej wiecznej, ktora w niedosyc uczynieniu stronie
pow odow ej przez pozw an^ w edlug praetensyi, w pozw ie
wyrazonych, ex nunc II ex nunc decernitur, wozny general
ktorykolwiek do publikowania additur і strony na executi^do s^dow
albo urz?dow nalezytych remittuntur, z dopuszczenia s^du naszego
sejmowego wzdala і condemnowala byla. Lecz wkrotce potym
przyszedszy do cancellariej dekretow naszych ruskiej urodzony
Pawel Bobrownicki, podczasy rawski, personaliter wyzej napisane
lucrum arresztowal. Ktory arreszt, poniewasz wczesnie podlug prawa
zalozony, przyi^c і do xi^g zapisac pozwolilismy. Na co dla lepszej
wiary piecz?c koronna iest przycisniona. Dzialo si? w Warszawie
na sejmie walnym szescniedzielnym koronnym w poniedzialek
nazaiutrz po niedziele Przewodnej, to iest dnia dwudziestego
pierwszego miesi^ca kwietnia roku panskiego tysi^c szescset
pi?cdziesi^tego dziewi^tego, panowania krolestw naszych polskiego
XI a szwedzkiego XII roku.
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebnego i.m.x. Mikolaia
z Prazmowa Prazmowskiego, nominata biskupa hickiego, opata
sieciechow skiego, proboszcza kathedralnego, najwyzszego
kanclerza koronnego. Xi^dz Mikolaj Prazmowski, kanclerz w.
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koronny. Stefan Hankiewic, sekretarz і pisarz ie[go] k.mci, m[anu]
p[ropria].
описка замість “ktdrzy".
2 описка замість “zw iqzkow ”.

16. 1659. IV. 24. Warszawa
Oblata przywileiu urodz. Ioannie Horainownie Oleszkowej na
pewne wsi і mlyny, w powiecie wlodzimier[skim] lez^ce, iure
communicatiuo sluzqcego1
[Reg. - Index, f.78v.; AK, s.62]

Ian Kazimierz, z Bozej lasky krol etc. Oznaimuiemy etc., iz
stan^wszy przed aktami metryki wolhynskiej albo ruskiej cancellariej
naszej szlachetny Pawel Boma podal do aktykowania przywilej nizej
opisany, rqk^ nasz^ podpisany і pieczqci^ koronny mniejsz^.
zapieczqtowany, caly і w niwczym nienaruszony, zadnej suspiciej
w sobie niemaiqcy, proszqc, aby mu do xi^g wpisany і iemu per
extractum byl wydany. Ktory przywilej tak si? w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski II polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie a szwedzki, gottski, wandalski
dziedziczny krol. Oznajmuiemy wszem wobec і kazdemu zosobna,
komu to wiedziec nalezy, iz iako swiqtej pamiqci naiasniejszy
Wladislaw IV, brat nasz, dal by} і conferow al urodzonemu
Stanislawowi Oleszkowi za znaczne і odwazne dziela rycerskie nam
і Rzeczypospolitej tak w expediciciach2 moskiewskich, iako і w
swiezej przeciwko swejwolej kozackiej potrzebie, w ktorej znaczny
szwank w ciele і usczerbek w dostatkach swoich pod chor^gwi^
iasnie wielmoznego Stanislawa Koniecpolskiego, kasztellana
krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, odniosl oswiadczone,
siola albo wsi pewne, w woiewodztwie wolynskim powiecie
wlodzimierskim lez^ce, mianowicie Dubno, Wolochy і Wola
Dubinska, Borki, Mostiscza, takze і mlyny Lukiianowskie, tak za
wniesieniem do nas przez osoby pewne z pp. radnych naszych
prozby, abysmy urodzonej Ioannie Horaimownie, malzonce iego,
tegoz prawa dozywotnego na wzwysz pomienione dobra udzielic,
do dalszych uslug naszych і Rzeczypospolitej pomienionego
Stanislawa Oleszka przychqcai^c, umyslilismy. Iakoz tym listem
naszym pamietai^c і na swieze zaslugi pod B eresteczkiem
pomienionego Stanislawa Oleszka, kqdy znaczny od nieprzyiaciela
Postrzal odniosl, udzielamy, tak zeby pomienione siola і mlyny ze
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wszytkiemi ich przynaleznosciami, zadnej nie ехсірищс, wzwysz
mianowani matzonkowie sobie in solidum ze wszytkiemi gruntami,
rolami, lasami, borami, mlynami, karczmami, l^kami, ogrodami
trzymali і spokojnie uzywali az do ostatniego kresu zywota swego.
A my naszym і successorow naszych imieniem obiecuiemy, iz
przerzeczonych malzonkow od uzywania і spokojnego trzymania
dobr wyzej mianowanych oddalac nie b?dziemy і owszem cate і
nienaruszone prawo dozywotnie onym zachowamy, со і naiasniejsi
potomkowie і nastQpcy nasi исгупщ. Wzgl?dem ktorego dozywocia
dwoi? kwart? wedle opisania lustratiej pomienioni matzonkowie
ptacic b?d^. powinni, prawa nasze krolewskie, Rzeczypospolitej і
kosciola katholickiego wcale zachowawszy. Na co dla II dla lepszej
wiary r?k^ si? swq. podpisawszy piecz?c nasz? koronn^. przycisn^c
roskazalismy. Dan w Brzesciu dnia dwudziestego marca roku
panskiego tysi^c szescset pi?cdziesi^tego trzeciego, panowania
krolestw naszych polskiego V a szwedzkiego VI roku.
Ian K azim ierz, krol. Albertus Gorajski, praep[osi]tus
poznanien[sis], regens cancellariae regni. Miejsce piecz?ci koronnej
mniejszej.
Ktorej prozbie pomienionego Pawta Borna wygadzai^c
takowy przywilej do xi^g zapisac і stronie potrzebui^cej in forma
authentica wydac pozwolilismy. Na co dla lepszej wiary piecz?c
kor[o]nna iest przycisniona. Dan і pisan w Warszawie we czwartek
nazaiutrz po swi?cie swi?[te]go Wojciecha, biskupa і m?czenika, to
iest dnia dwudziestego czwartego miesi^ca kwietnia roku panskiego
tysi^c szescset pi?cdziesi^tego dziewi^tego, panowania krolestw
naszych polskiego XI a szwedzkiefgo] XII roku.
Za spraw^ і przelozeniem iasnie wielebnego i.m.x. Mikolaia
z Prazmowa Prazmowskiego, nominata biskupa luckiego, opata
sieciechowskiego, proboszcza kathedralnego krakowskiego,
najwyzszego kanclerza koronnego. Xi^dz Mikolaj Prazmowski,.
kanclerz w. koronny. Stefan Hankiewic, sekretarz і pisarz i.k.m.
1на правом у полі навпрот и заголовка запис „D ubno, Wolochy, Wola
Dubinska, Borki, Mostiscza і mfyny Lukiianowskie
2 описка замість „ expediciach
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17. 1659. IV. 24. Warszawa
Arreszt sejmowy mifdzy instigatorem і wielm. Ianem na
Zamosciu Zamoyskim, woiewodq kiiowskim, a sqdem skarbowym1 woiewodztwa wolyn[skiego] і urodz. Bronicki[m],
poborc^
[Reg. - Index, f.78v.-79; AK, s.62; Prot. - ARS-21, f.4v.-5]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz przypadla і
przywoiana byla z regestru s^dowego przed nas і s^d nasz sejmowy
szescniedzielny walny koronny sprawa і actia mi?dzy instigatorem
koronnym і iego delatorom wielm. Ianem na Zamosciu Zamoyskim,
woiewod^ і generatem kiiowskim і gwardiej naszej generalem,
kamienieckim, laticzowskim, kaluskim starost^, strong powodow^,
z iednej, a wielm. M ikolaiem II Sw iatopelkiem xi^zqciem
Czetwertinskim, minskim, Henrikim'3 z Wisokiego Kaszowskim,
wendenskim kasztellanami, і urodzonemi Andrzeiem Liniewskim,
s?dzim ziemskim luckim, і innemi s?dziami deputowanemi
skarbowemi woiewodztwa wolhynskiego nizej opisanemi, takze
Bronickim, poborc^, і Pawlem Sielaw^, instigatorem tychze s^dow,
pozwanemi w sprawie zas principalnej do s^dow przerzeczonych
skarbowych woiewodztwa wolynskiego wielm. woiewodzie
kiiowskiemu, na ten czas pozwanemu, intentowanej, aktorami, z
drugiej strony, a to za osobliwym mandatu naszego przypozwem
wydanym і exequowanym. Ktory w sobie tak si? ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie etc. Urodzonym Mikolaiowi Swiatopelkowi xi^z?ciu
Czetwerskiemu2, kasztellanowi minskiemu, Henrykowi z Wysokiego
Kaszowskiemu, kasztellanowi wendenskiemu, takze urodzonym
Andrzeiowi Liniewskiemu, s?dziemu ziemskiemu luckiemu,
Samoelowi Dolmatowi Isajkowskiemu, stolnikowi wolynskiemu,
3'Ianowi Szymkowiczowi na Szkliniu Szklinskiemu, lowczemu
wolynfskiemu]'3, Waclawowi na Koniuchah4 Hielewiczowi5,
pods?tkowi, Boguslawowi Horainowi, pisarzowi, urz?dnikom
ziemskim luckim, Abrahmowi6 Grabowieckiemu, czesnikowi
wolynskiemu, Stefanowi Liduchowskiemu, Sewerynowi Markowskiemu, Ianowi albo Ludwikowi Olszamowskiemu, Bohdanowi
Bratkowskiemu, na ten czas skarbnikowi braclawskiemu, takze in
quantum by urz^d grodzki do tychze s^dow nalezal, urodzonym
Alexandrowi Piruskiemu, podstarosciemu, Adamowi Bialostockiemu, s?dziemu, H ieronim owi Szotajskiem u, pisarzow i,
urzqdnikom grodzkim luckim , ktorzy by na s^dach nizej
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mianowanych zasiadali і przy tych sprawach p[raese]ntes byli і
ktorych by specialiter ta sprawa afficere miala, wiqc і tym wszytkim,
ktorzy byscie byli laudis sejmikow7 luckich do s^dow obrani і przy
tych sprawach byli, iako sqdziom obranym do s^dow skarbowych
wolynskich, constitucj^ ordinowanych swiezo przeszlego sejmu,
tudziesz Pawlowi Sielawie, instigatorowi tych s^dow skarbowych
wolynskich, ex iisdem officiis vestris, a urodzonemu Konstantemu
Bronickiemu, poborcy woiewodztwa wolynskiego, iako stronie
tymze s^dowym przynalez^cej z urzqdow waszych s^dowych і
wszytkich dobr roskazuzuiemy8, abyscie przed nami і senatem
naszym na sejmie walnym warszawskim, w roku terazniejszym
miesi^ca marca dnia siedmnastego w Warszawie przypadai^cym,
od polozenia tego mandatu naszego w tydzien po zaczqciu sejmu,
pierwszy iednak dzien excludowawszy, albo w ten czas, gdy ta
sprawa II ta sprawa z regestru fisci do s^dzenia przywolana bqdzie,
oczywiscie і zawicie stanqli na instanti^ instigatora naszego
koronnego і wielm. Iana na Zamosciu Zamoyskiego, woiewody
generala kiiowskiego, podolskiego і gwardiej naszej generala,
kamienieckiego, latyczowskiego, katuskiego starosty, powoda. Ktory
ww. pozywa і przypozywa do zniesienia і skasowania bannitiej і iej
publicatiej wszytkich, przez ww. niewinnie, nieslusnie, nieprawnie
in contumaciam bez dania pozwow, nie uwazai^c publicowanych
w grodzie luckim libertacyi naszych powodowi terazniejszemu in
vim satisfactionis zastawieniem ludzi na ustugq ojczyzny praestitae
ex senatus consulto wydanych w sprawach o nieoddanie iakoby
iakichsi [sic!] podatkow podymnych powodami811do oddania z dobr
iego wolynskich: z miasta Rownego і wsi do niego nalez^cych,
klucza albo w losci satiiow skiej, wlosci albo klucza dorokostajskiego9, klodnenskiego, czerniechowskiego, do Tarnopola
nalez^cych, wlosci albo klucza ostro[g]skiego, zwiahelskie[go],
berezdowskiego, chlapotynskiego і czemickiego і innych wsi, iakoby
przychodz^cych, o czym delata wt. poborca szerzej swiadc?y,
intentowanej w s^dzie ww. skarbowych90w Lucku dnia dwudziestego pierwsze[go]9bw roku terazniejszym tysi^c sescset10piqcdziesi^t
і dziewiqc, z limitatiej ww. ultra tempus lege assignatum przypadlych
і s^dzonych, otrzymanych do dalszego postqpku prawnego і do
wskazania win prawnych za nieobserwowanie" listow naszych і
wdawania siq w cogniti^ onych і sprzeciwienie siq tym listom і
libertatiam naszym, tak na wiern. w. s^d[z]onych, iako і na stronie,
na on czas powodowej, ww. pozywai^ і przypozywai^lla, abyscie
76

ww. stan?li, skasowaniu si? win wszytkich bannitiej w sprawach
iakoby o zatrzymanie і nieoddanie podymnych z dobr iego
wolynskich, na terazniejszym powodzie w samej sprawie na delaci?
podanym otrzymanych, і win zatym popadlych na wiem. waszej
wskazania przysluchali si? і przypatrzyli, і na wszytko s^downie
odpowiadali. Dan w Warszawie dnia dwunastego miesi^ca lutego
roku panskiego tysi^c szescset pi?cdziesi^tego dziewi^tego.
Alias iako tenze pozew mandatu naszego, dnia dwudziestego
osmego februarii w roku terazniejszym w zamku tuckim w izbie
s^dowej na stole polozony і do xi^g grodzkich tuckich pod dat^
dziewi^tego dnia mca aprila II roku niniejszego per rela[ti]onem
woznego generala szlachetnego W ojciecha Piotrow skiego
ingrossowany, szerzej w sobie obmawia. l2'Na terminie tedy
dzysiejszynr12z tegoz wyzej opisanego pozwu mandatu naszego a
oraz і z remissy, od s^du skarbowego woiewodztwa wolynskiego
na sejm terazniejszy uczynionej, przypadai^cym і dot^d si?
koncz^cym, gdy strona powodowa, to iest instigator koronny і wielm.
woiewoda kiiowski przez urodzonego Adama Czamoluskiego przed
nami і s^dem naszym sejmowym stan^wszy wielm. і urodzonych
pozwanych, przez woznego generala dworu naszego szlachetnego
Marcina Iezewicza z regestru s^dowego cancellariej naszej
wolynskiej przywolanych, w zysku sprawy podlug pozwu mandatu
naszego albo raczej in euasione originalis citationis et causae do
pomienionych s^dow skarbowych woiewodztwa wolynskiego
wielm. w oiew odzie kiiow skiem u, na on czas pozwanem u,
intentowanej z approbate і potwierdzeniem iuramentow, takze
listow libertatij naszych a oraz і attestatiej wielm. hetmana
koronnego takze w zysku zniesienia і skasowania dekretow winy
bannitiej і iej publicatiej, iako niestusnie і nulliter in vim legis
ferowany[ch]. Ktorego dekretu і bannitiej iako iuz kassowanej aby
strona instigator s^du tamecznego lub tez urodzony Konstanti
Bronicki do executiej nie przywodzieli ani s?dziowie albo urz?dy
exequowac nie wazyli si? pod win^conuulsionis dekretu sejmowego,
to iest infamiej, ktora za sprzeciwieniem si? temu dekretowi
sejmowemu ex nunc decernitur і termin do publikowania z
przydaniem woznego generala na przyszlym da Bog sejmie,
gdziekolwiek odprawowac si? b?dzie, bez wszelkich przypozwow
zachowuie si? zawity z dopuszczenia s^du naszego sejmowego przy
bytnosci urodzonych poslow ziemskich, z izby poselskiej do s^dzenia
remiss skarbowych deputowanych, wzdala і condemnowala byla.
Lecz wkrotce potym przyszedszy do cancellariej dekretowej na-llszej
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ruskiej szlachetny Pawel Kleczkowski wyzej napisane і otrzymane
lucrum albo euasi? imieniem wszytkich pozwanych arresztowal.
Ktory arreszt, poniewasz wczesnie podhig prawa iest zalozony,
przyi?c11 і do xi^g zapisac pozwolilismy. Na co dla lepszej wiary
ріесг^с koronny iest przycisniona. Dzialo si? w Warszawie na sejmie
walnym szescniedzielnym koronnym we czwartek nazaiutrz po
swi?cie swi?tego Wojciecha, biskupa і m?czennika, to iest dnia
dwudziestego czwartego miesi^ca kwietnia roku panskiego tysi^c
sescset14pi?cdziesi^tego dziewi^tego, panowania krolestw naszych
polskiego XI a szwedzkiego XII roku.
Za spraw^ і przelozeniem iasnie wielebn[ego] i.m.x. Mikotaia
z Prazmowa Prazmowskiego, nominata biskupa tuckiego, opata
sieciechowskiego, proboszcza kathedralnego krakowskiego,
najwyzszego kanclerza koronnego. Xi^dz Mikolaj Prazmowski,
kanclerz w. koronny. Stefan Hankiewic, sekretarz і pisarz i.k.mci,
m[anu] p[ropria].
1 “m ” піднято над рядком.
1,1 описка замість „ Henrikiem
2описка замість „ Czetwertynskiemu
' * вставка, дописана у кінці аркуша .
4 описка замість „Koniuchach
5 описка замість „H ulew iczow i”.
6 описка замість „Abraham owi”.

7дописано на полях.
я описка замість „roskazuiem y”.
описка замість „pow odowi ”.
9 описка замість „dorohobuzkiego”.
у" описка замість „skarbowym
% пропущ ено „ stycznia ”
10 описка замість „ szescset”.
11 “wanie ” написано на підтертому.
11а описка замість „pozywa і przypozyw a”.
72/2 написано крупніше.
11 дописано над рядком.
14 описка замість „ szescset”.

18. 1659. IV. 24. Warszawa
Arreszt sejmowy mifdzy temiz
[Reg. - Index, f.79.; A K , s.62]

Ian Kazimierz, z Bozej laski krol etc. Oznajmuiemy etc., iz
przypadla і przywoiana byla z regestru s^dowego przed nas і s^d
nasz sejmowy szescniedzielny walny koronny sprawa і actia miqdzy
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instigatorem koronnym і iego delatorem wielm. Ianem na Zamosciu
Zamoyskiemu1, woiewod^i generalem kiiowskim і gwardiej naszej
generalem, kamienieckim, latyczowskim, kaluskim starosty strong
powodow^ z iednej, a wielm. Mikolaiem Swiatopelkiem xi^zqciem
Czetwertinskim, minskim, Henrykiem z Wysokiego Kaszowskim,
wendenskim - kasztellanami, і urodzonemi Andrzeiem Liniewskiem, sqdzim ziemskim luckim, і innemi sqdziami deputowanemi
skarbowemi woiewodztwa wolynskiego, nizej opisanemi, takze
Bronickim, poborc^, і Pawlem Sielaw^ instigatorem tychze s^dow,
pozwanemi w sprawie zas principalnej do s^dow przerzeczonych
skarbowych woiewodztwa wolynskiego wielm. woiewodzie
kiiowskiemu, na ten czas pozwanemu, intentowanej, actorami, z
drugiej strony, a to za II osobliwym mandatu naszego przypozwem
wydanym і exequowanym. Ktory w sobie tak siq ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze etc.
Urodzonym Mikolaiowi Swiatopelkowi xi^zqciu Czetwertenskiemu,
kasztellanowi minskiemu, Henrykowi z Wysokiego Kaszowskiemu,
Jcasztellanowi wendenskiemu, takze urodzonym Andrzeiowi
Liniewskiemu, sqdziemu ziemskiemu luckiemu, Samoelowi
Dolmatowi Isajkowskiemu, stolnikowi wolynskiemu, Ianowi
Szymkowicowi na Szkliniu Szklinskiemu, lowcemu wolynskiemu,
Waclawowi na Koniuchach Hulewiczowi, podsqtkowi, Boguslawowi Horainowi, pisarzowi, urzqdnikom ziem skim luckim,
Abramowi Grabowieckiemu, czesnikowi wolynskiemu, Stefanowi
Liduchowskiemu, Seuerinowi M arkowskiemu, Ianowi albo
Ludwikowi Olszamowskiemu, Bohdanowi Bratkowskiemu, na ten
czas skarbnikowi braclawskiemu, takze in quantum by urz^d grodzki
do tychze s^dow nalezal, urodzonym Alexandrowi Piruskiemu,
podstarosciemu, Adamowi Bialostockiemu, sqdziemu, Hieronimowi
Szolajskiemu, pisarzowi, urzqdnikom grodzkim tuckim, ktorzy by
na s^dach nizej mianowanych zasiadali і przy tych sprawach
praesentes bylis і ktorych by specialiter ta sprawa afficere miala,
wiqc і tym wszytkim, ktorzy byscie byli laudis sejmikow luckich do
s^dow obrani і przy tych sprawach byli, iako sqdziom obranym do
s^dow skarbowych wolynskich constitucyi2 ordinowanych swiezo
przeszlego sejmu, tudziesz Pawlowi Sielawie, instigatorowi tych
s^dow skarbowych wolynskich, ex iisdem offi[c]iis vestris, a
urodzonemu Konstantemu Bronickiemu, poborcy woiewodztwa
wolynskiego, iako stronie tymze s^dowym przynalez^cej z urzqdow
naszych s^dowych і wszytkich dobr roskazuiemy, abyscie przed nami
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і senatem naszym na sejm ie walnym warszawskim, w roku
terazniejszym miesi^ca marca dnia siedmnastego w Warszawie
przypadai^cym, od polozenia tego mandatu naszego w tydzien po
zacz?ciu sejmu, pierwszy iednak dzien excludowawszy albo w ten
czas, gdy ta sprawa z regestru fisci do s^dzenia przywolana b?dzie,
oczywiscie і zawicie stan?li na instanti^ instigatora naszego
koronnego і wielm. Iana na Zamosciu Zamoyskiego, woiewody
generala kiiowskie[go], podolskiego і gwardiej naszej generala,
kamienieckiego, latyczowskie[go], kahiskiego II katuskiego starosty,
powoda. Ktory ww. pozywa o to, iz ww. s?dziowie na s^dach
skarbowych luckich, w roku terazniejszym tysi^c szescset
piqcdziesi^t і dziewi?tym3 mies[i^]ca ianuarii dnia dwudziestego
pierwszego z limitatiej do s^dzenia przeciwko wyraznej constituciej
ultra tempus lege descriptum przypadlych і s^dzonych, nie uwazai^c
prawnych ratyi plenipotenta powoda terazniejszego, a na on czas
pozw anego, albo raczej na dilacie od pom ienionego ww.
Bronicki[ego] iako poborcy, laudo priuato obranego, iakoby o
nieoddanie і niezaplaczenie czworga podymnego, przez sejmik w
Lucku uchw alonego in anno tysi^c szescset czterdziestym
dziewi^tym, ze wszytkich wlosci possessiej swoiej, w woiewodztwie
wolynskim a powiecie hickim і krzemienieckim zostaiqcych, to iest
z miasta Rownego і wsi do niego nalez^cych, klucza albo wlosci
satyiowskiej, z wlosci albo klucza dorohobuzkiego, klodnenskiego
і czemihowskiego do Tamopola nalez^cych, z wlosci albo klucza
ostrogskiego, zwiahelskiego, berezdowskiego, chlapotynskie[go],
czemickiego і innych wsi, w delacie wt. nieprawnej specificowanych, podanego, nieprawnemi і nieslusznemi decretami procedendi,
respondendi, directe respondendi і ostatniego nakazania solutiej cum
poenis przeciwko wszelakiej slusznosci, nie patrz^c na zniszczenie
і spustoszenie dobr tak mi?dzy Styrem a Horyni^, ale і na te, ktore
za Horyni^ і teraz in hostico zostai^, drugie paenitus zniesione, tylko
gole grunty, a co wi?ksza na libertacie nasze ex senatus consul,to
zastawieniem ludzi przez powoda terazniejszego na wszelakie
potrzeby do wszelakiej ushigi ojczyzny z niemalym kosztem wydan,
ktore mieli miec u s^du kazdego swoie authoritatem і pod cogniti^
zadnego s^du, tylko sejmowego, nie podpadai^, agrauoualiscie, a
od tych uci^zliwych decretow nie tylko inteфonowaniu appellacyi
edicto publico et poena in[te]rposita in similibus nie przyimowaliscie, ale ani zadnej connotatiej і wzmianki uczyniliscie і owszem,
ani samej rem issy na sejm pro cognitione, ktorej si? loco

appellationis prawnej powoda terazniejszego upominal і prawnie,
iz w takowych sprawach, gdzie idzie in[te]rpretatione l[itte]rarum
n[ost]rarum, a co wiqksza, gdy ex senatus consulto (ktorych sejmowi
samemu in facie izby poselskiej cognitio nalezy) wydanych bydz
miala remissa, dowodziel. A wiern. wasza mimo sluszne II і prawne
ratie, dowody, libertatie і proposita inform atione nouellae
constitutionis і inne ratie, w controuersiach specificowane, decretami
nieprawnemi і nieshisznemi osobq і dobra powoda aggrauoualiscie,
przez coscie ww. przeciwko prawu wykrocieli і winy na takowych
opisane popadli. A lubo ww. ani connotatiej interponowanych
appellacyi ieszcze z pocz^tku s^dow swoich nie pisali, ani o
remissach affectowanych mentiej, iednak iz de remedio iustitiae
kazdemu ukrzywdzonemu in honore et bonis illius contra aequitatem
nobis subuenire interest, a do tego, iz libertatie nasze praeferentes
satisfactionem occasione stawionych ludzi powinnej od ww. nie
wziqli obserwanciej, ale postponowawszy onych authoritatem
cognitionem onych udawszy siq і nie respectui^c na libertacie decreta
solutionis ferowaliscie, tedy do przysluchania siq wskazania na
kazdym z ww. z sqdziow win, w prawie pospolitym opisanych, і do
zniesienia і skassowania tych decretow і samej bannitiej, za temiz
decretami pochodz^cej, przeciwko prawu і stusznosci ferowanych,
і do wskazania win prawnych za nieobser[wo]wanie listow naszych
і udawania siq w cognitiq onych, sprzeciwienie siq tym listom і
libertaciam naszym tak na wiern. waszej s^dowi, iako і na wiern. t.,
stronie powodowej na on czas, a teraz pozwanej, na termin
naznaczony pozy wa, abyscie tedy ww. stanqli і na wszytko s^downie
odpowiadali. Dan w Warszawie msca lutego dnia dwunastego roku
panskiego tysi^c szescset piqcdziesi^tego dziewi^tego.
Alias iako tenze pozew mandatu naszego, dnia dwudziestego
osmego february w roku terazniejszym w cancellariej polozony і
cancellaristom opowiedziany, a do xi^g grodzkich luckich pod dat^
dziewi^tego dnia mies[i^]ca aprila roku niniejszego per rela[ti]onem
woznego generala szlachetnego W ojciecha Piotrowskiefgo]
ingrossowany, szerzej w sobie obmawia. 4'Na terminie tedy dzysiej^szym
z tegoz wyzej opisanego pozwu mandatu naszego a oraz і z remissy
od s^du skarbowego woiewodztwa wolynskiego na sejm terazniejszy
uczynionej, przypadai^cym і dot^d siq koncz^cym, gdy strona
powodowa, to iest instigator koronny і wielm. woiewoda kiiowski
przez urodzonego Adama Czarnoluskiego przed nami і s^dem
naszym sejmowym stan^wszy, wielm. і urodzonych pozwanych,
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przez woznego generate dworu naszego szlachetnego Marcina
Iezewicza z regestru s^dowego cancellariej naszej woiynskiej
33 II woiynskiej przywolanych, w zysku sprawy podtug pozwu mandatu
naszego albo raczej in euasione originalis citationis et causae do
pomienionych s^dow skarbowych woiewodztwa wolynskiego
wielm. w oiew odzie kiiow skiem u, na on czas pozwanemu,
intentowanej, z approbate і potwierdzeniem iuramentow, takze
listow libertatyi naszych a oraz і attestatiej wielm. hetmana
koronnego, takze w zysku zniesienia і skassowania decretow winy
bannitiej і iej publicatiej, iako nieshisznie і nulliter in vim legis
ferowany[ch]. Ktorego decretu і bannitiej iako iuz kassowanej aby
strona instigator s^du tamecznego lub tez urodzony Konstanty
Bronicki do executiej nie przywodzieli ani s?dziowie albo urz?dy
exequowac nie wazyli si? pod win^conuulsionis decretu sejmowego,
to iest infamiej. Ktora za sprzeciwieniem si? temu decretowi
sejmowemu ex nunc decernitur і termin do publicowania z
przydaniem woznego generate na przyszlym da Bog sejmie,
gdziekolwiek odprawowac si? b?dzie, bez wszelkich przypozwow
zachowuie si? zawity z dopuszczenia s^du naszego sejmowego przy
bytnosci urodzonych poslow ziemskich, z izby poselskiej do s^dzenia
remiss skarbowych deputowanych wzdala, і condemnowala byte.
Lecz wkrotce potym przyszedszy do cancellariej decretowej naszej
ruskiej szlachetny Pawel Kleczkowski wyzej napisane і otrzymane
lucrum albo euasi? imieniem wszytkich pozwanych arrestowal.
Ktory arreszt, poniewasz wczesnie podlug prawa zalozony, przyi^c
і do xi^g zapisac pozwolilismy. Na co dla lepszej wiary piecz?c
koronna iest przycisniona. Dzialo si? w Warszawie na sejmie walnym
szescniedzielnym koronnym we czwartek nazaiutrz po swi?cie
swi?tego Wojciecha biskupa і m?czennika, to iest dnia dwudziestego
czwartego miesi^ca kwietnia roku panskiego tysi^c szescset
pi?cdziesi^tego dziewi^tego, panowania krolestw naszych polskiego
XI a szwedzkiego XII roku.
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebnego i.m.x. Mikolaia
z Prazmowa Prazmowskiego, nominata biskupa luckiego, opata
sieciechowskiego, proboszcza kathedralnego krakowskiego,
najwyzszego kanclerza koronnego. Xi^dz Mikolaj Prazmowski,.
kanclerz wielki koronny. Stefan Hankiewic, secretarz і pisarz ie[go]
33v. k.mci, m[anu] p[ropri]a. II
1 описка замість „Zamoyskim
2 описка замість „constitucjq
*після літ ери „ є ” витерто літ еру „ с ”.
4'4 написано крупніше.
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19. 1659. IV. 24. Warszawa
Arrest sejmowy mi^dzy temiz і urodz. Czerniewskq і Pawlem
Sielawq
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62; Prot. - ARS-21, f.5]

Ian Kazimierz etc. O znajmuiemy etc., iz przypadta і
przywolana byla z regestru s^dowego przed nas і s^d nasz sejmowy
szescniedzielny walny koronny sprawa і actia mi?dzy instigatorem
koronnym і iego delatorem wielm. Ianem na Zamosciu Zamoyskim,
woiewod^ і generalem kiiowskim і gwardiej naszej generalem,
kamienieckim, latyczowskim, katuskim starosty, strong powodow^,
z iednej, a wielmoznym Mikolaiem Swiatopelkiem xi^zQciem
Czetwertinskim, minskim, Henrykiem z Wysokiego Kaszowskim,
wendenskim kasztellanami, і urodzonemi Andrzeiem Liniewskim,
sqdzim ziemskim tuckim, і innemi s^dziami deputowanemi
skarbowemi woiewodztwa wolynskiego nizej opisanemi, takze
Pawlem Sielaw^, instigatorem , і urodzon^ pann^ M aryn^
Czemiewsk^, urodzonego niegdy Samoela Czemiewskiego corc^
pozwanemi, z drugiej strony, a to za osobliwym mandatu naszego
przypozwem. Ktorego tenor iest taki:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie etc. Urodzonym Mikolaiowi Swiatopelkowi xi^zQciu
Czetwertenskiemu, kasztellanowi minskiemu, Henrykowi z
Wysokiego Kaszowskiemu, kasztellanowi wendenskiemu, takze
urodzonym Andrzeiowi Liniewskiemu, s^dziemu ziemskiemu
luckiemu, Samoelowi Dolmatowi Isajkowskiemu, stolnikowi
wolynskiemu, Ianowi Szymkowiczowi na Szkliniu Szklinskiemu,
lowczemu wolynskiemu, Waclawowi na Koniuchach Hulewiczowi,
pods^tkowi, Bohuslawowi Horainowi, pisarzowi, urz^dnikom
ziemskim luckim, Abramowi G rabow ieckiem u, czesnikowi
wolynskiemu, Stefanowi Liduchowskiemu, Seuerinowi Markowskiemu, Ianowi albo Ludwikowi Olszamowskiemu, Bohdanowi
Bratkowskiemu, na ten czas skarbnikowi braclawskiemu, takze in
quantum by urz^d grodzki do tychze s^dow nalezal, urodzonym
Alexandrowi Piruskiemu, podstarosciemu, Adamowi Bialostockiemu, sqdziemu, H ieronimowi Szolajskiem u, pisarzow i,
urz^dnikom grodzkim luckim, ktorzyby na s^dach nizej mianowanych zasiadali і przy tych sprawach praesentes byli і ktorych by
specialiter ta sprawa afficere miala, wiqc і tym wszytkim, ktorzy
byscie byli laudis sejmikow luckich do s^dow obrani і przy tych
sprawach byli, iako s^dziom obranym II obranym do s^dow
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skarbowych w olynskich constituci^ ordinow anych swiezo
przeszlego sejmu, tudziesz Pawlowi Sielawie, instigatorowi tych
s^dow skarbowych wolynskich, eii iisdem officiis vestris a urodzonej
pannie M arynie C zerniew skiej, zeszlego niegdy Samoela
Czerniewskiego corce, і szlachetnemu Pawlowi Sielawie iako
succollectorowi tegoz Czerniewskie[go] і vindicui^cemu tegoz
podatku po zeszlym Samoelu Czemiewskim, poborcy woiewodztwa
wolynskiego, iako stronie tymze s^dowym przynalez^cej, z urzqdow
waszych Sejdowych і wszytkich dobr roskazuiemy, abyscie przed
nami і senatem naszym na sejmie walnym warszawskim, w roku
terazniejszym msca marca dnia siedmnastego w Warszawie
przypadai^cym, od polozenia mandatu naszego w tydzien po
zaczqciu sejmu, pierwszy iednak dzien excludowawszy, albo w ten
czas, gdy ta sprawa z regestru fisci do s^dzenia przywolana bqdzie,
oczywiscie і zawicie stanqli na instanti^ instigatora naszego
koronnego і wielm. Iana na Zamosciu Zamoyskiego, woiewodq1 і
generala ziem kiiowskich, podolskich і gwardiej naszej generala,
kamienieckiego, latyczowskiego, katuskiego starosty, powoda. Ktory
ww. pozywa o to, iz ww. sqdziowie na s^dach skarbowych luckich,
w roku terazniejszym tysi^c szescset piqcdziesi^t і dziewiqc msca
stycznia dnia dwudziestego pierwszego z limitatiej s^dzenia
przeciwko wyraznej constitutiej ultra tempus lege descriptum
przypadlych і s^dzonych, nie uwazai^c prawnych ratyi plenipotenta
powoda terazniejszego, a na on czas pozwanego, albo raczej na
delacie od pomienionego ww. Sielawy iako succollectora zeszlego
Samoela Czerniewskiego, poborcy laudo woiewodztwa obranego,
iakoby o nieoddanie і niezaplaczenie dwojga podymnego, przez
sejmik w Lucku uchwalonego, ze wszytkich wlosci possessiej
swoiej, w woiewodztwie wolynskim a w powiecie luckim і
krzemienieckim zostawai^cych, to iest z miasta Rownego і wsi do
niego nalez^cych, klucza albo wlosci satyiowskiej, z wlosci albo
klucza dorohobuzkiego, klodnenskiego і czerniechowskiego do
Tarnopola nalez^cych, wlosci albo klucza ostrogskiego, zwiahelskiego, berezdowskiego, chlapotynskiego, czemickiego і innych wsi,
w delacie wt. nieprawnej specificowanych, podanego, nieprawnemi
34v. і nieslusznemi decretami pro-ll procedendi, respondendi, directe
respondendi і ostatniego nakazania solutiej cum poenis przeciwko
wszelakiej slusznosci, nie patrz^c na znisczenie і spustoszenie dobr
tak miqdzy Styrem a Horyni%, ale і na te, ktore za Horyni^ і teraz in
hostico zostai^, drugie paenitus zniesione, tylko gole grunty, a co
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wi?ksza na libertacie nasze ex senatus consulto zastawieniem ludzi
przez powoda terazniejszego na wszelkie potrzeby і do wszelakiej
ushigi ojczyzny z niemafym kosztem wydane, ktore mieli miec u
s^du kazdego swoie authoritatem і pod cognitiq. zadnego s^du, tylko
sejmowego, nie podpadai^, aggrauoualiscie a od tych uci^zliwych
decretow nie tylko interponowania appellacyi edicto publico et poena
in[te]rp[osi]ta in similibus nie przyimowaliscie, ale ani zadnej
connotaciej і wzmianki uczyniliscie і owszem, ani samej remissy
na sejm pro cognitione, ktorej si? loco appellationis prawnej powoda
terazniejszego upominal і prawnie isc w takowych sprawach, gdzie
idzie de interpretatione l[itte]rarum n[ost]rarum, a co wiqksza, gdy
ex senatus consulto (ktorych sejmowi samemu in facie izby
poselskiej cognitio nalezy) wydanych bydz m iala rem issa,
dowodziel. A wiern. w. mimo sluszne і prawne ratie і dowody,
libertatie et praeposita informatione nouellae constitutionis і inne
ratie, w controuersiach specificowane, decretami nieprawnemi і
nieslusznemi osob? і dobra powoda aggrauoualiscie, przez coscie
ww. przeciwko prawu wykrocieli і winy na takowych opisane podali.
A lubo ww. ani connotatiej interponowanych appellacyi ieszcze z
pocz^tku s^dow swoich nie pisali, ani o remissach affectowanych
mentiej, iednak iz de remedio iustitiae kazdemu ukrzywdzonemu
in honore et bonis illius contra aequitatem nobis subuenire interest,
a do tego, iz libertatie nasze praeferentes satisfactionem occasione
stawionych ludzi powinnej od ww. nie wzi?li obseruantiej,
postponowawszy onych authoritatem, in cognitionem onych
udawszy si?, nie respectui^c na libertatie decreta solutionis
ferowaliscie, tedy do przysluchania si? wskazania na kazdym z ww.
z s?dziow win, w prawie pospolitym opisanych, і do zniesienia і
skassowania tych decretow і samej bannitiej, z temiz decretami
pochodz^cej, przeciwko prawom і slusznosci ferowanych, і do
wskazania win prawnych za nieobseruowanie listow naszych і
wdawanie si? II і wdawanie si? w cogniti? onych і sprzeciwienie si?
tym listom і libertatia[m] naszym tak na wiern. w. s^dowi, iako і na
wiern. twoiej, stronie powodowej na on czas, a teraz pozwanej, na
termin naznaczony pozywai^2, abyscie tedy ww. stan?li і na wszytko
s^downie odpowiadali. Dan w Warszawie dnia dwunastego miesi^ca
lutego roku panskiego tysi^c szescset pi?cdziesi^tego dziewi^tego.
Alias iako tenze pozew mandatu naszego, dnia dwudziestego
osmego februarii w roku terazniejszym w gospodzie urodzonego
Sielawy polozony, publikowany і do xi^g grodzkich luckich pod
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dat^ dziewi^tego dnia miesi^ca aprila roku niniejszego per
rela[ti]onem woznego generala szlachetnego Wojciecha Piotrowskiego ingrossowany serzej3 w sobie obmawia. 4Na terminie tedy
dzisiejszym-4 z tegoz wyzej opisanego pozwu mandatu naszego a
oraz і z remissy, od s^du skarbowego woiewodztwa wolynskiego
na sejm terazniejszy uczynionej, przypadai^cym і dot^d si$
koncz^cym, gdy strona powodowa, to iest instigator koronny і wielm.
woiewoda kiiowski przez urodzonego Adama Czamoluskiego przed
nami і sadem naszym sejmowym stan^wszy wielm. і urodzonych
pozwanych, przez woznego generala dworu naszego szlachetnego
M arcina Iezewicza z regestru s^dowego cancellariej naszej
wolynskiej przywolanych, w zysku sprawy podlug pozwu mandatu
naszego albo raczej in euasione originalis citationis et causae do
pomienionych s^dow skarbowych woiewodztwa wolynskiego
wielm. w oiew odzie kiiow skiem u, na on czas pozwanemu,
intentowanej, z approbate і potwierdzeniem iuramentow, takze
listow libertatyi naszych a oraz і attestatiej wielm. hetmana
koronnego, takze w zysku zniesienia і skassowania decretow winy
bannitiej і iej publicatiej, iako nieslusnie і nulliter in vim legis
ferowany[ch], Ktorego decretu і bannitiej iako iuz kassowanej aby
strona instigator s^du tamecznego lub tez urodzony ’ instigator albo
succollect[or]'5 do executiej nie przywodzieli ani SQdziowie albo
urz^dy exequowac nie wazili siq pod win^ conuulsionis decretu
sejmowego, to iest infamiej, ktora za sprzeciwieniem si? temu
decretowi sejmowemu ex nunc decemitur і termin do publicowania
z przydaniem woznego generala na przyszlym da Bog sejmie,
gdziekolwiek odprawowac si$ b^dzie, bez wszelkich przypozwow
zachowuie si$ zawity z dopuszczenia s^du naszego sejmowego przy
35v. bytnosci urodzonych poslow II poslow ziemskich, z izby poselskiej
do s^dzenia rem iss skarbow ych deputow anych, w zdala і
condem now ala byla. Lecz wkrotce potym przyszedszy do
cancellariej decretowej naszej ruskiej szlachetny Pawel Kl^czkowski
wizej6napisane і otrzymane lucrum albo euasiQ imieniem wszytkich
pozwanych arresztowal. Ktory arreszt, poniewasz wczesnie podlug
prawa zalozony, przy і і do xi^g zapisac pozwolilismy. Na co dla
lepszej wiary piecz^c koronna iest przycisniona. Dzialo si$ w
Warszawie na sejmie walnym szescniedzielnym koronnym we
czwartek nazaiutrz po swi^cie swiQtego Wojciecha, biskupa і
mqczennika, to iest dnia dwudziestego czwartego miesi^ca kwietnia
roku panskiego tysi^c szescset pi^cdziesi^tego dziewi^tego,
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panowania krolestw naszych polskiego XI a szwedzkiego XII roku.
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebnego i.m.x. Mikolaia
z Prazmowa Prazmowskiego, nominata biskupa tuckiego, opata
sieciechowskiego, proboszcza kathedralnego krakowskiego,
najwyzszego kanclerza koronnego. Xi^dz Mikolaj Prazmowski,
kanclerz wielki koronny. Stephan Hankiewic, sekretarz і pisarz
i.k.mci, m[anu] p[ropria],
' описка замість „woiewody".
2 описка замість „pozywa".
■' описка замість „szerzej".
4 написано крупніше.

5-5написано масніше.
6 описка замість „ wyzej ".

20. 1659. IV. 24. Warszawa
Arreszt sejmowy mifdzy temiz
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz przypadla і
przywolana byla z regestru s^dowego przed nas і s^d nasz sejmowy
szescniedzielny walny koronny sprawa і actia miqdzy instigatorem
koronnym і iego delatorem wielm. Ianem na Zamosciu Zamoyskim,
woiewody і generalem kiiowskim і gwardiej naszej generalem,
kamienieckim, latyczowskim, kaluskim starosty, strong powodow^,
z iednej, a wielm. Mikolaiem Swiatopelkiem xi^zqciem Czetwertinskim, minskim, Henrikiem z Wysokiego Kaszowskim,
wendenskim kasztellanami, і urodzonemi Andrzeiem Liniewskim,
sqdzim ziemskim luckim, і innemi sqdziami deputowanemi
skarbowemi woiewodztwa wolynskiego nizej opisanemi, takze
urodz. Czemiewsk^ і Pawlem Sielaw^, instigatorem tychze s^dow,
pozwanemi w sprawie zas pryncypalnej do s^dow przerzeczonych
skarbowych woiewodztwa II woiewodztwa wolynskiego wielm.
woiewodzie kiiowskiemu, na ten czas pozwanemu, intentowanej,
actorami, z drugiej strony, a to za osobliwym mandatu naszego
przypozwem wydanym і exequowanym. Ktory w sobie tak siq ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litew[skie] etc. Urodzonym Mikolaiowi Swiatopelkowi xi^zqciu
Czetwertinskiemu, kasztellanowi m inskiem u, Henrykowi z
Wysokiego Kaszowskiemu, kasztellanowi wendenskiemu, takze
urodzonym Andrzeiowi Liniewskiemu, sqdziemu ziemskiemu
luckiemu, Samoelowi Dolmatowi Isajkowskiemu, stolnikowi
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wolynskiemu, Ianowi Szymkowiczowi na Szkliniu Szklinskiemu,
lowczemu wolynskiemu, Waclawowi na Koniuchach Hulewiczowi,
pods^tkowi, Boguslawowi Horainowi, pisarzowi, urz^dnikom
ziem skim luckim, Abramowi Grabowieckiem u, czesnikowi
wolynskiemu, Stefanowi Ledochowskiemu, Sewerynowi Markowskiemu, Ianowi albo Ludwikowi Olszamowskiemu, Bohdanowi
Bratkowskiemu, na ten czas skarbnikowi braclawskiemu, takze in
quantum by urz^d grodzki do tychze s^dow nalezal, urodzonym
Alexandrowi Piruskiemu, podstarosciemu, Adamowi Bialostockiem u, s^dziem u, H ieronim ow i Szolajskiem u, pisarzow i,
urzQdnikom grodzkim luckim, ktorzyby na s^dach nizej mianowanych zasiadali і przy tych sprawach praesentes byli і ktorych by
specialiter ta sprawa afficere miala, wiqc і tym wszytkim, ktorzy
byscie byli laudis sejmikow luckich do s^dow obrani і przy tych
sprawach byli, iako s^dziom obranym do s^dow skarbowych
wolynskich, constitute ordinowanych swiezo przeszlego sejmu,
tudziesz Pawlowi Sielawie, instigatorowi tych s^dow skarbowych
wolynskich eii ysdem officiis vestris a urodzonej pannie Marinie
Czemi'ewskiej, zeszlego niegdy Samoela Czemiewskiego corce, і
szlachetnemu Pawlowi Sielawie, iako succollectorowi tegoz
Czemiewskiego і vindicui^cemu tegoz podatku po zeszlym Samoelu
Czemiewskim, poborcy woiewodztwa wolynskiego, iako stronie
tymze s^dowym przynalez^cej, z urzqdow waszych s^dowych і
wszytkich dobr roskazuiemy, abyscie przed nami і senatem naszym
na sejmie walnym warszawskim, w roku terazniejszym msca marca
36v. dnia siedmnastego w Warszawie przypadai^cym II przypadai^cym,
od polozenia tego mandatu naszego w tydzien po zacz<?ciu sejmu,
pierwszy iednak dzien excludowawszy, albo w ten czas, gdy ta
sprawa z regestru fisci do s^dzenia przywoiana b^dzie, oczywiscie
і zawicie stan^li na instanti^ instigatora naszego koronnego і wielm.
Iana na Zamosciu Zamoyskiego, woiewody і generala ziem
kiiowskich, podolskich і gwardiej naszej generala, kamienieckiego,
latyczowskiego, kahiskiego starosty, powoda. Ktory ww. pozywa
do zniesienia і skassowania winy bannitiej і iej publicatiej wszytkich,
przez ww. niewinnie, nieslusnie, nieprawnie in contumaciam bez
dania pozwow, nie uwazai^ch1 publicowanych w grodzie luckim
libertacyi naszych powodowi terazniejszemu in vim satisfactionis
zastawieniem ludzi na uslugQ ojczyzny praestitae ex senatus consulto
wydanych, o nieoddanie iakoby iakichsi [sic!] podatkow podymnych
powodowi do oddania z dobr iego wolynskich, to iest z miasta
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Rownego і wsi do nie[go] nalez^cych, z klucza albo wlosci
satyiowskiej, z wtosci albo klucza dorohobuzkiego, kolodenskiego2
і czemiechowskiego do Tamopola nalez^cych, wtosci albo klucza
ostrogskiego, zwiahelskiego, berezdowskiego, chlapotinskiego,
czernickiego і innych wsi, iakoby przychodz^cych, o czym delata
w. twoiej poborca szerzej swiadczy, intentowanej w s^dzie ww.
skarbowych2'* w Lucku dnia dwudziestego pierwszego stycznia w
roku terazniejszym tysi^c szescset piqcdziesi^tego dziewi^tego, z
limitaciej ww. ultra tempus lege assignatum przypadlych і
s^dzonych, otrzymanych і do dalszego postqpku prawnego pozywa
і przypozywa, abyscie ww. stanqli skasowaniu siq win wszytkich
bannitiej w sprawach, iakoby o zatrzymanie і nieoddania podymnych
z dobr iego wolynskich, na terazniejszym powodzie a w samej
sprawie na delaciq podanym otrzymanych, przysluchali, przypatrzyli
siq і na wszytko s^downie odpowiadali. Dan w Warszawie dnia
dwunastego miesi^ca lutego roku panskiego tysi^c szescset
piqcdziesi^tego dziewi^tego.
Alias iako tenze pozew mandatu naszego, dnia dwudziestego
osmego februarii roku terazniejszego w miescie Lucku w gospodzie
urodzonego Pawta Sielawy, instigatora, na stole potozony і samej
urodzonej maizonce iego opowiedziany a potym і samemu
publicowany і do xi^g grodzkich tuckich pod dat^ dziewi^te[go]
dnia miesi^ca aprila roku niniejszego per rela[ti]onem woznego
generala szlachetnego II szlachetnego Wojciecha Piotrowskiego
ingrossowany, szerzej w sobie obmawia. 3 Na terminie tedy
dzisiejszym,-3 z tegoz wyzej opisanego pozwu mandatu naszego a
oraz і z remissy, od s^du skarbowego woiewodztwa wolynskiego
na sejm terazniejszy uczynionej, przypadai^cym і dotq.d siq
koncz^cym, gdy strona powodowa, to iest instigator koronny і wielm.
woiewoda kiiowski, przez urodzonego Adama Czamoluskiego przed
nami і s^dem naszym sejmowym stan^wszy, wielm. і urodzonych
pozwanych, przez woznego generala dworu naszego szlachetnego
M arcina Iezewicza z regestru s^dowego cancellariej naszej
wolynskiej4przywolanych, w zysku sprawy podtug pozwu mandatu
naszego albo raczej in euasione originalis citationios et causae do
pomienionych s^dow skarbowych woiewodztwa wolynskiego
wielm. woiewodzie kiiow skiem u, na on czas pozw anem u,
intentowanej z approbate і potwierdzeniem iuramentow, takze
listow libertatyi naszych a oraz і attestatiej wielm. hetmana
koronnego takze w zysku zniesienia і skasouania decretow winy
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bannitiej і iej publicatiej, iako nieslusnie і nulliter in vim legis
ferowanych. Ktorego decretu і bannitiej iako juz kassowanej aby
strona instigator s^du tamecznego lub tez urodzony ,'instig[ato]r
abo succollector5 do executiej nie przywodzieli ani s^dziowie albo
urz^dy exequowac nie wazyli siQ pod win^ conuulsionis decretu
sejmowego, to iest infamiej, ktora za sprzeciwieniem si? temu
delatorowi6sejmowemu ex nunc decemitur і termin do publicowania
z przydaniem woznego generala na przyszlym da Bog sejmie,
gdziekolwiek odprawowac siq bqdzie, bez wszelkich przypozwow
zachowuie siq zawity z dopusczenia s^du naszego sejmowego przy
bytnosci urodzonych poslow ziemskich, z izby poselskiej do s^dzenia
remiss skarbowych deputowanych, wzdala і condemnowala byla.
Lee wkrotce potym przyszedszy do cancellariej decretowej naszej
ruskiej szlachetny Pawel Klqckowski wyzej napisane і otrzymane
lucrum albo euasiq imieniem wszytkich pozwanych arresztowal.
Ktory arreszt, poniewasz wczesnie podlug prawa zalozony, przyi^c
і do xiqg zapisac pozwolilismy. Na co dla lepszej wiary piecz^c
koronna iest przycisniona. Dzialo siQ w Warszawie na sejmie walnym
szesc II szescniedzielnym koronnym we czwartek nazaiutrz po
swiecie swi^tego Wojciecha, biskupa і mqczennika, to iest dnia
dwudziestego czwartego miesi^ca kwietnia roku panskiego tysi^c
szescset pi^cdziesi^tego dziewi^te[go], panowania krolestw naszych
polskiego XI a szwedzkiego XII roku.
Za spraw^ і przelozeniem iasnie wielebnego i.m.x. Mikolaia
z Prazmowa Prazmowskiego, nominata biskupa luckiego, opata
sieciechow skiego, proboscza kathedralnego krakow skiego,
najwyzszego kanclerza koronne[go]. Xi^dz Mikolaj Prazmowski,
kanclerz w. koronny. Stefan Hankiewic, secretarz і pisarz ie[go]
k.mci, m[anu] p[ropria].
1описка замість „ uwazajqc
2описка замість „ klodenskiego
2(1описка замість „skarbowym
? написано крупніше.
4 „ e j”написано на витертому ,,ch ”

5написано масніше.
6описка замість „ dekretowi
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21. 1659. IV. 24. Warszawa
Arreszt sejmowy mifdzy temiz і urodz. Borejkiem1
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62; Prot. - A R S-21, f.5]

Ian K azim ierz etc. Oznajmuiemy etc., iz przypadla і
przywoiana byla z regestru s^dowego przed nas і s^d nasz sejmowy
szescniedzielny walny koronny sprawa і actia miqdzy instigatorem
koronnym і iego delatorem wielm. Ianem na Zamosciu Zamoyskiemu2, woiewod^ і generalem kiiowskim і gwardiej naszej
generalem, kamienieckim, latyczowskim, kahiskim starost^, strong
powodow^, z iednej, a wielm. Mikolaiem Swiatopelkiem хщг^сіет
Czetwertinskim, minskim, Henrykiem z Wysokie[go] Kaszowskim,
wendenskim kasztellanami, і urodzonymi Andrzeiem Liniewskim,
sqdzim ziemskim luckim, і innemi s^dziami deputowanemi
skarbowemi woiewodztwa wolynskiego nizej opisanemi, takze
Pawlem Sielaw^, instigatorem tychze s^dow, і Ianem na Knerutach
Borejkiem, poborc^ wotynskim, w sprawie zas principalnej do s^dow
przerzeczonych skarbowych woiewodztwa wolynskiego wielm.
woiewodzie kiiowskiemu, na ten czas pozwanemu, intentowanej,
actorami, z drugiej strony, a to za osobliwym mandatu naszego
przypozwem wydanym і exequowanym. Ktory w sobie tak si? ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie etc. Urodzonym Mikolaiowi Swiatopelkowi xi^zqciu
Czetwertenskiemu, kasztellanowi minskiemu, Henrykowi z
Wysokiego Kaszowskiemu, kasztellanowi wendenskiemu, takze
urodzonym Andrzeiowi Liniewskiemu, s^dziemu ziemskiemu
luckiemu, Samoelowi Dolmatowi Isajkowskiemu, stolnikowi
wolynskiemu II wolynskiemu, Ianowi Szymkowiczowi na Szkliniu
Szklinskiemu, lowczemu wolynskiemu, Waclawowi na Koniuchach
Hulewiczowi, pods^dkowi, Boguslawowi Horainowi, pisarzowi,
urzQdnikom ziemskim luckim, Abrahamowi Grabowieckiemu,
czesnikowi wolynskiemu, Stefanowi Ledochowskiemu, Sewerynowi
Markowskiemu, Ianowi albo Ludwikowi Olszamowskiemu,
Bohdanowi B ratkow skiem u, na ten czas skarbnikow i braslawskiemu, takze in quantum by urz^d grodzki do tychze s^dow
nalezal, urodzonym Alexandrowi Piruskiemu, podstarosciemu,
Adamowi Bialostockiemu, s^dziemu, Hieronimowi Szolajskiemu,
pisarzowi, urz^dnikom grodzkim luckim, ktorzyby na s^dach nizej
mianowanych zasiadali і przy tych sprawach praesentes byli і ktorych
by specialiter ta sprawa afficere miala, wiqc і tym wszytkim, ktorzy
byscie byli laudis sejmikow luckich do s^dow obrani і przy tych
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sprawach byli, iako sqdziom obranym do s^dow skarbowych
wolynskich constitute ordinowanych swiezo przeszlego sejmu,
tudziesz Pawlowi Sielawie, instigatorowi tych s^dow skarbowych
wolynskich ex iisdem oficiis vestris a urodzonemu Ianowi na
Knerutach Borejkowi, poborcy woiewodztwa wolynskiego, iako
stronie tymze s^dowym przynalez^cej, z urzqdow waszych s^dowych
і wszytkich dobr roskazuiemy, abyscie przed nami і senatem naszym
na sejmie walnym warszawskim, w roku terazniejszym miesi^ca
marca dnia siedmnastego w Warszawie przypadai^cym, od polozenia
mandatu naszego w tydzien po zaczqciu sejmu, pierwszy dzien
iednak excludowawszy, albo w ten czas, gdy ta sprawa z regestru
fisci do s^dzenia przywolana bqdzie, oczywiscie і zawicie stanqli
na instantiq. instigatora naszego koronnego і wielm. Iana na Zamosciu
Zamoyskiego, woiewody generala kiiowskiego, podolskiego і
gwardiej naszej generala, kamienieckie[go], latyczowskiego,
kaluskiego starosty, powoda. Ktory ww. pozywa o to, iz ww.
sqdziowie na s^dach skarbowych luckich, w roku terazniejszym
tysi^c szescset piQcdziesi^tego dziewi^tego miesi^ea ianuarii dnia
dwudziestego pierwszego z limitatiej do s^dzenia przeciwko
wyraznej constituciej ultra tempus de lege descriptum przypadlych
і s^dzonych, nie uwazai^c prawnych racyi plenipotenta powoda
terazniejszego, a na on czas pozwanego, albo raczej na delacie od
pomienionego ww. Borejku3, poborcy laudo woiewodztwa obranego,
38v. iakoby o nieoddanie і niezaplaczenie II і niezaplaczenie dwojga
podymnego, przez sejmik w Lucku uchwalonego, ze wszytkiej
wlosci possessiej swoiej, w woiewodztwie wolynskim powiecie
hickim і krzemienieckim zostai^cych, to iest z miasta Rownego і
wsi do niego nalez^cych, klucza albo wlosci latyczowskiej, z wlosci
albo klucza dorohobuzkiego, klodnenskiego і czemiechowskiego
do Tarnopola nalez^cych, wlosci albo klucza ostrogskiego,
zwiahelskiego, berezdowskiego, chlapotinskiego, czemickiego і
innych wsi, w delacie wiern. t. nieprawnej specificowanych,
podanego, nieprawnemi і nieslusznemi decretami procedendi,
respondendi, directe respondendi і ostatniego nakazania solutiej cum
poenis przeciwko wszelakiej slusznosci, nie patrz^c na zniszczenie
і spustoszenie dobr tak miqdzy Styrem a Horyni^, ale і na te, ktore
za Ногупщ і teraz in hostico zostai^, drugie paenitus zniesione, tylko
gole grunty, a co wiqksza na libertacie nasze ex senatus consulto
(zastawieniem ludzi przez powoda terazniejszego na wszelkie
potrzeby і do wszelakiej uslugi ojczyzny z niemalym kosztem)
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wydane, ktore mieli miec u s^du kazdego swoie authoritatem і pod
cogniti^ zadnego s^du, tylko sejmowego, nie podpadai^, aggrauoualiscie, a od tych uci^zliwych decretow nie tylko interponowania
appellacyi і edicto pub[li]co et paena in[te]rposita in similibus nie
przyimowaliscie, ale ani zadnej connotatiej і wzmianki uczyniliscie
і owszem, ani samej remissy na sejm pro cognitione, ktorej si$ loco
appellationis prawnej powoda terazniejszego upominal і prawnie,
iz w takowych sprawach, gdzie idzie de interpretatione l[itte]rarum
n[ost]rarum, a co wiqksza, gdy ex senatus consulto (ktorych sejmowi
samemu in facie izby poselskiej cognitia nalezy) wydanych bydz
miala remissa, dowodziel. A ww. mimo sluszne і prawne ratie,
dowody, libertatie et p[rae]p[o]sita inform atione nouellae
constitutionis і inne ratie, w controuersiach specificowane,
decr[et]ami nieprawnemi і nieslusznemi osobQ і dobra powoda
aggrauoualiscie, przez coscie ww. przeciwko prawu wykrocieli і
winy na takowych opisane popadli. A lubo ww. ani connotaciej
interponowanych appellacyi ieszcze z pocz^tku s^dow swoich nie
pisali, ani o remissach affectowanych mentiej, iednak iz de remedio
iustitiae kazdemu ukrzywdzonemu in honore et bonis illius contra
aequitate[m] nobis II nobis subuenire interest, a do tego, iz libertatie
nasze p[rae]ferentes satisfactionem occasione stawionych ludzi
powinnej od ww. nie wzi^li obseruanciej, ale postponowawszy onych
authoritatem, in cognitionem onych udawszy si<? і nie respectui^c
na libertatie decreta solutionis feroualiscie, tedy do przysluchania
siq wskazania na kazdym z ww. s^dziow win, w prawie pospolite[m]
opisanych, і do zniesienia і skasowania tych decretow і samej
bannitiej, za temiz decretami pochodz^cej, przeciwko prawu і
slusznosci ferowanych, і do wskazania win prawnych za nieobseruancie listow naszych і wdawania si? w cognitiq onych,
sprzeciwienie siq tym listom і libertatiam naszym tak na ww. s^dowi,
iako і na wt., stronie powodowej na on czas, a teraz pozwanej, na
termin naznaczony pozywa, abyscie tedy ww. stanqli і na wszytko
s^downie odpowiadali. Pisan w Warszawie msca lutego dnia
dwunastego roku panskiego tysi^c szescset piQcdziesi^tego
dziewi^tego.
Alias iako o tym wszytkim tenze pozew mandatu naszego,
dnia dwudziestego osmego februarii roku terazniejszego w miescie
bucku do gospody urodzonego Borejka zaniesiony, na stole
polozony, publicowany і do хіад grodzkich luckich pod dat^.
dziewi^tego dnia msca aprila roku niniejszego per rela[ti]onem
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w oznego generala szlachetnego W ojciecha Piotrow skiego
ingrossowany, szerzej w sobie obmawia. 4 Na terminie tedy
dzisiejszym'4 z tegoz wyzej opisanego pozwu mandatu naszego a
oraz і z remissy, od s^du skarbowego woiewodztwa wolynskiego
na sejm terazniejszy uczynionej, przypadai^cym і dot^d si?
koncz^cym, gdy strona powodowa, to iest instigator koronny і
w ielm ozny w oiewoda kiiow ski, przez urodzonego Adama
Czamoluskiego przed nami і s^dem naszym sejmowym stan^wszy,
wielm. і urodzonych pozwanych, przez woznego generala dworu
naszego szlachetnego Marcina Iezewicza z regestru s^dowego
cancellariej naszej woiynskiej przywolanych w zysku sprawy podhig
pozwu mandatu naszego albo raczej in euasione originalis citationis
et causae do pomienionych s3.dow skarbowych woiewodztwa
w olynskiego wielm. w oiew odzie kiiowskiem u, na on czas
39v. pozwanemu II pozwanemu, intentowanej, z approbate і potwierdzeniem iuramentow, takze listow libertatyi naszych a oraz і
attestatiej wielm. hetmana koronne[go], takze w zysku zniesienia і
skasowania decretow winy bannitiej і iej publicatiej, iako niestusnie
і nulliter in vim legis ferowany[ch]. Ktorego decretu і bannitiej iako
iuz kassowanej aby strona instigator s^du tamecznego lub tez
urodzony Knerut Borejko do executiej nie przywodzieli ani
s?dziowie albo urz?dy exequowac nie wazyli si? pod win^
conuulsionis decretu sejmowego, to iest infamiej, ktora za
sprzeciwieniem si? temu decretowi sejmowemu ex nunc decemitur
і termin do publicowania z przydaniem woznego generala na
przyszlym da Bog sejmie, gdziekolwiek odprawowac si? b?dzie,
bez wszelkich przypozwow zachowuie si? zawity z dopusczenia
s^du naszego sejmowego przy bytnosci urodzonych poslow
ziemskich, z izby poselskiej do s^dzenia remiss skarbowych
deputowanych, wzdala і condemnowala byta. Lecz wkrotce potym
przyszedszy do cancellariej decretowej naszej ruskiej szlachetny
Pawel Kl?czkowski wyzej napisane і otrzymane lucrum albo euasi?
imieniem wszytkich pozwanych arresztowal. Ktory arreszt,
poniewasz wczesnie podhig prawa zalozony, przy і і do xi^g zapisac
pozwolilismy. Na co dla lepszej wiary piecz?c koronna iest
przycisniona. D zialo si? w W arszawie na sejmie walnym
szescniedzielnym koronnym we czwartek nazaiutrz po swi?cie
swi?tego Wojciecha, biskupa і m?czennika, to iest dnia dwudziestego
czwartego miesi^ca kwietnia roku panskiego tysi^c szescset
pi?cdziesi^tego dziewi^tego, panowania krolestw naszych polskiego
XI a szwedzkiego XII roku.
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Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebnego i.m.x. Mikolaia
z P razm ow a Prazmowskiego, nominata biskupa luckiego, opata
sieciechowskie[go], proboscza kathedralnego krakowskiego,
najwyzszego kanclerza koronnego. X[iq]dz Mikolaj Prazmowski,
kanclerz w. koronny. Stefan Hankiewic, II wic, secretarz і pisarz
ie[go] k.mci, m[anu] p[ropria].
1 „ т ”піднято над рядком ,
2 описка замість „Zamoyskim ”
•*описка замість „Borejka”.
4'4 написано крупніше .

22. 1659. IV. 24. Warszawa
Arreszt sejmowy mi^dzy temiz
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz przypadla і
przywolana z regestru s^dowego byla przed nas і s^d nasz sejmowy
szescniedzielny walny koronny sprawa і actia miqdzy instigatorem
koronnym і iego delatorem wielm. Ianem na Zamosciu Zamoyskim,
woiewod^ і generalem kiiowskim і gwardiej naszej generalem,
kamienieckim, latyczowskim, kaluskim starosty strong powodow^,
z iednej, a wielm. Mikolaiem Swiatopelkiem xi^zqciem Czetwertinskim, minskim, Henrykiem z Wysokiego Kaszowskim,
wendenskim kasztellanami, і urodzonemi Andrzeiem Liniewskim,
sqdzim ziemskim luckim, і innemi sqdziami deputowanemi
skarbowemi woiewodztwa wolynskiego nizej opisanemi, takze
Pawlem Sielaw^, instigatorem tychze s^dow, і Ianem na Knerutach
Borejkiem, poborcy wolynskim, w sprawie zas principalnej do sqdow
przerzeczonych skarbowych woiewodztwa wolynskiego wielm.
woiewodzie kiiowskiemu, na ten czas pozwanemu, intentowanej,
actorami, z drugiej strony, a to za osobliwym mandatu naszego
przypozwem wydanym і exequowanym. Ktory w sobie tak siq ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie etc. Urodzonym Mikolaiowi Swiatopelkowi xi^zqciu
Czetwertenskiemu, kasztellanowi 'm inskiem u, Henrykowi z
Wysokiego Kaszowskiemu, kasztellanowi'1 wendenskiemu, takze
urodzonym Andrzeiowi Liniewskiemu, sqdziemu ziemskiemu
luckiemu, Samoelowi Dolmatowi Isajkowskiemu, stolnikowi
wolynskiemu, Ianowi Szymkowiczowi na Szkliniu Szklinskiemu,
lowczemu wolynskiemu, Waclawowi na Koniuchach Hulewiczowi,
podsqdkowi, Boguslawowi Horainowi, pisarzowi, urzqdnikom
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ziemskim luckim, Abrahamowi Grabowieckiemu, czesnikowi
wolynskiemu, Stefanowi Leduchowskiemu, Seuerinowi Markow40v. skiemu, Ianowi albo Ludwikowi Olszamowskiemu, Bohda-llnowi
Bratkowskiemu, na ten czas skarbnikowi braslawskiemu, takze in
quantum by urz^d grodzki do tychze s^dow nalezal, urodzonym
Alexandrowi Piruskiemu, podstarosciemu, Adamowi Bialostockiem u, SQdziemu, Hieronim owi Szoiajskiem u, pisarzow i,
urzqdnikom grodzkim luckim, ktorzyby na s^dach nizej mianowanych zasiadali і przy tych sprawach praesentes byli і ktorych by
specialiter ta sprawa afficere miala, wiQC і tym wszytkim, ktorzy
byscie byli laudis sejmikow luckich do s^dow obrani і przy tych
sprawach byli, iako s^dziom obranym do s^dow skarbowych
wolynskich, constitute ordynowanych swiezo przeszlego sejmu,
tudziesz Pawlowi Sielawie, instigatorowi tychze s^dow skarbowych
wolynskich ex iisdem oficiis vestris a urodzonemu Ianowi Borejkowi
Kneruckiemu, poborcy woiewodztwa wolynskiego, iako stronie
tymze s^dowym przynalez^cej, z urz^dow waszych s^dowych і
wszytkich dobr roskazuiemy, abyscie przed nami і senatem naszym
na sejmie walnym warszawskim, w roku terazniejszym msca marca
dnia siedmnastego w Warszawie przypadai^cym, od polozenia tego
mandatu naszego w tydzien po zaczQciu sejmu, pierwszy iednak
excludowawszy, albo w ten czas, gdy ta sprawa z regestru fisci do
s^dzenia przywoiana bqdzie, oczywiscie і zawicie stan^li na instanti^
instigatora naszego koronnego і wielm. Iana na Zamosciu
Zamoyskiego2, woiewody і generala ziem kiiowskich, podolskich і
gwardiej naszej generala, kamienieckiego, latyczowskiego3,
kaluskiego starosty, powoda. Ktory ww. pozywa do zniesienia і
skasowania winy bannitiej і iej publicatiej wszytkich, przez ww.
niewinnie, nieslusnie, nieprawnie in contumaciam bez dania
pozwow, nie uwazai^c do publicowanych w grodzie luckim libertacyi
naszych powodowi terazniejszemu in vim satisfactionis zastawieniem ludzi na uslugq ojczyzny p[rae]stitam ex senatus consulto
wydanych, w sprawach o nieoddanie iakich podatkow podymnych
powodowi do oddania z dobr iego wolynskich z miasta Rownego і
wsi do niego nalez^cych, klucza albo wlosci satyiowskiej, z wlosci
albo klucza dorohobuzkiego, klodenskiego і czemiewskiego4 do
Tamopola nalez^cych, wlosci albo klucza ostrogskiego, zwiahelskiego, berezdowskiego, chlapotynskiego, czemickiego і innych wsi,
iako by przychodz^cych, o czym delata ww. poborca szerzej
41 swiadczy, intentowanej w s^dzie ww. skarbowym w Lucku II w Lucku
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dnia dwudziestego pierwszego stycznia w roku terazniejszym tysi^c
szescset piQcdziesi^tego dziewi^tego z limitatiej ww. ultra tempus
lege assignatum przypadlych і s^dzonych, otrzymanych і do dalszego
postQpku prawnego і do wskazania win prawnych za nieobserwancie
listow naszych і wdawania si$ w cogniti^ onych і sprzeciwienie si?
tym listom naszym і libertatiam tak ww. s^dowi, iako і na stronie,
na on czas powodowej, pozywai^ і przypozywai^,4a abyscie ww.
stan^li, skassowaniu siq win wszytkich bannitiej w sprawach iakoby
0 zatrzymanie і nieoddanie podymnych z dobr iego wolynskich, na
terazniejszym powodzie w samej sprawie na delaci$ podanym
otrzymanych, і win zatym popadlych na ww. wskazania przyshichali
1przypatrzyli і na wszytko s^downie odpowiadali. Dan w Warszawie
dnia dwunastego msca lutego roku panskiego tysi^c szescset
piQcdziesi^tego dziewi^tego.
Alias iako o tym wszytkim tenze pozew mandatu naszego,
dnia dwudziestego osmego februarii roku terazniejszego w miescie
Lucku do gospody urodzonego Borejka zaniesiony, na stole
polozony, publicowany і do xi^g grodzkich luckich pod dat^
dziewi^tego dnia miesi^ca aprila roku niniejszego per rela[ti]onem
woznego generala szlachetnego W ojciecha Piotrow skiego
ingrossowany, szerzej w sobie obmawia. 5 Na terminie tedy
dzysiejszym,'5 z tegoz wyzej opisanego pozwu mandatu naszego a
oraz і z remissy, od s^du skarbowego woiewodztwa wolynskiego
na sejm terazniejszy uczynionej, przypadai^cym і dot^d siq
koncz^cym, gdy strona powodowa, to iest instigator koronny і wiel.
woiewoda kiiowski, przez urodzonego Adama Czamoluskiego przed
nami і s^dem naszym sejmowym stan^wszy, wielm. і urodzonych
pozwanych, przez woznego generala dworu naszego szlachetnego
Marcina Iezewicza z regestru s^dowego cancellariej naszej
wolynskiej przywolanych, w zysku sprawy podlug pozwu mandatu
naszego albo raczej in euasione originalis citationis et causae do
pomienionych s^dow skarbowych woiewodztwa wolynskiego
wielm. woiew odzie kiiow skiem u, na on czas pozw anem u,
intentowanej z approbate і potwierdzeniem iuramentow, takze
listow libertatyi naszych a oraz і attestatiej wielm. hetmana II
hetmana koronnego takze w zysku zniesienia і skassowania decretow
winy bannitiej і iej publicatiej, iako niestusznie і nulliter in vim
legis ferowany[ch], Ktore[go] decretu і bannitiej, iako iuz
kassowanej aby strona instigator s^du tameczne[go] lub tez urodzony
6'Knerut Borejko-6do executiej nie przywodzieli ani sqdziowie albo
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urzqdy exequowac nie wazyli siq pod win^ conuulsionis decretu
sejmowego, to iest infamiej, ktora za sprzeciwieniem siq temu
decretowi sejmowemu ex nunc decemitur і terrain do publicowania
z przydaniem wozne[go] generala na przyszlym da Bog sejmie,
gdziekolwiek odprawowac siq bqdzie, bez wszelkich przypozwow
zachowuie siq zawity z dopusczenia s^du nasze[go] sejmowego przy
bytnosci urodzonych poslow ziemskich, z izby poselskiej do s^dzenia
remiss skarbowych deputowanych, wzdala і condemnowata byla.
Lecz wkrotce potym przyszedszy do cancellariej decretowej naszej
ruskiej szlachetny Pawel Klqczkowski wyzej napisane і otrzymane
lucrum albo euasiq imieniem wszytkich pozwanych arresztowal.
Ktory arreszt, poniewasz wczesnie podlug prawa zalozony, przyi^c
і do xi^g zapisac pozwolilismy. Na co dla lepszej wiary pieczqc
koronna iest przycisniona. Dzialo siq w Warszawie na sejmie walnym
szescniedzielnym koronnym we czwartek nazaiutrz po swiqcie
swiqtego Wojciecha, biskupa і mqczennika, to iest dnia dwudziestego
czwartego miesi^ca kwietnia roku panskiego tysi^c szescset
piqcdziesii\tego dziewiqtego, panowania krolestw naszych polskiego
XI a szwedzkiego XII roku.
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebnego i.m.x. Mikolaia
z Prazmowa Prazmowskiego, nominata biskupa luckiego, opata
sieciechow skiego, proboscza kathedralnego krakowskiego,
najwyzszego kanclerza koronnego. Xi^dz Mikolaj Prazmowski,
kanclerz wielki koronny. Stefan Hankiewic, secretarz і pisarz ie[go]
k.mci, m[anu] p[ropria].
11дописано в кінці аркуша .
2 „ go”виправлено з „ т и”.
? „ go” розмазано .
4 описка замість „czerniechowskiego”.
4,1 описка замість „pozywa і przypozyw a”.

55 написано

крупніше.

6 6 написано на витертому .

23. 1659. IV. 21. Warszawa
Arreszt sejmowy miqdzy urodz. Daniszewskim a Kozikq і
Horainem і innemi
[Reg. - Index, f.79; A K , s.6 2 ; P ro t. - A R S-2 1, f.3v.-4]
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol etc. Oznaimuiemy etc., iz
przypadla і przywolana iest z regestru s^dowego przed nas і s^d
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nasz sejmowy szescniedzielny walny koronny sprawa і actia miqdzy
urodz. Kazimierzem II Kazimierzem Daniszewskim, pisarzem 42
skarbowym, podatkow accyzy і czopowego przed sejmem anni
millesimi sexcentesimi quinquagesimi octaui w woiewodztwie
wofynskim administratorem, powodem, z iednej, a urodz. Andrzeiem
Liniewskim, s^dzi^, Waclawem Hulew iczem , pods^tkiem ,
Boguslawem Horainem, pisarzem ziemskiemi luckiemi, Samuelem
Dolmatem Isajkowskim, stolnikiem, Thomaszem Kozik^, podstolim
wolynskiemi, Alexandre[m] Piruskim, podstaroscim, Adamem
Bialostockim, s$dzi% Hieronimem Szalajskim, pisarzem grodzkiemi
luckiemi, Abrahamem Grabowskim, podczaszym1 wofynskim,
Bohdanem Bratkowskim , skarbnikiem czernie-chow skim 2,
Seuerinem M arkowskim , porucznikiem wielm . w oiew ody
krakowskiego, Ianem Olszamowskim, Ianem Szklinskim, lowczym
wofynskim, iako sprawy nizej opisanej SQdziami, takze urodzonemi
Thomaszem Kozik^, podstolim wofynskim, і Boguslawem
Horainem, pisarzem ziemskim luckim, podatkow publicznych
czopowego і accyzy po sejmie anni millesimi sexcentesimi
quinquagesimi oct[ajui administratorami, iako strong do tychze
s^dow skarbowych woiewodztwa wolynskiego nalez^c^, pozwanemi, z drugiej strony, a to do zniesienia і zcassowania poenae
peculatus, to iest infamiej, confiskatiej dobr і ich publicatiej z
instantiej instigatora s^du tamecznego і z delaciej przerzeczonych
administratorow na pomienionym urodz. Kazimierzu Daniszewskim
dnia dziewi^tego miesi^ca nouembra roku przeszlego millesimo
sexcentesimo quinquagesimo octauo w tychze s^dach skarbowych
woiewodztwa wolynskiego in contumaciam w sprawie iakoby o
nieuczynienie rachunkow z powziqtej sumy podatkow publicznych,
to iest accyzy і czopowego pod czas administratiej iego, takze o
nieoddanie regestrow, iakoby nieslusznie і bezprawnie, nie
zachowawszy gradus iuris і nie wydawszy pozwu zadnego, oprocz
wiadomosci terazniejszego actora otrzymanej і publicowanej pierwej
do s^du commissarskiego lubelskiego blisko przeszlego, w roku
terazniejszym pozwanym, wyzej opisanym, intentowana, a potym
do nas і s%du naszego sejmowego odeslana. W ktorej sprawie, gdy
strony obiedwie, powodowa per[so]n[a]l[ite]r, pozwani zas przez
szlachetnego Samuela Goslawskiego, na terminie zawitym z reiecty
przed s^dem commissarskim lubelskim stan^wszy rozne swoie
controuersie wnosili, s^d tameczny com m issarski lubelski,
poniewasz w sprawie II w sprawie na actorze Daniszewskim poena 42v.
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peculatus w s^dach skarbowych woiewodztwa wolynskiego
praegrauantissime ex causa thesauri regni iest otrzymana, dlategoz
nie wdai^c siq w cognitiq poenae peculatus і win, z takiej aggrauatiej
pochodz^cych, sprawq tq ze wszytkiem iej skutkiem і strony same
do sejmu koronnego terazniejszego odeslal і termin do dalszego w
tej sprawie postqpku w tydzien ieden po zaczqciu sejmu, pierwszy
dzien excludowawszy, miqdzy sprawami skarbowemi zachowal
zawity. Alias iako o tym wszytkim process і decret s^du
commissarskiego, w pi^tek przed swiqtem swiqtego Macieia apostola
nablizszy roku terazniejszego w Lublinie ferowany, szerzej w sobie
o tym wszytkim obmawia. 1'Na terminie tedy dzysiejszy[m],'3 z tej
remissy commissarskiej lubelskiej przypadai^cym і dot^d siq
koncz^cym, gdy strona powodowa personaliter przed nami і s^dem
naszym sejmowym stan^wszy urodz. pozwanych, przez woznego
generala dworu naszego szlachetnego Marcina Iezewicza z regestru
s^dowego cancellariej naszej wotynskiej przywolanych, w zysku
zcassowania і zniesienia winy poene peculatus і calego processu na
urodz. Kazimierzu Daniszewskim w s^dzie skarbowym deputatskim
w oiew odztw a w olynskiego wzglqdem rachunkow accyzy і
czopowego w roku tysi^c szescset piqcdziesi^tefgo] osmego dnia
dziewi^tego mies[i^]ca nouembra in contumaciam otrzyman[ej] і
przewiedzion[ej]. Ktorego decretu et poenam peculatus iako iuz
cassowanej aby strona pozwana do exequutiej nie przywodziela і
urzqdy albo s^dy wszelakie aby nie exequowali і exequowac nie
wazyli siq pod win^ conuulsionis decretu sejmowego, to iest
infamiej, ktora za sprzeciwieniem siq ex nunc decernitur z
przydaniem woznego generala ktoregokolwiek do publicowania і z
odestaniem na exequutiq do s^du albo urzqdu nalezytego z
dopusczenia s^du naszego sejmowego przy bytnosci urodz. poslow
ziemskich, z izby poselskiej do s^dzenia remiss і spraw skarbowych
deputowanych, iako niestalych, wzdala і condemnowala byla. Lecz
wkrotce potym przyszedszy do cancellariej decretowej naszej
wolynskiej szlachetny Stanislaw Laskowski imieniem wszytkych4
pozwanych sprawq tq і wyzej otrzymane і napisane lucrum II lucrum
arresztowal. Ktory arreszt, poniewasz wczesnie podlug prawa
zalozony, przyi^c і do xiqg zapisac pozwolilismy. Na co dla lepszej
wiary pieczqc koronna iest przycisniona. Dzialo siq w Warszawie
na sejmie walnym szescniedzielnym koronnym w poniedzialek
nazaiutrz po niedzieli Przewodnej, to iest dnia dwudziestego
pierwszego miesi^ca kwietnia roku panskiego tysi^c szescset
piqcdziesi^tego dziewi^tego, panowania krolestw naszych polskiego
XI a szwedzkiego XII roku.

Za spraw^ і przelozeniem iasnie wielebnego i.m.x. Mikolaia
z Prazmowa Prazmowskiego, nominata biskupa luckiego, opata
sieciechowskiego, proboscza kathedralnego krakow skiego,
najwyzszego kanclerza koronnego. Xi^dz Mikolaj Prazmowski,
kanclerz wielki koronny. Stefan Hankiewic, secretarz і pisarz ie[go]
k. mci, m[anu] p[ropria].
1 описка замість „ czesnikiem
2описка замість „braclawskim
написано крупніше.
4 вписано на витертому.

24. 1659. IV. 21.Warszawa
Arreszt sejmowy mi^dzy temiz
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62; Prot. - A R S-21, f.4]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz przypadla і
przywolana iest z regestru s^dowego przed nas і s^d nasz sejmowy
szescniedzielny walny koronny sprawa і actia mi^dzy instigatorem
koronnem, z iednej, a urodzonemi Thomaszem Kozik^, podstolim
wolynskim, і Boguslawem Horainem, pisarzem ziemskiemi
luckiemi, iako podatkow publicznych accyzy po sejmie anni
millesimi sexcentesimi quinquagesimi octaui administratorami, z
drugiej strony, pozwanemi o to, iz oni iakoby utaiwszy prouenta,
skarbowi koronnemu nalez^ce, podatki accyzy і czopowego na
ziezdzie czQstochowskim roku tysi^c szescset pitjcdziesi^tego
siodmego przy bytnosci wielm. pp. rad і senatorow naszych, przy
boku naszym na ten czas b^d^cych, ex senatus consulto uchwalone,
przez succollectora od administratora naszego postawionego
wybrane, a tymze pozwanym do r^k wydane, rachunki podlug
uniwersalu і mandatu naszego przerzeczonemu administratorowi
naszemu nie tak iako przynalezalo і powinni byli oddani, і uczynili
II uczynili niemalo, iako z regestrow succollectorow przysiqglych
pokazuie siq, opuscili і pieni^dze za kwartaly dwa od dnia
pierwszego miesi^ca kwietnia do dnia ostatniego septembra, to iest
summ^ dwa tysi^ca dziewiqcset trzydziesci piqc pieni^zkow cztery
skarbowi nalezq.ce z wielk^ szkod% skarbu przy sobie zatrzymali і
na swoj pozytek obrocili, przez co winy przeciwko retentorom
pieni^dzy publicznych praw en pospolitym nakazane popadli1,
pierwej do s^du commissarskiego lubelskiego blisko przeszlego, w
roku terazniejszym pozwanym wyzej opisanym intentowana a potym
do nas і s^du naszego sejmowego odeslana. W ktorej sprawie gdy
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strony obiedw ie, powodowa przez urodz. Kazim ierza Daniszew skiego, pisarza skarbu koronnego, iako przeszlego
administratora accyzy і czopowego w woiewodztwie wofynskim,
pozwana zas przez szlachetnego Samuela Goslawskiego na terminie
zawitym z pozwu, na on czas przypadai^cym, przed s^dem
commissarskim lubelskim stan^wszy rozne swoie controuersie
wnosili. S^d tameczny commissarski lubelski, poniewasz w sprawie
na urodz. Daniszewskim poena peculatus w s^dach skarbowych
woiewodztwa wolynskiego praegravantissime ex causa thesauri
regni iest otrzymana, dlategoz nie wdai^c si$ w cognitiQ poenae
peculatus і win, z takiej aggrauatiej pochodz^cych, sprawQ t$ ze
wszytkiem iej skutkiem і strony same na sejm koronny terazniejszy
odestal і termin do dalszego w tej sprawie post^pku w tydzien ieden
po zacz^ciu sejmu, pierwszy dzien excludowawszy, mi^dzy
sprawami skarbowemi zachowal zawity. Alias iako o tym wszytkim
process і decret s^du commissarskiego lubelskiego uczynionejIa, w
pi^tek po swi^cie swi^tego Walentego m^czennika nablizszy roku
niniejszego w Lublinie ferowany, szerzej w sobie opiewa. 2Na
terminie tedy niniejszym,2z tejze remissy od s^du commissarskiego
lubelskiego uczynionej przypadai^cym і dot^d siq koncz^cym, gdy
strona powodowa 3przez urodz. Kazimierza Daniszewskiego, pisarza
skarbu koronnego, przed nami і s^dem naszym sejmowym'3 II
sejmowym stanqwszy urodz. pozwanych, przez generala dworu
naszego szlachetnego Marcina Iezewicza z regestru s^dowego
cancellariej naszej woiynskiej przywolanych, w upatku4 sprawy w
zysku zaplacenia і do skarbu koronnego in instanti wniesienia summy
dwu tysiqcy dziewiqcset trzydziesci piqc pieni^zkow czterech, a to
pod win^ poenae peculatus, to iest infamiej, ktora w niedosyc
uczynieniu ex nunc wskazuie si$, z przydaniem woznego generala
do publicowania і odeslaniem do s^dow albo urzqdow nalezytych z
dopusczenia s^du naszego sejmowego przy bytnosci urodz. poslow
ziemskich, do s^dzenia remiss і spraw skarbowych z izby poselskiej
deputowanych, iako niestalych, wzdala і condemnowala byla. Lecz
wkrotce potym przyszedszy do cancellariej decretowey naszej
woiynskiej szlachetny Stanislaw Laskowski imieniem przerzeczonych pozwanych sprawq t<? і wyzej otrzymane і napisane lucrum
arresztowal. Ktory arreszt, poniewasz wczesnie podlug prawa
zalozony, przyi^c і do xi^g zapisac pozwolilismy. Na co dla lepszej
wiary pieczqc koronna iest przycisniona. Dzialo siq w Warszawie
na sejmie walnym szescniedzielnym koronnym w poniedzialek
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nazaiutrz po niedzieli Przewodnej, to iest dnia dwudziestego
pierwszego miesi^ca kwietnia roku panskiego tysi^c szescset
piqcdziesi^tego dziew i^tego, panow ania krolestw naszych
polskie[go] XI a szwedzkiego XII roku.
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebnego i. m. x. Mikolaia
z Prazmowa Prazmowskiego, nominata biskupa luckiego, opata
sieciechowskiego, proboscza kathedralnego krakow skiego,
najwyzszego kanclerza koronnego. Xi^dz Mikolaj Prazmowski,
kanclerz wielki koronny. Stefan Hankiewic, secretarz і pisarz i.k.mci.
1 „ ad” написано на підтертому.
1(1слово написане помилково .

22 написано крупніш е.
*? написано темнішим чорнилом.
4описка замість „upadku ” .

' Dzialo siq w Warszawie na sejmie walny[m] koronnym w
poniedzialek po swiqcie s. Stanislawa, biskupa і mqczennika,
naiblizszy, to iest dnia 122 miesi^ca maia roku panskiego 1659V
Za sprawy iasnie wieleb[nego] i. m. x. kanclerza. II
25. 1659. V. 12. Warszawa
Approbatia relatiej pozwow od wielm. Zamoyskiego, woiewody
kiiowskiego, uczynfionej]
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62]

Ian Kazimierz, z Bozej laski krol etc. Oznajmuiemy etc., iz
przed actami sejmowemi cancellariej naszej ruskiej oblicznie
stan^wszy wielm. Ian na Zamosciu Zamoysky, hrabia na Tarnowie
і Iaroslawiu, woiewoda kiiowsky, podolsky і gwardiej naszej general,
zdrowy bed^c na ciele і na umyslea iawnie і dobrowolnie zeznal і
zeznaie, iz on czyni^c dosyc prawu pospolitemu a nie mog^c do act
grodzkich luckich dla bytnosci swoiej na terazniejszym sejmie iako
senator, dla publicznych Rzeczypospolitej spraw zostai^cy, przed
terazniejszemi actami sejmowemi publicznemi, iako byl gotow przy
przywolaniu spraw z actoratu swego z nizej mianowanemi
pozwanemi in facie maiestatu naszego і calego senatu approbowac
perso[na]l[ite]r, tak і teraz, poniewasz dali siq pozwani condemnowac і sprawa ta w arreszt wpadla, te relacie mandatow
naszych, w grodzie luckim dnia czwarte[go] miesi^ca kwietnia w
roku terazniejszym zapisane, na terazniejszy sejm walny warszawski,
na ktore iuz condemnaty otrzymane, z actoratu swego przeciwko
wielm. Mikolaiowi Swiatopelkowi xi^zqciu Czetwertinskiemu,
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kasztellanowi minskiemu, Henrykowi z Wysokiego Kaszowskiemu,
kasztellanowi wendenskiemu, і urodz. Andrzeiowi Liniewskiemu,
s^dziemu ziemskiemu luckiemu, Samuelowi Dolmatowi Isajkowskiemu, stolnikowi wolynskiemu, Ianowi Szymkowiczowi na
Szklinie Szklinskiemu, lowczemu wolynskiemu, Waciawowi na
Koniuchach Hulewiczowi, podsqdkowi, Boguslawowi Horainowi,
pisarzowi, urz^dnikom ziemskim luckim, Abrahamowi Grabowieckiemu, czesnikowi wolynskiemu, Stefanowi Leduchowskiemu,
Seuerinowi M arkowskiemu, Ianowi albo Ludwikowi Olszamowskiemu, Bohdanowi Bratkowskiemu, na on czas skarbnikowi
braclawskiemu, takze in quantum by urzq.d grodzki do tychze s^dow
nalezal, urodz. Alexandrowi Piruskiemu, podstarosciemu, Adamowi
Bialostockiemu, sqdziemu, Hieronimowi Szalajskiemu, pisarzowi,
urzqdnikom grodzkim luckim, tym osobliwie, ktorzyby na s^dach
45 skarbowych II skarbowych luckich pod czas s^dzenia spraw nizej
mianowanych zasiadali і przy tych sprawach p[raese]ntes byli і
ktorychby specialiter ta sprawa afficere miala, wiqc і tym wszytkim,
ktorzyby byli laudis sejmikow luckich do s^dow obrani і przy tych
sprawach byli, iako sqdziom do s^dow skarbowych wolynskich
constitute ordinowanych, tudziesz Pawlowi Sielawie, instigatorowi
tychze s^dow skarbowych wolynskich, ex iisdem officiis illorum
pozwanym, a urodz. Konstantemu Bronickiemu, poborcy woiewod
ztwa w olynskiego, czworga podymnego in anno millesimo
sexcentesimo quadragesimo nono uchwalonego, Ianowi Borejkowi
Knerutskiemu, takze poborcy woiewodztwa wolynskiego, w roku
tysi^c szescset piqcdziesi^tym pierwszym do wybierania dwoiga
podymnego pod Beresteczkiem uchwalonego,obranego, takze
przeciwko urodz. Pawlowi Sielawie iako succollectorowi zeszlego
niegdy urodz. Samuela Czerniewskiego, do wybierania dwoiga
podym nego poborcy w olynskiego w roku tysi^c szescset
pi^cdziesi^tym trzecim obranego, iako stronam tegoz s^.du
skarbowego przynalez^cym, od pomienionego wielm. woiewody
kiiowskiego, na on czas pozwanego, albo na delatach iakoby o
nieoddanie podatkow podymnych, w delatach specificowanych,
urodz. Bronickiemu czworga, Borejkowi dwoiga, Czemiewskiemu
dwoiga z wlosci wolynskich, z klucza rowenskiego, z klucza
drohobuzkiego, z klucza satyiowskiego і wsi do nich nalez^cych
miasteczka Zornowna, miasta Ostroga, Zwiahla, Berezdowa,
Hlapotyna, Czemic, takze klodenskiego і czemiewskie[go] klucza,
do Tamopola nalez^cego, і wsi do nich nalez^cych, w delatach tychze
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urodz. poborcow specificowanych. O czym te relacie mandatow
naszych, do scassowania tych bannitiej wydanych, zapisane szerzej
swiadcz^, do ktorych, iako і do salwy sobie do approbowania tych
relacyi tamze zachowanej przychylai^c si$, te pomienione relacie
ad cassandas bannitiones zapisane p[raese]nti sua personali
recognitione approbuie, ztwierdza i, ze za wiadomosci^ onego tesz
mandaty do zniesienia bannitiej s^ wydane і relacie zapisane,
przyznaie і declaruie. Co і podpisem r$ki II r<?ki swoiej potwierdza.
Ian Zamoyski, m[anu] p[ropria], Ktor^ to approbate polozonych
pozwow mandatow na sejm relaciej my przyi^c, do xi^g zapisac і
stronie affectui^cej authentice wydac roskazalismy. Na co dla lepszej
wiary pieczqc koronna iest przycisniona. Dan w Warszawie na sejmie
walnym koronnym w poniedzialek po swi^cie swiQtego Stanislawa,
biskupa і m^czennika, najblizszy, to iest dnia dwunastego miesi^ca
maia roku panskiego tysi^c szescset piQcdziesi^tego dziewiqtego,
panowania krolestw naszych polskiego XI a szwedzkiego XII roku.
Za spraw^ і przelozeniem iasnie wielebnego i. m. x. Mikolaia
z Prazmowa Prazmowskiego, nominata biskupa luckiego, opata
sieciechowskiego, proboscza kathedralnego krakow skiego,
najwyzszego kanclerza koronnego. Xdz Mikolaj Prazmowski,
kanclerz wielki koronny. Stephan Hankiewic, secretarz і pisarz
i.k.mci, m[anu] p[ropria],
11написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
3 т акож .

'D zialo si$ w Warszawie w poniedzialek nazaiutrz po
Niedzieli Krzyzowej, to iest dnia 262miesi^ca maia roku panskie[go]
16593: 1Za spraw^ і przelozeniem i. m. x. kanclerza.
26. 1659. V. 24. Warszawa
Confirmatia Tatarom wolyn[skim] і ukrain[skim] praw ich
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62; Publ. - Muchlinski A. Zdanie sprawy o tatarach
litewskich || Teka Wilenska. 1858. T.6. S. 154-158]

Ian Kazimierz, z Bozej laski krol etc. Oznaimuiemy etc.
Pokladany byl przed nami przez urodz. kniazia Alexandra
Kryczynskiego, rothmistra naszego, і przez kniazia Ramazana
Milkomanowca, molly ostrogskiego, і wszytkich Tatarow naszych
wolynskich і ukrainskich przywilej s. pamiqci k.i.m. Wladyslawa
Czwartego, pana brata naszego, confirmacyiny pismem ruskim
pisany, extraktem z xu\g cancellariej naszej wicjkszej WXL wyjQty,
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pod dat^ w Warszawie na sejmie dwuniedzielnym dnia dwudzieste
go pierwszego mies[i^]ca lipca roku panskiego MDCXXXIV
kniaziom, ulanom, murzom, chor^zym, marszatkom і wszytkim
tatarom, w panstwie naszym і w Wielkim XL osiadlosciami
mieszkai^cym, za prosb^ wiernych pp. rad naszych і poslow
ziemskich, za niemi uczynion^, dany. Ktorym przywileiem k.i.m.,
p. brat nasz, przywilej swiqtej pamiqci k.i.m. p. ojca naszego,
confirmaciq przywileiow dwoch, pierwszego swiqtej pamiqci od
k.i.m. Zygmonta Augusta na zniesienie z tych Tatar artykuhi praw
ziem skich o nieprzyimowanie ku swiadectwu napisanego z
przypusczeniem tych wszytkich Tatar, ktorzyby sluzbq II sluzbq
ziemsk^ woienn^ shizyli ku zupelnemu swiadestwu і takowemusz
prawu, iako і poddani nasi narodu chrzescianskiego uzywai^, і do
s^du tegoz, iakim siq s^dzi szlachta narodu chrzescianskiego, a
drugiego na zniesienie pewnych artykulow statutu Wielkiego XL
prawom і wolnosciom ich, od swiqtej pamiqci krolow ich m., panow
antecessorow naszych, im nadanych, przeciwnych z warunkiem
takowym, iz te artykuly nic swobodom і wolnosciom ich wiecznemi
czasy szkodzic nie таіц. pomienionym Tatarom danych, w sobie
zawierai^cych, ztwierdza і umacnia ich samych, takze і potomkow
ich przy wszytkich punctach, clausulach і artykutach, na prawo і
wolnosci im nadanych, zachowuie і zostawuie. Wniesiona byla przy
tym prosba imieniem tychze pomienionych kniaziow Tatarow
naszych przez niektorych wiernych pp. rad, poslow ziemskich і
urzqdnikow naszych, abysmy pomieniony przywilej we wszytkich
onego punctach, clausulach і artykulach ztwierdzieli і approbowali.
Ktory slowo w slowo na iqzyk polski przetlumaczony wpisui^c, tak
siq w sobie т а :
Wladislaw Czwarty, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
smolenskie, czemiechowskie etc. Oznajmuiemy tym listem naszym,
komu to wiedziec nalezy. Supplikowano nam iest imieniem kniaziow
Tatarow naszych, w ziemi wolynskiej і ukrainskiej w dobrach
naszych tak krolewskich, duchownych, iako і szlacheckich
mieszkai^cych, o wydanie z ksi^g naszych kancellariej wiqkszej
WXL extraktem przyw ileiu naszego confirmacyinego nizej
wyrazonego, od tytulu z pocz^tku az do konca slowo w slowo tak
siq w sobie zawierai^cego.
Oznajmuiemy tym listem naszym, komu o tym wiedziec
nalezy, iz pokladany byl imieniem kniaziow, ulanow, murzow,
chor^zych, marszalkow і wszytkich Tatarow naszych, w panstwie
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naszym і w WXL osiadlosci^ mieszkai^cych, przywilej na
pargaminie pisany z podpisem rqki swiqtej pamiqci k.i.m. Zygmunta
III, pana ojca naszego, pod dat^ na sejmie walnym warszawskim w
roku MDCIX dnia XX miesi^ca lutego. Ktorym i.k.msc dwa
przywilegia antecessora naszego s. pamiqci k.i.m. Zygmunta
Augusta, przodkom ich і im samym wszytkim Tatarom, w WXL
mieszkai^cym, nadane, ztwierdzac raczyl o zniesieniu z nich
artykulu, w Statucie praw ziemskich napisanego, o nieprzyimowamiu ich ku swiadectwu a przypusczai^c tych wszytkich, ktorzy
by sluzbq ziemsk^ woiennq. odprawowali і w wojsku przy hetmanach
naszych zostawali, ku zupelnemu swiadectwu і takowemusz prawu,
iako і poddani nasi II nasi ludzie narodu chrzescianskiego uzywai% і
s^dz%, і takim, iakim siq s^dzi szlachta narodu chrzescianskiego,
pod datQ. w Wilnie roku tysi^cnego piqcsetnego szescdziesi^tego
pierwszego dnia XXV mies[i^]ca listopada. Drugi przywilej, ktorym
i.k.m. pewne artykuly, w Statucie starym Stefanowski[m] WXL
mianowane, to iest w rodziale IX artykul III і w rodziale XII artykul
V, a w terazniejszym statucie rodzialu XII artykul IX і X і insze
wszytkie artykuly, w statucie і w constituciach, a mianowicie w
roku MDCVII і w roku MDCXVI uchwalone, prawom і wolnosciom
ich od s. pamiqci zeszlych antecessorow im nadane, przeciwne і
szkodliwe znosz^c, warui^c to, iz nic swobodom і wolnosciom ich
szkodzic і przekazic byd4 niema wiecznemi czasy, pod dat^ w
Grodnie w roku tysi^c piqcset szescdziesi^tym osmym dnia XX
miesi^ca czerwca. I wniesiona iest za niemi przez wiernych pp. rad
і urzqdnikow dworu naszego, takze і poslow ziemskich prosba,
abysmy im oba przywilegia і puncta, w nich wyrazone, ztwierdzieli
і onych wedlug praw і wolnosci, od swiqtej pamiqci kk. ich mew,
antecessorow naszych, nadanych, zachowali. My czyni^c to na
przyczynq wiernych pp. rad і urzqdnikow dworu naszego і poslow
ziemskich, a niemniej mai^c m[ilosci]wy wzgl^d і baczenie na
wieme і zycliwie, pracowite і odwazne uslugi ich iako za s. pamiqci
antecessorow naszych w roznych expedicyach woiennych, zadnej
nie omieszkiwai^c potrzeby, doznawali, tak przeszlej expediciej
moskiewskiej za sczqsliwego panowania naszego wiemie і zyczliwie
z odwag^ zdrowia, przelaniem krwie, utratq. dostatkow swoich zaraz
za nast^pieniem wiarolomnego Moskwicina nieprzyiaciela na
panstwa nasze az do zawarcia pakt i5 narodem moskiewskim,
obecznie przy boku naszym bqd^c і stateeznie trwai^c, oddawac і
oswiadczac nie przestawali. A tak chc^c ich do dalszych uslug
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naszych ochotniejszemi uczynic, przywilegia obadwa і punkta, w
nich wyrazone, moc^ і powag^ naszq. krolewsk^ ztwierdzamy і
przerzeczonych kniaziow, ulanow, murzow, chor^zych, marszatkow
і wszytkich Tatarow, w panstwie naszym і w WXL mieszkaiqcych,
ktorzy nam і Rzeczyptej sluzbq ziemsk^ woienn^ odprawui^ і w
oczach przy hetmanach naszych bywai^ і sluz^, we wszytkich
punktach і artykulach, przy prawie і wolnosciach im nadanych, ich
samych і potomkow ich wiecznemi czasy zachowuiemy. Na co dla
lepszej wiary r^k^ nasz^ podpisawszy piecz^c WXL przycisn^c
roskazalismy. Dan w Warszawie na sejmie dwuniedzielnym dnia
XXI mies[i^]ca lipca roku MDCXXXIV, panowania krolestw
naszych polskiego II a szwedzkiego III roku II III roku.
Vladislaus rex. Krzysztoph Korwin G^siewski, pisarz
Wielkiego X. Litewskiego.
My tedy lan Kazimierz, krol, do pomienionej prosby
szlachetnych kniaziow Alexandra Krycinskiego, rothmistra naszego,
і Ramazana Milkomanowica, molly ostrogskiego, і wszytkich Tatar,
na Wolhyniu і Ukrainie mieszkaiqcych, imieniem do nas wniesionej,
laskawie laskawie6si? skloniwszy і do constitutiej, na terazniejszym
sejmie walnym szescniedzielnym strony praw і wolnosci ich
uchwalonej, a niemniej mai^c na odwazne tak przodkow ich, iako і
onych samych w tej Rzeczyptej oddawane merita pomienionym
Tatarom wofynskim і ukrainnym, poniewasz do wszytkich swobod
і wolnosci, Tatarom WXL nadanych, zarowno nalez^ і niemi z
przodkow swych scycz^ si$ і zazywai^, wyzej specifikowany
przywilej confirmacyjny s. pami^ci k.i.m. Wladyslawa, pana brata
naszego, і puncta wszytkie w nim wyrazone, ile w czym prawu
pospolitemu nieprzeciwne, stwierdzamy, zmacniamy і approbuiemy,
a przerzeczonych kniaziow Tatarow naszych, w ziemi wolhynskiej
і na Ukrainie osiadlosciami mieszkai^cych, ktorzy nam і Rzeczyptej
sluzb? ziemsk^ woienn^ odprawui^, przy wszytkich punctach і
artykulach na prawa і wolnosci Tatarom WXL nadanych, a im
zarowno nalez^cych, onych samych і potomkow ich wiecznemi
czasy zachowuiemy і zostawuiemy. Na co dla lepszej wiary przy
podpisie rqki naszej pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan
w Warszawie na sejmie walnym szescniedzielnym dnia XXIV
miesi^ca maia roku p[anskiego] MDCLIX, panowania krolestw
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naszych polskiego XI a szwedzkiego XII roku.

Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci koronnej wielkiej.
Andreas Miaskowski, scholastic[us] gneznen[sis], abbas praemet[ensis], regens cancellariae regni.
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
•*також.
4 описка замість „ bydz

5описка замість

,,z ”.

6 повтор у тексті.

27. 1659. III. 20. Warszawa
Wsi Iolcza і Berezki w woiewodztwie kiiowskim urodz. Ierzemu
Nieczaiowi і malzonce iego'
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62]
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze etc.
Wszem wobec і kazdemu zosobna, komu by o tym wiedziec nalezalo.
Oznajmuiemy tym listem naszym, iakosmy z pocz^tku panowania
naszego te przedsiqwziQli studium, aby sczodrobliwa dobroczynnosci
naszej panskiej rqka in distribuendis praemiis zashizonym nam і
Rzeczyptej nie ustawala, tak і teraz tosz nie tylko chc^c II chc^c
conseruowac, lecz tym wiqtsz^ nasz^. cumulare munificenti^ im
wiqcej do przysluzenia si$ nam і ojczyznie widziemy podai^ce siq
okazie. W ktorych, poniewasz urodzonego Ierzego Nieczaia non de
genere probauimus, kiedy nie dai^c si$ uwodzic zadnemi fauorami,
aby mial cudz^ brae protect^, postrzegszy snadz, iako iest ci^skie
seruitutis iugum і iako ci^ska rzecz do cudzych przywykac
obyczaiow, do swoiej si$ wolal iako cnotliwy ojezyzny syn garn^c
matki і do naszego panskiego, iako ad patemum gremium. Ktorego
my cnot^ і wieme uslugi і insze niemale dziela, mianowicie swieze
w wybieraniu z ojczystych granic і znoszeniu nieprzyiaciela
dokumenta powodem nam s^, abysmy do ojeowskiej naszej mile
przyi^wszy laski bez ukontentowania et immunem od nas nie
pusczili. Iakoz na wyswiadczeniu tym przychylniejszego naszego
panskiego affectu za wniesieniem do nas przez pp. rad і urzqdnikow
naszych dwornych tak koronnych, iako і WXL, chc^c conscendere
prosbie, umyslilismy pewne dobra, do dispositiej naszej po zeszlym
urodzonym Mikolaiu laslikowskim spadle, nazwane lolcze і Berezki
w tractie loiowskim w woiewodztwie kiiowskim, pomienione
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urodzonemu Ierzemu Nieczaiowi і malzonce iego urodz. Domicelli
Chodyczance Nieczaiowej prawe[m] dozywotnym dac і conferowac.
Iakoz і tym niniejszym listem przywileiem naszym daiemy і
conferuiemy z chlopami і ich powinnosciami, psczolami, borami,
lasami, ieziorami, rzekami, rzeczkami, stawami, mlynami і ich
wymiolkami, gruntami oromemi і nieoromemi, і ze wszytkiemi in
genere et specie przynalezlosciami. Mai^ і wolni bqd^. wyzej
specificowane dobra pomienioni donatariuszowie nasi w realn^
wzi^wszy possessiq trzymac і wszelakich sobie przymnazac
pozytkow az do zywotow swoich in solidum, abo ktora wprzod z
nich z tego swiata zejdzie osoba, zadnej inszej nam і do skarbu
naszego nie pelni^c powinnosci, tylko simple donatiuq, na apparat
woienny uchwalon^, annuatim wnosz^c. Obiecuiemy przy tym
urodzonemu Ierzemu Nieczaiowi і malzonce iego, iz iesliby iakie
ante abo post dat^ na te wyzej mianowane dobra u kogo bydz okazaly,
przywilegia tedy takowe za niewazne u s^du naszego mai% bydz
poczytane. Na co dla lepszej wiary rqk^ siq nasz^ podpisawszy
pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w Warszawie dnia
XX miesi^ca marca roku panskiego MDCLIX, panowania krolestw
naszych polskiego XI a szwedzkiego XII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci koronnej wielkiej. Ian
Ignacy B^kowski, podkomorzy chelmi[nski].
1 “о ” піднято над рядком.
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' Dzialo siq w Warszawie we srodq przed swiqtem Bozego
Ciala, to iest dnia XI miesi^ca czerwca II czerwca roku panskiego
1659V Za sprawy і przelozeniem i.m.x. kanclerza.
28. 1659. VI. 11. Warszawa
Cessia od urodz. Sebestianowicza na osobf wie!ebn[ego]
Gunaszewskie[go], protopopa3 kiiowskie[go]4
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62; Sig.-l, s.246]
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol etc. Oznajmuiemy, iz
stan^wszy oblicznie przed aktami metryki ruskiej cancellariej naszej
wielkiej koronnej urodzony Ian na Horbowie Sebestianowicz,
wojsky nowogrodzky, podal do acticowania і do xi^g wpisania list
nasz consens na ust^pienie dobr naszych, nizej opisanych, ktorego
iest series takowa:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie etc. Oznajmuiemy tym listem naszym, komu to wiedziec
nalezy. Doswiadczone zaslugi w kazdych woiennych okazyach
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urodzonego Iana na Horbowie Sebestianowicza, wojskiego
nowogrodzkiego, mai^c, ktore z vym^ zdrowia і strata dobr swoich
za dostoienstwo nasze і calosc Rzeczypospo[l]itej zycliwie oddawal,
iakoz і do tych czas oddawac nie przestaie, pozwolilismy mu і
niniejszym listem naszym pozwalamy z prawa iego dozywotnego,
na dobra wsi Krochaiow, Bodenki і Slobotk? Krochaiowsk^.
shizacego, w woiewodztwie kiiowskim nad rzek% Desn^ lez^cych,
zrzeczone na osoby w Bodze wielebnego ojca M ichala Gunaszewskiego, protopopa kiiowskiego, і Marianne z Wyhowa
Wyhowsk^, malzonkow, takowymze prawem wlac. Moc^ ktorego
wlewku prawnego, w urzqdzie naleznym przy xi^gach autenticznych
legitime uczynionego, a powag^niniejszego consensu naszego тащ.
і wolni b$d^ pomieniony wielebny ociec protopopa kiiowski z
malzonk^. sw^ wyzrzeczone dobra nasze obi^wszy spokojnie z
dworami, poddanemi, ich powinnosciami, gruntami, lasami, borami,
sianozQciami, ieziorami, rzekami, stawami, mfynami і innemi
wszelakiemi in genere et specie przynalezlosciami, przyleglosciami
і pozytkami, tak iako pomieniony antecessor mianowicie dobra
trzymal, trzymac, uzywac і wszelakich sobie pozytkow przymnazac
az do zywotow swych albo ktora z nich osoba dluzej zywa bqdzie.
Obiecuiemy to po nas і po naiasniejszych successorach II rach
naszych od pomienionych tych dobr possessiej przerzeczonego ojca
protopopa kiiowskiego і maizonkq nie oddalac і nikomu do oddalenia
mocy dac, ale wcale і nienaruszenie to iego dozywocie zachowac.
Co і naiasniejsi successorowie nasi wykonac powinni bqdq.. KwartQ
iednak pierwszego roku quadruple, nastQpui^cych zas po sobie lat,
zwyczajnie duple podlug constitutiej sejmem blisko przeszlym
uchwalone wnosic і oddawac powinien b^dzie, prawa nasze
krolewskie, Rzeczypospolitej і Kosciola swiqtego katolickiego cale
zachowui^c. Na co dla lepszej wiary r^k^. si«? nasz^ podpisawszy
ріесг^с koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w Warszawie dnia
osmego miesi^ca czerwca roku panskiego MDCLIX, panowania
krolestw naszych polskiego XI a szwedzkiego XII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci cancellariej wielkiej
koronnej. Ian Ignacy B^kowski, podkomorzy chelminski, m[anu]
p[ropria].
Podlug ktorego consensu przerzeczony urodzony Ian
Sebestianowic, wojski Nowogrodzka Siewierskiego, zdrowy bqd^c
na ciele і na umysle, od iurysdictiej і forum swego wlasnego co do
nizej mianowanego actu odstepui^c a niniejsz^ za nalezyt^ teraz
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przyznawai^c, iawnie і dobrowolnie zeznal і zeznaie, iz on
przychylai^c si? do listu і consensu naszego wyzej opisanego prawa
swego calego dozywotnego, ktore mu sluzy na dobra nasze wsi
Krochaiow і Slobotka Krochaiowska rzeczone, w woiewodztwie
kiiowskim nad rzek^ Desnq. lez^ce, і ich wszytkie dwory, poddane,
ich powinnosci, grunty, lasy, bory, gaie, sianozqci, ieziory, rzeki,
stawy, mlyny і inne przynaleznosci na osob? wielebnego ojca
Michala Gunaszewskiego, protopopa kiiowskiego, і Mariann? z
Wyhowa Wyhowsk^, malzonkow, ustepuie, ceduie і wlewa cale і
zupelnie. Nic sobie zeznai^cemu ani zadnego prawa, praetensiej
albo praetextu do tychze dobr wsi naszych dwoch Krochaiow і
Krochaiowska Slobotka rzeczonych ani do ich przynaleznosci in
genere wszytkich zestawuie albo excipuie, lecz cale і zupelnie tez
dwie wsi Krochaiow і Krochaiowska Slobotka nazwane ze
wszytkiemi in genere gruntami, lasami, borami, gaiami, mlynami,
sianoz?ciami, ieziorami, rzekami, stawami, pozytkami, poddanemi
і ich robociznami zgola ze wszytkiemi in genere przynaleznosciami
tymze przerzeczonym Michalowi Gunaszewskiemu, protopopie
kiiowskiemu, і Mariannie z Wyhowa Wyhowskiej, malzonkom,
puscza і ustQpuie, intromissiej і possessiej, ktor^ sobie urz?dnie przez
woznego generala і dwoch szlachty albo iako prawo II roskazuie,
wzi^c тащ , dobrowolnie dopuscza. Danej zas і wzi?tej intromissiej
і possessiej ani sam przez si?, ani przez zadn^ osob? tymze
malzonkom przeszkadzac niema і owszem przy spokojnej possessiej
onych zachowac submittuie si?, stosni^c5si? we wszytkim do wyzej
opisanego consensu listu naszego і do scriptu osobnego, tu w
Warszawie dnia dziewi^tego iunii mi?dzy sobq. spisanego, r?kami
tak swemi, iako і urodzonego Konstantego Wyhowskiego,
podskarbiego WX Ruskiego, pulkownika turowskiego, Ierzego
Niemirycza, podkomorzego kiiowskiego, starost? owruckiego, і
Prokopa Weresczaki, komomika granicznego czemiechowskiego,
czterema podpisanego, piecz?ciami stwierdzonego, teraz do xi^g
metryki naszej ruskiej podanego і produkowanego, ktorego iako na
ten czas we wszytkim approbuie і stwierdza, tak onemu in toto dosyc
czyni^c obiecuie. Co si? zas dotycze trzeciej wsi Bodenek rzeczonej,
w tymze consensie przywileiu naszym specificowanej, t? na ten czas
excipuie і nie ceduie napotym, iednak gdy tego potrzeba b?dzie, ze
urz?dnie ust^pic prawa swego na t? wies trzeci^ Bodenek nazwan^
wolno b?dzie, saluuie і zachowuie. Co і r?k^ swoi^ wlasn^ podpisal
m[anu] p[ropria], Ian Sebestianowicz, wojski nowogrodzki, m[anu]
p[ropria].
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Ktory to zapis cessiej wyzej zeznany my wazny miec chc^c
do xi^g metryki naszej ruskiej zapisac і stronie potrzebui^cej in
forma authentica wydac dopuscilismy. Na co dla lepszej wiary
pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dzialo siq w Warszawie
we srodq przed swiqtem Bozego Ciata, to iest dnia iedenastego
miesi^ca czerwca roku panskiego tysi^cnego szescsetnego
piqcdziesiqtego dziewi^tego, panowania krolestw naszych polskiego
XI a szwedzkiego XII roku. Za sprawy і przelozeniem i.m.x.
kanclerza.
написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
■' „ ро” написано над рядком.
4 нижче заголовка на правому полі запис „D obr wsidw Krochaiowa, Bodenki
і Slobotki Krochaiowskiej w Kiiow[szczyznie] nad rzekq Desnq

5описка замість

„stosuiqc".

29. 1659. VI. 9. Warszawa
Oblata cessiej od urodz. Sebestianowicza'
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62]

Ian Kazimierz etc. Oznaimuiemy etc., iz stan^wszy oblicznie
przed actami metryki ruskiej cancellariej naszej wielkiej koronnej
urodzony Ian na Horbowie Sebestianowicz, wojski nowogrodzki,
podal do acticowania і do xiqg wpisania oblig albo raczej cessiq
dobr naszych wsi dwoch Krochaiow і Krochaiowska Slobotka
nazwanych, w woiewodztwie kiiowskim lez^cych, na osoby
wielebnego ojca Michala Gunaszewskiego, protopopa kiiowskiego,
і Mariannq z Wyhowa Wyhowsk^, malzonkow, prawem II prawem
dozywotnim zeznane, podpisami і pieczqciami stwierdzon^. Ktory
tak siq w sobie ma:
la, Ian na Horbowie Sebestianowicz, wojski nowogrodzki,
iasnie, iawnie і dobrowolnie zeznawam і wiadomo czyniq tym listem
dobrowolnym cessyinym zapisem moim, iz mai^c ia pozwolenie
od i.k.mci pana naszego mciwego, abym mogl prawa mego
dozywotnego na siola Krochaiow і Slobotkq Krochaiowska, w
woiewodztwie kiiowskim nad rzek^ Desnq. Iez3.ce, mnie sluz^cego,
na osoby w Bodze wielebnego i.m. ojca Michala Gunaszewskiego,
protopopa kiiowskiego, і рапщ malzonkq i.mci рапщ Mariannq z
Wyhowa Wyhowsk^ ust^pic, przeto stosuiqc siq do woli і laski
i.k.mci і consensu, mnie wojskiemu nowogrodzkiemu na to danego,
te przerzeczone dobra ze wszytkim tytulem і dozywotnego prawa
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mego na te pomienione dobra mnie sluz^cego, iako і ze wszytkiemi
gruntami, z dworami, mlynami, poddanemi і ze wszytkiemi
generaliter tak s poddanych, iako і z tych dobr przychodz^cemi
pozytkami, nic na siebie same[go], malzonk? і potomkow moich
nie excipui^c ani vymui^c, ale owszem ze wszytkiemi tych dobr
pomienionych tytulem, prawami, takze wszytkiemi dochodami і
przynaleznosciami, w iakowych zdawna te dobra ograniczone
zostawali, namniej2 gruntu і inszych przynaleznosci do pomienio
nych dobr nie vym ui^c, takowym ze prawem dozywotnim
wielebnemu w Bogu i.mci ojcu Michalowi Gunaszewskiemu,
protopopie kiiowskiemu, і paniej Mariannie Wyhowskiej, iako
malzonkom do spokojnej possessiej przez woznego і szlacht^,
ktorych sobie przysposobic mog^, in realem possessionem ex nunc
podai^ і sam siQ tak z dobr moich dozywotnich, iako і z prawa
mego, na te dobra mnie sluz^cego, wiecznie zrzekam і to wszytko
na wielebnego i.m. ojca Michata Gunaszewskiego і pani^malzonkq
i.m. wlewam і transfunduiQ і iuz od daty tego listu dobrowolnego
cessyinego zapisu mego w te dobra wstQpowac siQ і dozywotnim
dzierzeniu ich mciom iako malzonkom zadnej praepeditiej czynic
nie mam і po mnie malzonka і potomkowie moi і wszyscy krewni
moi nie т а щ і nie b^d^ mogli czasy wiecznemi. Co wszytko wespol
z successorami moimi strzymac і zyscic mam moc^ terazniejszego
dobrowolnego cessyinego zapisu mego. Ktory na ten czas z podpisem
r^ki і przylozeniem piecz^ci moiej, takze z podpisami r^k і
przylozeniem piecz^ciami ich mciow pp. przyiaciol moich,
oczywiscie ode mnie uproszonych, a na podpisiech r^k ich mciow
nizej pomienionych wielebnemu i.mci ojcu Michalowi Gunaszew
skiemu, protopopie kiiowskiemu, і malzonce i.mci dai^. Pisan w
Warszawie dnia dziewi^tego miesi^ca iunii roku panskiego tysi^c
50 szescset pi^cdziesi^tego II piqcdziesi^tego dziewi^tego.
Miejsce na cztery piecz^ci. Ian Sebestianowicz, wojski
Nowogrodzka Siewierskiego, m[anu] p[ropria]. Ustnie proszony
pieczQtarz Konstanty Wyhowsky, podskarbi WX Ruskiego,
pulkownik turowski. Ustnie proszony pieczqtarz Ierzy Niemirzyc,
podkomorzy kiiowski, starosta owrucki, m[anu] p[ropria]. Ustnie
proszony pieczQtarz Prokop s Kamierni3 Weresczaka, komornik
graniczny czerniechowski, i.k.mci sekretarz, m[anu] pfropria].
' “za " дописано дрібніше.
2 описка замість “niem niej
■' описка замість "Катіепіа ".

114

ЗО. 1659. V. ЗО. Warszawa
p raw o lenne na wsi dwie temuz ojcu G unaszew skiem u,
protopopowi kiiowskiemu'
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62; S ig.-l, s.270; Publ. uchwaty sejm. - VL. T.IV.
S.304]

Ian Kazimierz, z Bozej laski krol etc. Oznaimuiemy. Iest to
wlasne wielkich monarchow dzielo, aby poddanym swoim w
podai^cych si? okaziach lask? і sczodrobliwosc swoi^ na kazdym
placu wyswiadczali. Zt^d albowiem і oni sami do wi?kszych ku
panom swoim przyslug bior^ pochopy і drudzy ich przykladem do
cnotliwych і odwaznych zachecai^ si? post?pkow. A iz my mai^c
dobrze nam zalecone od wielm. Iana Wyhowskiego, woiewody і
generala kiiowskiego, hetmana wojsk Xi?stwa Ruskiego Zaporoskich, і od wielu inszych cnoty і zaslugi wielebnego ojca Michala
Gunaszewskiego, protopopa kiiowskiego, ktore nam і wszytkiej
Rzeczyptej pod przeszfy w Xi?stwie Ruskim zawieruch? rzetelnie
pokazal і oswiadczyl, starai^c si? zawsze usilnie і do tego rzeczy
prow adz^c, aby w ojsko nasze Z aporoskie m oglo bydz w
posluszenstwie naszym, za sluszn^rzecz rozumiemy, abysmy onemu
od roznych zwtascza wojsk zruinowanemu lask^ nasz^ krolewsk^
subueniamus. Iakosz mai^c wzgl^d osobliwy na zaslugi і na
znisczenie iego onemu, zenie і potomstwu iego plci m?skiej dwie
siola nad rzek^ Desn^, w w oiewodztwie kiiowskim lez 3.ce,
Krochaiow і Bodenk? z Krochaiowska Slobod^, takze і mlynek w
Borkach na rzece Ostrzu Miska Melnika nazwane dobra nasze
krolewskie daiemy, conferuiemy prawem lennym moc^ і powag^
nasz^ і sejmu terazniejszego, do constitutiej za zgod^ wszytkich
stanow Rzeczyptej stosui^c si?, ze wszytkiemi dworami, poddanemi,
ich robociznami, powinnosciami, gruntami, lasami, borami, gaiami,
sianoz?ciami, ieziorami, rzekami, stawami, mlynami і innemi
wszelkiemi in genere et specie przynaleznosciami, przyleglosciami
і pozyt II і pozytkami, do tych pomienionych dobr nalez^cemi.
Ktorych pomieniony wielebny ociec Michal Gunaszewski, protopop
kiiowski, z malzonk^ і potomkami plci m?skiej, z l?dzwi iego і
liniej po sobie nast?pui^cemi, poki ich tylko stawac b?dzie, zazywac,
miec і trzymac b?d^ bez wszelakiej czyiejkolwiek przeszkody,
przyrzekai^c za to naszym і naiasniejszych nast?pcow naszych,
krolow ich mci polskich, imieniem, ze pomienionego wielebnego
Gunaszewskiego, protopopa, і potomkow malzonki iego plci m?skiej
od wolnego і spokojnego uzywania dobr tych naszych nie oddalemy
115

50v.

і oddalac nikomu nic dopuscimy ani naiasniejsi nastqpcy nasi oddal^,
cale і nienaruszenie przy terazniejszym prawie lennym, od nas im
nadanym, zachowui^c. A zeby iescze tym wiqksze і rzetelniejsze
laski і dobroczynnosci naszej uznawal dowody, uwalniamy go і
potomkow iego od wszelakich z dobr tych ciqzarow, iakimkolwiek
imieniem nazwanym, tudziesz od przechodow, stanowisk, noclegus2,
stacij zolnierskich a przyimui^c go z domem iego pod protectiq naszq.
krolewsk^. Dla lepszej wiary і pewnosci tego przy podpisie rqki
naszej pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w Warszawie
na sejmie walnym koronnym dnia XXX miesi^ca maia roku
panskiego MDCLIX, panowania krolestw naszych polskigo XI a
szwedzkiego XII roku.
Ian Kazimierz, krol. Ian Ignacy B^kowski, podkomorzy
chelminski, m[anu] p[ropria]. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej
zawieszonej.
' навпроти заголовка на правому полі запис „па Krochaiow, Bodenkq,
Krochaiowskq Slobodq tudziez mlynek w Borkach na rzece Ostrzu ”

2правдоподібно

описка замість „noclegow ”.

31. 1659. V. 30. Warszawa
Nobilitatia Gunaszewskie[go], protopopy
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62; Sig.-l, s.270; Opis katalog. - Wdowiszewski
Z.: IX. S.72; Materiaty genealogiczne. S.51]

51

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Nie moze nic bydz pod
sloncem wolnego narodu wspanialemu geniuszowi, z natury samej
sklonnemu do cnoty, pobudk^ wiqksz^ і odwaznemu oraz і
walecznemu rycerzowi do dziel woiennych krwawego Marsa lepszq
podnient^ і owych, ktorzy z prawdziwej przeciwko matce ojczyznie
swej milosci dobra iej zachowac і pomnozyc pragn^, nic tak nie
zatrzymuie w tej statecznej zyczliwosci porze і zatrzymac albo wiqc
do podobnej zblqdliwej drogi nakierowac tak snadnie і nawrocic
nie moze, iako boskiej nieiako rownai^ca siq, na ziemi krolow і
monarchow wielkich utwierdzai^ca і splendoru dodai^ca maiestatom
dementia і dobroczynnosc. Nadala siq ta dobrze і nadaie w polskiej
monarchiej, ktorej z malych niedawno powstalej pocz^tkow tak
szeroko rozci^gnqla1granice, sprawiwszy u cnego polskiego imienia
rycerstwa taki przeciwko panom swym dobrotliwym і ojczyznie
zelum, ze nad zdrowie swe milej fortuny dostoienstwo panskie,
calosc і pozytki ojczyzny przeklada w szacunku II w szacunku. Ta
dementia nasza przywiodla do skutku poz^dane pomiarkowania
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dzieto rozroznionych przez czas niemaly sere synow tej Rzeczyptej
miqdzy sob^, to iest wojsk koronnych і WXL z wojskiem tymze
Rzeczyptej XiQstwa Ruskiego Zaporoskim, zk^d obfite tejze
ojezyznie wynikai^ iuz pozytki, gdy s poprzysiqzonych przeciwko
spolnemu grubemu nieprzyiacielowi zwiqskow iednosci zw^tlona
tak dlug^i przykr^ojczyzn^ wojn^pierwsze і wiqksze nad pierwsze
obiecowac sobie і wrozyc bespiecznie za pomoc^ Boz^ moze
sczqsliwosci. Przykladal siq do tego staraniem swym skutecznie z
miiosci ku ojezyznie statecznej, przeciwko nam wiary і urodzonej
cnoty wielebny ociec Michal Gunaszewski, protopop kiiowski, za
ktorym do maiestatu naszego wielmozny Ian Wyhowski, woiewoda
і general kiiowski, hetman wielki wojsk naszych Xiqstwa Ruskiego
Zaporoskich, wniosl prosbq, ktorej iego zyczliwosci mamy і inne
iawne dowody. A zeby za takowe swoie zastugi mogl bydz slusznie
lask^ nasz% ukontentowany, do tej tym snadniejszy czyni^c mu і
potomkom iego przystqp і zachqcai^c do dalszej naszej і Rzeczyptej
uslugi, do wolnosci і praw szlacheckich przypuscic go umyslilismy.
Iakosz przychylai^c siq do commissiej hadziackiej za zezwoleniem
wszytkich stanow Rzeczyptej przypusczamy і onemu nadaiemy
niniejszym przywileiem naszym, czyni^c go godnym і potomkow
iego oboiej plci, takze successorow, z liniej albo lqdzwi iego
nastqpui^cych, godnych і sposobnych do wszelakich praerogatiw,
praw, wolnosci, lask, przywileiow, godnosci, ktorychkolwiek stan
rycerski albo szlachta polska zazywa і niemi siq zdawna sczyci, aby
si^ takze niemi sczycili і onych potomnie zazywali wolno і bez zadnej
czyiejkolwiek przeszkody. Co siq zas tknie herbu, ktorym siq kazdy
syn koronny sczycic powinien2, ten im taki daiemy, iaki tu iest na
tym abrysie3. Tego herbu we wszytkich swoich sprawach і actach
publicznych iako і priwatnych, tak iako kazdy szlachcic zazywa,
zazywac і sczycic siq bqd^. Co do wiadomosci w szytkich,
mianowicie dignitarzow, urzqdnikow tak duchownych, iako і
swieckich, і wszytkich stanu rycerskiego koronnych і WXL
obywatelow, takze innych wszelkiego stanu і conditiej ludzi
przywodz^c, miec to chcemy, aby mianowanego wielebnego ojca
Michala Gunaszewskiego, protopopa kiiowskiego, za szlachcica
polskiego znali і przyznawali, w uzywaniu wolnosci, praw і
praerogatiw szlacheckich, prawem nadanych, ktorych sami takze II 51 v.
takze zazywai^, iako onego samego, tak і potomkow iego, takze
successorom wlasnym przeszkody zadnej nie czynieli, owszem w
tytule, m iejscu і herbie im sluz^cym w szqdzie і 4 zawsze
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odpowiadali, inaczej nie czyni^c pod winami na vymui^cych
praerogatiw szlacheckich prawem obostrzonemi. Na co dla lepszej
wiary r?k% si? wlasn^ podpisawszy pieczqc koronny maiestatu 4
naszego przycisn^c roskazalismy. Dan w Warszawie na sejmie
walnym koronnym dnia XXX miesi^ca maia roku panskiego
MDCLIX, panowania krolestw naszych polskiego XI a szwedzkiego
XII roku.
Przy obecznosci najw ielebniejszego, przewielebnych,
wielebnych, iasnie wielmoznych, wielmoznych, urodzonych:
Waclawa na Lesznie Lesczynskiego, arcybiskupa gnieznienskiego,
legata urodzonego, krolestwa naszego primasa і pierwszego xi^z?cia;
Andrzeia Trzebickiego, biskupa krakowskiego, xi^z?cia siewierskiego, Floriana Kazimierza xi^z?cia Czartoryskiego, biskupa
kuiawskiego і pomorskiego, Iana Daugila Zawiszy, biskupa
wilenskiego, Wojciecha Tholibowskiego, biskupa poznanskiego,
Stefana Wydzgi, luckiego, nominata warminskiego, Stanisiawa
Tarnowskiego, przemyslskiego, Thomasza Lezynskiego, chelmskiego, Thomasza Viejskiego, kiiowskiego biskupow; Stanislawa
na Potoku Potockiego, woiewody krakowskiego, hetmana wielkiego
koronnego; Pawla Sapiehy, woiewody wilenskie[go], hetmana
w ielkiego WX Litewskiego; Iana z Leszna Lesczynskiego,
woiewody poznanskiego; Ierzego Hlebowicza, starosty zmudzkiego;
Hieronima Wierzbowskiego, woiewody brzeskiego kuiawskiego;
Ierzego Lubomirskiego, marszalka wielkiego, hetmana polnego
koronnego; K rzystofa Zawiszy, m arszalka w ielkiego WX
Litewskiego; Mikolaia na Prazmowie Prazmowskiego, kanclerza
wielkiego koronnego, nominata luckiego, opata sieciechowskiego,
adm inistratora, Krzystofa Раса, kanclerza wielkiego WXL,
Boguslawa na Lesznie Lesczynskiego, podkanclerzego koronnego,
podkanclerzego5; Alexandra Naruszewicza, podkanclerzego WXL;
Iana Krasinskiego, podskarbiego wielkiego koronnego; Macieia
Poniatowskiego, dziekana krakowskiego, opata tynieckiego,
referendarza koronnego; Andrzeia Morsztyna, starosty kowalskiego,
referendarza koronnego swieckiego; Cypriana Brzostowskiego,
referendarza W ielkiego X [i?stw ]a Litew skiego; A ndrzeia
Miaskowskiego, opata przemeckiego, regenta cancellariej koronnej;
Andrzeia Olszowskiego, krakowskiego і poznanskiego, pro-llskiego
proboscza, regenta kancellariej mniejszej koronnej; Iana Ignacego
B^kowskiego, podkomorzego chelminskiego; Iana Gninskiego,
podkomorzego pomorskiego, starosty gnieznienskiego, na ten czas
118

poslow ziemskich marszalka; Andrzeia 6 Szmelinga, chor^zego
nadwornego, Stephana Ballusa, lowczego koronnych; Iana
Szomowskiego, stolnika sendomirskiego; Iana Kosa, Stanislawa
Zamoyskiego, dworzaninow і pokoiowych naszych; Alexandra
Petrykowskiego, podstolego warszawskiego; Iana Ciecierskiego і
innych wielu, osobliwie poslow ziemskich, na tymze sejmie
zgromadzonych. Ian Kazimierz, krol. Ian Ignacy B^kowski,
podkomorzy chelminski, m[anu] p[ropria], Miejsce na pieczqc
maiestatow^ koro[n]n^.
1 „zciq ” пошкоджено.
2 ,,w i” вписано на місці витертого.
*зображ ення гербу відсутнє.
4ш4між рядками залишена прогалина під зображ ення гербу.
5 обкреслено пунктирною лінією.
6 описка замість „ Wladyslawa ”

32. 1659. V. ЗО. Warszawa
Prawo lenne па dobra Dimidow і Litwinowka w woiewodztwie
kiiowskim urodz. Stefanowi Sulimie dane
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62; S ig .-l, s. 244; Publ. uchwaly sejm. - VL. T. IV.
S.303]
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy
etc. Iakosmy zaslugi urodzonych Sulimow, braci, w pansk^ naszq
wzi^wszy wagq, sczodrobliw^ krolewsk^ nasz^ ozdobili munificenti^, tak і czwartego brata ich urodzonego Stephana Sulimq
pod tqz pansk^ nasz^ laskq na instantiq poslow, od wojska naszego
Zaporoskiego na sejm terazniejszy wyslanych, za nim do nas
wniesion^ wzi^wszy, umyslilismy onemusz і malzonce, takze
potomkom iego mqskiej tylko plci, z loza ich id^cym, dobra nasze
krolewskie wsie Dimidow і Litwinowkq nazwane, w woiewodztwie
kiiowskim miqdzy miasteczkami Chelmem і Dymirem lezq.ce,
prawem lennym dac і conferowac. Iakoz daiemy і conferuiemy
niniejszym przywileiem naszym і powagq. sejmu terazniejszego za
zgodq wszytkich stanow koronnych. Za ktorym to terazniejszym
prawem lennem pom ieniony urodzony Stefan Sulim a і z
przerzeczon^ malzonk^ swoi^ і potomkami mqskiej tylko plci, z
loza ich id^cymi, tez dobra wyzej mianowane ze wszytkiemi
folwarkami, futorami, mlynami, mlynarzami, rudami, lasami,
borami, barciami, ieziorami, stawami, rzekami, rolami, polami,
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poddanymi і ich robociznami, daniami, czynszami і ze wszytkiemi
ogolem prouentami, pozytkami, przynalezytosciami, do tychze dobr
52v. zdawna i, iako teraz w swoim cirkule zostai^, sluz^cemi II sluz^cemi,
trzymac bqd%, onych 1 uzywac і w spokojnej possessiej miec dot^d,
poki2 potomkow iego m^skiej ріс і tylko, z loza iego id^cych, stawac
b^dzie. Obiecuiemy im przy tym naszym і naiasniejszych nastQpcow
naszych imieniem, iz ich od possessiej і spokojnego uzywania
przerzeczonych dobr і ich przynalezytosci nie oddalemy ani komu
innemu oddalac pozwolemy, ale cale przy tym lennym prawie tak
pomienionego urodzonego Stefana Sulim$, iako malzonkQ і
potomkow iego mQskiej plci, z loza iego id^cych, poki ich stawac
b^dzie, zachowamy і naiasniejsi nast^pcy nasi zachowai^.. Wolno
tez b^dzie za osobliwym consensem і pozwoleniem naszym temuz
urodzonemu Stefanowi Sulimie, malzonce і potomkom iego m^skiej
plci pomienione dobra przedac, zamienic і na wszelaki pozytek swoj
obrocic. Wzglqdem ktorego prawa lennego tak sam urodzony Stefan
Sulima, iako malzonka і potomkowie iego m^skiej plci, z loza iego
id^cy, z tychze dobr sluzbQ ziemsk^ woiennq. rowno z inszemi
obywatelami tamecznego woiewodztwa odprawowac b^d^powinni,
prawa nasze krolewskie, Rzeczyptej і kosciola Bozego katholickiego
wcale zachowui^c. Na co dla lepszej wagi ten przywilej r^k^wlasn^
podpisawszy pieczqci^ koronny ztwierdzic roskazalismy. Dan w
Warszawie na sejmie walnym generalnym dnia XXX miesi^ca maia
roku panskiego MDCLIX, panowania krolestw naszych polskiego
X a szwedzkiego XI roku.
Ian Kazimierz, krol. Ian Ignacy B^kowski, podkomorzy
chelminski, m[anu] p[ropria]. Miejsce pieczqci kancellariej wielkiej
koronnej.
1 вписано на місці витертого, ,,ych ” піднято над рядком.
2 дописано на полі .

'D zialo siQ w Warszawie w poniedzialek przed Octaw^
Bozego Ciala nablizszy, to iest dnia szesnastego miesi^ca czerwca
roku panskiego 16592.'1Za spraw^ і przelozeniem i.m.x. kanclerza
w. k[oronnego].
33. 1659. VI. 16. Warszawa
Sulimowie ust^puiq dobr Dimidowa і Litwinowki prawem
lennym urodzone[mu] Pawlowi Tetera
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62; S ig.-l, s.279]
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Ian Kazimierz II Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski etc.
Oznajmuiemy etc., iz stan^wszy oblicznie przed xiqgami metryki
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ruskiej cancellariej naszej wi^kszej koronnej urodzeni Theodor і
Stephan Sulimowie podali per oblatam do acticowania list consensu,
ad cedendum dany, nizej opisany takowy:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gottski, wandalski
dziedziczny krol. Oznajmuiemy tym listem naszym, komu to
wiedziec nalezy, iz pozwolilismy, iakosz niniejszym przywileiem
naszym pozwalamy Theodorowi, Stephanowi Sulimom, aby mogli
prawa swego lennego rzetelnego, ktore onym na wsiach Dimidowa
і Litwinowki nazwanych, w woiewodztwie kiiowskim mi?dzy
miasteczkami Chelmem і Dymirem lez^ce, sluzy, ust^mpic і one na
osoby urodzonego Pawla Tetery, malzonki tudziesz iego prawnie
wlac. Ktory to wlewek prawny, gdy przed ktoremikolwiek xiQgami
authentycznemi koronnemi zeznany і uczyniony b?dzie, my on za
wazny miec chcemy iako ten, ktory si? za pozwoleniem naszym
stanie. Wzgl?dem ktorego wlewku prawnego і terazniejszego
consensu naszego przerzeczone dobra wsi wyzej mianowanych ze
wszytkiemi folwarkami, futorami, mlynami, mlynarzami, rudami,
lasami, borami, barciami, ieziorami, stawami, rzekami, polami,
rolami, poddanymi, ich robociznami, daniami, czynszami і ze
wszytkiemi ogulem prouentami trzymac і uzywac ma urodzony
Pawel Tetera do ostatniego kresu prawa lennego. Obiecuiemy to
zas po nas і naiasniejszych nast^pcach naszych, iz pomienionego
urodzonego Teterq od spokojnej przerzeczonych dobr possessiej nie
oddalemy ani komu innemu na oddalenie zadnej mocy nie damy.
Wzglcjdem ktorego prawa lennego zwyczajn^ prowentow swoich
cz?sc do skarbu WX Ruskiego co rok oddawac bqdzie powinien
pomieniony urodzony Pawel Tetera, prawa nasze Rzeczyptej і domu
Bozego cale zachowawszy. Na co si? dla lepszej wiary r?k^ nasz^
podpisalismy і pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w
Warszawie dnia II dnia X miesi^ca czerwca MDCLIX, panowania
naszego polskie[go] X a szwedzkiego XI roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce piecz?ci wielkiej koronnej. Ian
Ignacy B^kowski, podkomorzy chelminski.
Takowy tedy list consensu naszego per oblatam podawszy
wyzej namienieni offerentes urodzeni Theodor і Stephan Sulimowie,
zdrowi bqd^c na umysle і na ciele, iurisdictiej і forum swego
wlasnego і nalezytego na ten czas odstepui^c a naszej krolewskiej
wzgl^dem terazniejszego actu poddai^c siQ, iawnie, iasnie, rzetelnie
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і dobrowolnie tak swoim wlasnym, iako і urodz. Stefana Sulimy
drugiego, rodzonego brata swego (za ktorego siq cale na dobrach
swoich zapisui^, ze to wszytko ratihabebit) imieniem czyni^c,
zeznali, iakoz mocq terazniejszego actu zeznai^, iz oni przychylaiqc
siq і stosui^c siq cale do wyzej pisanego listu consensu naszego
prawa swego lennego wszytkiego і zupelnego, ktore na dwoch
wsiach naszych krolewskich, to iest na Dimidowie і Litwinowce, w
woiewodztwie kiiowskim lez^ce, mieli, na osobq urodzonego Pawla
Teterq ust^pili. Iakosz moc^terazniejszego listu nasze[go] rzetelnie
і skutecznie ustepui^ і wszytko cale prawo swoie і pomienionego
trzeciego brata swego Sulimy na urodzonego tegoz Pawla Teterq
wlewai^, nic sobie zeznaiqcym ani wyzej mianowanemu trzeciemu
bratu swemu juz wiqcej prawa, praetensyi albo iakiegokolwiek tytulu
do tych dobr zachowuiqc і zatrzymui^c, ale wszytko і cale prawo
swoie lenne, na pomienione dobra wsi dwoch Dimidow і Litwinowkq
sobie nalezyte oraz ze wszytkiemi przynaleznosciami, rolami,
lakami3, sianozqciami, budynkami, folwarkami, gruntami, lasami,
stawami, ieziorami, rzekami, mlynami, karczmami, poddanymi,
kmieciami, ogrodnikami, komornikami і ich powinnosciami,
szarwarkami, czynszami, pozytkami a zgola ze wszytkiemi, nic nie
wymui^c, pozytkami, tak iako w swoich granicach zdawna s^
okreslone, iako sami zeznawcy II zeznawcy terazniejsi z bratem
swoim trzecim (ktory juz od nas і od Rzeczyptej wszytkiej wzglqdem
ustqpienia wzwyz opisanych dwoch wsi wspomnionych odniosl na
terazniejszym sejmie naszym warszawskim w nagrodzie z laski
naszej krolewskiej za zgodnym pozwoleniem wszech stanow
koronnych і Wielkiego X. Litewskiego proportionalne opatrzenie
w dobrach naszych krolewskich) do tego czasu trzymali і zazywali.
Iuz rzetelnie і skutecznie, iako siq wyzej namienilo, na osobq
rzeczonego urodzonego Pawla Teterq, nam і Rzeczypospolitej
wszytkiej z wielu miar zasluzonego, iako na cessionarza swego do
trzymania і wszelakiego uzywania 4 wedlug upodobania iego
wlasnego wlewaiq, ustepui^i zrzekaiqsiq, intromissiej і skutecznego
otrzymania, ktora przez generala naszego woznego і dwoch
szlachcicow wedlug prawa ma bydz urzqdownie uczyniona,
dopusczai^c dobrowolnie, a danej intromissiej і strzymowania w
pomienione dobra, ze zadnym sposobem tak prawnym, iako і
niepraw nym , pom ienionem u urodzonem u Pawlowi Teterze
przeszkadzac ani sami przez siebie, ani przez insze osoby nie bqd%,
obowiqzui^c siq і zapisui^c tym swoim do wyzej opisanego zeznania
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zapisem srodkui^cym, a na ostatek submittui^c si?, ze wzglqdem
tych wsi dwoch, tak wiele razy wspomnionych і opisanych, tegoz
urodzonego Pawla Teterq od wszelakiego stanu, condityi bronic і
zaslaniac swoim nakladem submittui^ siq, a co za przypadkiem iakim
przeciwnym w kazdym s^dzie і urzqdzic koronnym WXL і Ruskiego
termin zawity sobie naznaczai^, gdy bqd^ od tegoz urodzonego Pawla
Tetery requirowani albo zapozwani moc^ terazniejszego zapisu
swego. Ktory r?k^ swoi^ ieden z nich Theodor Sulima swoim і
Stephana, tu na ten czas bqd^cego a pisac nieumiei^cego, iako tez і
trzeciego Stephana takze Sulimy, tu na ten czas niebQd^cego,
imieniem podpisal. Na co dla lepszej wiary pieczqc nasz^ koronny
przycisn^c roskazalismy. Dzialo si? II Dzialo siq w Warszawie w
pouiedzialek przed Oktaw^ Bozego Ciala nablizszy, to iest dnia 165
ut supra etc.
Za spraw^ і przelozeniem iasnie wielebne[go] i.m.x Mikolaia
na Prazmowie Prazmowskiego, nominata biskupa luckiego, opata
sieciechow[skiego], proboscza kathedralnego na zamku s. Michala
w Krakowie, najwyzszego kanclerza koronnego, etc.
11написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено .
■*описка замість „ lu kam i ”.
4 дописано над рядком.
5у ркпс. підкреслено.

34. 1659. V. 20. Warszawa
Miasto Olszana w starostwie korszunskim z przysiolkami urodz.
Grzegorzowi Lesnickiemu, pulkownikowi mirhorodzkiemu,
wiecznosciq dane
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62; Publ. uchwaty sejm. - VL. T.IV. S.303]
W imie panskie amen. Na wiecznq. rzeczy nastqpui^cej
pamiqtkq. My, lan Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie etc. Wszem
wobec і kazdemu zosobna, komu to teraz і na potomne czasy
wiedziec bqdzie nalezalo, do wiadomosci podaiemy. Boskiej to iest
wlasnosc natury і mocy dzielo zle na dobre obracac. Nic tak
zepsowane[go] bydz nie moze, czegoby wieczna mysl niestworzona,
byle chciala, naprawic nie mogla, і nie zwykla. §miertelnosci
ludzkiej wada w tym iest, iz wnqtrznych chorob, ktore sama z^da
sobie uleczyc і poprawic btqdow, w ktore upada, nie zdola, ale Bog
inaczej, ktorego wladzej niesczqscie, by і najsilniejsze, umiarkowac
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nie trudno. Iawnie nadder wydaly si? і teraz te swi^tne rady lego,
kiedy ciQzk^ і dhig^ wnQtrzn^ wojn$ nie tylko przythimil, ale tez
zagasit, a wszytko wojsko Zaporoskie do posluszenstwa maiestatowi
naszemu przyprowadziel і chociaz nieprzyiaznym w insze strony
uniesionych zap^dem skinienie najwyzszego pana pod rz^d і
roskazowanie nasze nawrocielo. Wracai^c si<? tedy do thronu
clementiej naszej zupetnemi ch^ciami laskQ II ciami lask^ nasz^
oswiadczac і sczodrobliw^ rqk^ dostatecznej ku nam і ojezyznie
milosci і usJugi onych poci^gac za rzecz stusznQ. poczytalismy. A
zalecon^ przy tym mai^c urodzonego Grzegorza Lesnickiego,
pulkownika tegoz wojska mirhorodzkiego, zyczliwosc і przyslug^,
ktor^nam і Rzeptej przy oecasiej uspokoienia oswiadczal, wzi^tosci^
swoi^ і zdrow^ rad^ wielu do nalezytego nam poddanstwa
poci^gn^wszy і wielkie skutki przykladem swoim w naklonieniu
uporczywszych, potw ierdzeniu sklonniejszych uczyniwszy.
Zawdzi^czai^c mu tQ zyczliwosc a do dalszej nam і ojezyznie
przysiugi onego і potomkow iego przychqcai^c, za zezwoleniem
w szytkich stanow Rzeczyptej pom ienionem u urodzonemu
Grzegorzowi Lesnickiemu і potomkom, takze successorom iego
oboiej plci dobra nasze miasteczko Olszana z przysiolkami do niego
па1егц.сеті, w starostwie Korszunskim lez 4.ee, prawem dziedzicznym wiecznym daiemy, daruiemy niniejszym przywileiem
naszym, aby te dobra z przysiolkami і wszytkiemi przyleglosciami,
okolicznosciami і przynaleznosciami, polami, lasami, gruntami,
mlynami, stawami, ieziorami, lowy rybnemi і zwierzynnemi,
budynkami do nich nalez^cemi, takze poddanymi і ich powinnosciami, trybem і prawem, takze wolnosciami, ziemskim albo
szlacheckim dobrom [w] Koronie і w woiewodztwach ukrainnych
sluz^cemi і prawem warowanemi tenze urodzony Lesnicki trzymal,
zazywa}, niemi iako wlasnemi disponowal і pozytki upodobane w
nich wolnie sobie przywodziel, a na ostatek na upodobany і pozytek
swoj і potomkow, takze successorow swych prawdziwych, z linifej
iego pochodz^cych, obrocil і tymze prawem w 1 possessi? wieczn^.
podal, оЬіесищс imieniem naszym і naiasniejszych nast^pcow
naszych, ze ani my, ani naiasniejsi nastqpcy nasi cz^sto namienionego
urodzonego Lesnickie[go] і potomkow, takze successorow iego od
mianowanych dobr і prawa do nich, niniejszym przywileiem naszym
і wyrazn^ constitute sejmowy nadanego, nie oddalemy і nikomu
nie dopusciemy, lecz przy nich albo przy nim takze go samego, iako
і potomkow, takze successorow iego prawdziwych, poki ich tylko
stawac b^dzie, і wedhig prawa pospolitego cale і nienaruszenie
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zachowamy, takze na potomne czasy nastqpcy nasi zachowai^. Co
do wiadomosci wszytkich, mianowicie dignitarzow, urzqdnikow
starostwa korsunskiego terazniejszego і napotym bqd^cych
dzierzawcow naszych, takze wszytkich stanu II stanu rycerskiego,
osobliwie woiewodztw ukrainnych obywatelow przywodz^c
roskazuiemy, aby wzwyz mianowane dobra iuz nie za nasze
krolewskie, ale ziemskie і urodzonego Grzegorza Lesnickiego
dziedziczne mieli, zwali і przyznaw ali, a w uzyw aniu ich
namienionym prawem і wolnosciami tak iemu samemu, iako і
potomkom, takze successorom iego przeszkody nie czynili pod
winami, ktoremi prawo pospolite bespieczenstwo dobr dziedzicznych warowalo. Na co dla lepszej wiary rqkq. siq wlasn^ podpisawszy
piqczec koronny maiestatu naszego przycisn^c roskazalismy. Dzialo
siq w Warszawie na sejmie walnym koronnym dnia XX miesi^ca
maia roku panskiego MDCLIX, panowania krolestw naszych
polskiego і szwedzkiego XI roku.
Przy obecznosci najw ielebniejszego, przew ielebnych,
wielebnych, iasnie wielmoznych, wielmoznych, urodzonych,
szlachetnych: Waclawa na Lesznie Lesczynskiego, arcybiskupa
gnieznienskie[go], primasa і pierwszego xi^zqcia w krolestwie
polskim; A ndrzeia Trzebickiego, krakow skiego і xi^zqcia
siewierskiego, Floriana Kazimierza xi^zqcia Czartoryskiego,
kuiawskiego і pomorskiego, Iana Zawiszq, wilenskiego, Wojciecha
Tholibowskiego, poznanskiego, Iana Gqbickiego, plockie[go],
Stefana Wydzgi, luckiego, nominata warminskiego, Stanislawa
Samowskiego, przemyskiego, Thomasza Viejskiego, kiiowskiego,
Thomasza Lezynskiego, chelmskiego biskupow; Stanislawa na
Potoku Potockiego, woiewody krakowskiego, hetmana wielkiego
koronnego; Pawla Sapiehy, woiewody wilenskiego, hetmana
wielkiego WX Litewskiego; Iana na Lesznie Lesczynskiego,
poznanskiego, Andrzeia Grudzinskiego, kaliskiego, Hieronima
Wierzbowskiego, brzeskiego kuiawskiego, Krzystofa Tyskiewica,
czemiechowskiego, Iana Tarla, lubelskiego, Stanislawa Laskowskiego, plockiego woiewodow; Iana z Pieskowej Skaly Wielopolskiego, wojnickiego, Stanislawa Kazimierza Bieniowskiego,
wolynskiego, Franciszka Lubowickiego, chelmskiego kasztellanow;
Ierzego na Wisnicu Lubomirskiego, koronnego і hetmana polnego
koronnego, Andrzeia2 Zawiszq, Wielkiego X[iqstwa] Litewskiego
marszalkow wielkich; Mikokolaia3 z Prazmowa Prazmowskiego,
nominata luckiego, koronnego, Krzystopha Раса, WXL kanclerzow
wielkich; Iana Kazimierza na Krasnym Krasinskiego, podskarbiego
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wielkiego koronnego; Boguslawa na Lesznie Lesczynskiego,
koronnego, Alexandra Naruszewica, WXL podkanclerzych; Lukasza
ze Bnina Opalinskiego, marszalka nadwornego koronnego II
koronnego; Macieia Poniatowskiego, opata tynieckiego, duchownego, Andrzeia Morsztyna, starosty kowalskiego і swieckiego
referendarzow koronnych; Iana Sobiejskiego, chor^zego, Gottarda
Villelma4 Butlera, podkomorzego, Iana Zaleskiego, kuchmistrza
koronnych; xdza Iana Rozyckiego, najwyzszego pisarza skarbu
koronnego, proboscza gnieznienskiego; W ladyslawa Reia,
nowomiejskiego starosty, naiasniejszej krolowej i.mci kanclerza;
A ndrzeia M iaskow skiego, opata przem eckiego, A ndrzeia
Olszewskiego, krakowskiego, poznanskiego proboscza, regentow
kancellariej koronnych; Stanislawa Lipskiego, krakowskiego
kanonika; Andrzeia Sczuki, proboscza hrubieszowskiego; Iana
Ignacego B^kowskiego, podkomorzego chelminskiego; Iana
Gninskiego, podkomorzego pomorskiego і na tymze sejmie poslow
ziemskich marszalka; Adama Biskupskie[go], wielunskiego,
Ludw ika Z ylinskiego5, bydgow skiego starostow ; Euarista
Belzeckiego, pisarza naszego pokoiowego; Andrzeia6 Szmelinga,
chor^zego, Stefana Balusa, lowcego nadwornego koronnych; Iana
Szumowskiego, stolnika sendomirskiego; Wojciecha Bieniewskiego,
podczaszego halickiego; Iana Scypiona de Campo, chor^zego
wqdenskiego; Iana Kosa, Stanislawa Zamoyskiego, Andrzeia
Wolskiego, dworzaninow і pokoiowych naszych; Iana7 Petrykowskiego, podstolego warszawskiego; Alexandra Zawackiego, lowcego
chelminskiego; Stanislawa Kozuchowskiego, rothmistra naszego;
Samuela Kuszewicza, act metrycznych cancellariej wielkiej
koronnej, Stefana Hankiewica, act ruskich, wolhynskich pisarz6 w і
wielu innych, osobliwie poslow ziemskich і stanu rycerskiego
oby watelow, na sejm zgromadzonych. Takze przy mnie, Stanislawie
Urbanskim, cancellariej wielkiej koronnej і tego przywileiu pisarza.
Ian Kazimierz, krol. Ian Ignacy B^kowski, podkomorzy chelmski8.
Miejsce zawieszonej pieczqci maiestatowej koronnej.
1 дописано над рядком.
2 ,,k o ” у ркп. повторено двічі.
* описка замість „ K rzysztof а ”.
4 описка замість „ Vilhelma”.
5 описка замість „Іапа Zielqckiego
6 описка замість „ Wladyslawa ”

7описка замість

„Alexandra ”

л описка замість „chelminski
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35. 1659. V. 20. Warszawa
Steblow, miasteczko w korsunskim1starostwie, z siolami urodz.
Theodorowi Wyhowskiemu prawem wieczystym conferowane II 56v.
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62; Publ. uchwaly sejm. - VL. T.IV. S.303]

W imie panskie amen na wieczn^ rzeczy nastQpui^cej
pami^tkQ. My, Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie etc. Wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to teraz і na
potomne czasy wiedziec bqdzie nalezalo, do wiadomosci podaiemy.
Iako wszechmocnosci boskiej sczegulnie to przypisuiemy, ktorej
samej iest wlasnosc і mocy iego niesczqscia sil^ zadn^ nieprzelomanej dzielo і zle na dobre obracac, kiedy ciqsk^ і dhig^ domow^
wojn? nie tylko przytlumil, ale tez zagasiel a wojsko nasze
Zaporoskie pod wladzq і roskazowanie nasze nawrocil. Tak my
wracai^cej siq do thronu clementiej naszej nie mozemy, tylko
sczodrobliw^ rqk^ nasz^ krolewsk^ tym bardziej kontentowac, a
osobliwie tych, ktorzy zyczliwosc і przyslugi w tej okaziej nam і
Rzeczyptej oswiadczyli. A iz nam to dobrze wiadomo, iako urodzony
Teodor Wyhowski nie tylko przykladem wielmoznego woiewody
kiiowskiego, hetmana wielkiego wojsk ruskich, brata swego
stryiecznego, ale tez z wlasnej ku ojczyznie swej milosci wziqtosci^
swoi^ w tymze wojsku byl powodem onemu і zdrow^ rad? do
nawrocenia si? ku nam, wlasnemu panu, і uspokoienia z Rzecz^pospolit^ і znaczny skutek zyczliwosci swoiej uczynil, iako cal^ Ц
familiq tak wielkim і poboznym ku ojczyznie dzielem і milosci^
nam Rzeczyptej zasluzone tym wiqkszemi ozdobami і fortunami na
potomne czasy swiatu wystawic usiluiemy, tak і urodzonego Teodora
Wyhowskiego sczodrobliw^ lask^ nasz^ tym wiecznym dowodem
umyslilismy. Za zwoleniemla tedy wszytkich Rzeczyptej stanow, na
sejm walny zgromadzonych, pomienionemu urodzonemu Wyhow
skiemu і potomkom, takze successorom iego dobra nasze miasteczko
Steblow z przysiolkami Sklemice, Sidorowka, Sczerbaszyce2,'
Skirypczynce, Lebodynce, Luncewo Selo і Tonopiowka nazwane,
w starostwie korsunskim lez^ce, prawem ziemskim dziedzicznym і
wiecznym3, tak aby te dobra z namionemi4 przysiolkami і wszytkiemi
przylegtosciami, okolicznosciami і przynaleznosciami, polami,
lasami, stawami, mlynami, poddanemi, do tegosz miasteczka і
przysiolkow nalez^cemi, trybem і prawem, takze wolnosciami,
ziemskim albo szlacheckim dobrom w Korunie sluz^cemi, trzymal,
uzywal, niemi wolno ponowal5 і pozytki upodobane w nich sobie
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przywodzil, a na ostatek na upodobany pozytek swoj, takze
potomkow і successorow swych prawdziwych oboiej plci obrocil і
tymze prawem dziedzicznym w possess^ wieczn^ podal, obiecui^c
imieiniem II imieniem naszym і naiasniejszych nast^pcow naszych,
ze ani my, ani naiasniejsi nastQpcy nasi tegoz urodzonego
Wyhowskiego і potomkow, takze successorow iego od pomienionych
dobr і prawa, do nich niniejszym przywileiem naszym і wyrazn^
constitute sejmowy nadane, nie oddalemy і nikomu nie dopuscimy,
lecz przy nich і przy nim tak iego samego, iako potomkow і
successorow iego prawdziwych, poki ich tylko stawac b^dzie, і
wedlug prawa pospolitego cale zachowamy, takze na potomne czasy
nastqpcy nasi zachowai^. Co do wiadomosci wszytkich, mianowicie
dignitarzow, urz^dnikow starostwa korsunskiego terazniejszego і
napotym b^d^cych dzierzawcow naszych, takze wszytkich stanu
rycerskiego, osobliwie woiewodztw ukrainnych obywatelow
przywodz^c roskazuiemy, aby wzwysz mianowane dobra iuz nie za
nasze krolewskie, ale ziemskie і urodzonego Teodora Wyhowskiego
dziedziczne mieli і nazywali, і w uzywaniu ich namienionym
prawem і wolnosciami tak iemu samemu, iako і potomkom, takze
successorom iego przeszkody nie czynieli pod winami, ktoremi
prawo pospolite bespieczenstwo dobr dziedzicznych warowalo. Na
co dla lepszej wiary r^kq. si? wlasn^ podpisawszy pieczQc koronny
maiestatu naszego przysn^c6 roskazalicmy. Dzialo siQ w Warszawie
na sejmie walnym dnia XX msca maia roku panskiego MDCLIX,
panowania krolestw naszych polskiego X a szwedzkiego XI roku.
Przy obecznosci najw ielebniejszego, przewielebnych,
wielebnych w panu Christusie iasnie wielmoznych, wielmoznych,
urodzonych, szlachetnych: Waclawa na Lesznie Leszczynskiego,
arcybiskupa gnieznienskiego, legata urodzonego krolestwa
polskiego, primasa і pierwszego xi^zqcia; Andrzeia TrzebickiegO,
krakowskiego, xi^z^cia siewierskiego, Floryana Kazimierza xi^z^cia
Czartoryskiego, kuiawskiego і pomorskiego, Iana Zawiszy,
wilenskiego, Wojciecha Tholibowskiego, poznanskiego, Stefana
Wydzgi, luckiego, warminskiego nominata, Stanislawa Samowskiego, przem yskiego, Thomasza Viejskiego, kiiowskiego,
Thomasza Lezynskiego, chelmskiego biskupow; Stanislawa na
Potoku Potockiego, woiewody krakowskiego, hetmana wielkiego
koronnego; Pawla Sapiehy, woiewody wilenskiego, hetmana
wielkiego WXL; Andrzeia Grudzinskiego, kaliskiego, Hieronima
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Wierzbowskiego7, brzyskiego8 kuiawskiego, IanaTarla, lubelskiego,
Stanislawa Laskowskiego, plockiego woiewodow; Iana z Pieskowej
Skaly W ielopolskiego, w ojnickiego, Alexandra Sielskiego,
gnizninskiego9, Stanislawa Kazimierza Bieniewskiego, wolhynskiego kasztellanow; Ierzego na W isnicu Lubom irskie[go],
koronnego II koronnego і hetmana polnego koronnego, Andrzeia 10
Zawiszq, WXL marszalkow wielkich; M ikolaia z Prazmowa
Prazmowskiego, nominata luckiego, koronnego, Krzystofa Раса,
WXL w ielkich kanclerzow ; Iana K azim ierza na K rasnym
Krasinskiego, podskarbiego wielkiego koronnego; Boguslawa na
Lesznie Leszczynskiego, koronnego, Alexandra Naruszewica, WXL
podkanclerzych; Lukasza ze Bnina Opalinskiego, marszalka
nadwornego; Iana Sobieskiego, chor^zego koronnego; Macieia
Poniatowskiego, duchownego, Andrzeia Morsztina, swieckiego
referendarzow koronnych; Vilhelma Godttarda Butlera, podko
morzego koronnego; xza Iana Rozyckiego, pisarza najwizszego
skarbu koronnego; Wladyslawa Reia, starosty nowomiejskiego,
naiasniejszej krolowej i.mci kanclerza; Andrzeia Miaskowskiego,
opata przemeckiego, Andrzeia Olszowskiego, krakowskiego,
poznanskiego proboscza, cancellaryi koronnych regentow ;
Stanislawa Lipskiego, kanonika krakowskiego; Iana Ignacego
B^kowskiego, podkomorzego chelminskiego; Iana Gninskiego,
podkomorzego pomorskiego і na tymze sejmie ziemskich poslow
marszalka; Adama Biskupskiego, starosty wielunskiego; Euarista
Belzeckiego, pisarza naszego pokoiowego; Andrzeia11 Szmelinga,
chorqzego, Stefana Balusa, lowcego nadwornych koro[n]nych; Iana
Szumowskiego, stolnika sqdomirskiego; Iana Scipio de Campo,
chor^zego wendenskiego; Iana Kosa, Stanislawa Zamoyskiego, Iana
Wolskiego, dworzaninow і pokoiowych naszych; Iana 12 Petrykowskiego, podstolego warszawskiego; Andrzeia Zawadzkiego, lowcego
chelminskiego; Stanislawa Kozuchowskiego, secretarza naszego;
Samuela K uszew ica, act m etrycznych koronnych, Stefana
Hankiewica, act ruskich wolhynskich pisarzow, і innych wielu,
osobliwie poslow ziemskich і szlachty 13 na szlachty 13 na sejm
zgromadzonych, takze mnie, Stanislawie Urbanskim, kancellariej
koronnej і tego przywileiu pisarza. U tego przywileiu i.k.msi pieczqc
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koronna zawiesista maiestatowa a podpis rqki i.k.mci і secretarskiej
temi slowy: Ian Kazimierz, krol. Ian Ignacy B^kowski, podkomorzy
chelminski, m[anu] p[ropria].
1 „ т ”піднято над рядком .
1(1 описка замість „zezwoleniem ”.
2 правдоподібно описка замість „Sczerbaszynce”.
пропущ ено „сіаіету і conferuiem y”.
4 описка замість „патіепіопеті

5описка замість

„disponowal

6 описка замість „przycisnqc”.
7 „ b ” розмазано .

4описка замість
9описка замість

„ brzeskiego
„gnieznienskiego

10 описка замість „K rzysztofa” .
11 описка замість „ W iadysiawa”
12 описка замість „Alexandra
і.з а к р е с л е н о .

36. 1659. V. 28. Warszawa
Nobilitatia Zachariasza Surty
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62; S ig.-l, s.282; Opis katalog. - Wdowiszewski
Z.: IX. S.72; Material}' genealogiczne. S. 115; Publ. uchwaty sejm. - VL. T.IV.
S.304]
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W imie panskie amen. Na wieczn^ rzeczy nastqmi^cej
pami^tk^. My, Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie etc. Wszem II Wszem wobec і kazdemu zosobna,
komu to teraz і na potomne czasy wiedziec b^dzie nalezalo, wiadomo
czyniemy. Boskiej to iest wlasnose natury і mocy dzielo zle na dobre
obracac, tego nas zdrowy rozum naucza і czqste potwierdfca
doswiadczenie. Nic tak zepsowanego bydz nie moze, czego by
wieczna mysl niestworzona, byle chciala, naprawic nie mogla і nie
zwykla. Smiertelnosci ludzkiej wada w tym iest, isz wnQtrznych
chorob, ktore sama z sobie z^da uleczyc і poprawic, blqdow, w ktore
wpada, nie zdola, ale Bog inaczej, ktorego wladzej niesczQscie і
najsilniejsze umiarkowac nie trudno. Iawnie nader wydaly siq і teraz
te swi^te rady lego, kiedy ci^szkq. і dlug^ wnqtrznq. wojnq nie tylko
przytlumil, ale tez zagasil a wszytko wojsko Zaporowskie do
posluszenstwa naszego przyprowadzil, oddalonych od nas і chociasz
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nieprzyiaznym w insze strony uniesionych zapqdem najwyzszego
na koniec pana skinienie pod rz^d і roskazowanie nasze nawrocilo.
Wracaiqcym siq tedy do tronu clementiej naszej zupelnemi chqciami
wzaiem osobliwie laski nasze oswiadczac za rzecz sluszn^
poczytamy. A poniewasz miedzy dobrze zasluzonemi wojska
Zaporoskiego ludzmi niepodle ma miejsce szlachetny Zacharyasz
Surta і owszem znaczny miqdzy niemi iest, tedy tym wiecznym
laskawosci naszej dowodem do dalszej ku nam, ojczyznie
zyczliwosci і uslugi onego przychqcic chqmy1, gdy go szlachcicem
polskim czyniemy. lakosz przychylai^c siq do commissiej і
transactiej hadziackiei za zezwoleniem wszytkich stanow Rzeczyptej
wzwyz mianowanego szlachetnego Zachariasza Surtq do wolnosci,
praw і praerogatyw szlacheckich przypusczamy і nadaiemy one
niniejszym przywileiem naszym, czyniqc go godnym і potomkow,
takze successorow iego z oboiej plciei, z liniej albo lqdzwi iego
pochodzqcych, wszelakich praerogatyw, wolnosci, lask, honorow,
urzqdow і godnosci, ktorychkolwiek stan rycerski abo szlachta
polska zazywa і niemi siq zdawna sczyci, aby ich takze on і
potomkowie iego, takze successorowie wolno zazywali і niemi siq
sczycili. Co siq zas tknie herbu, ktorym siq kazdy szlachcic polski
wlasznym sczycic powinien, ten mu taky daiemy: rqkq zbrojn^
strzaly trzymai^c^ zelezcami na dol obroconemi, bqdzie to znak
dzielnosci і dobrowolnego do powinnego nam poddanstwa iego
nawrocenia. Tego herbu we wszytkich swoich sprawach, takze na
actach publicznych і prywatnych zwyczaiem szlachty polskiej on і
potomkowie iego zazywac bqd^. Co do wiadomosci wszytkich,
mianowicie dignitarzow, urzqdnikow і wszytkich tak duchownych,
iako і swieckich, stanu rycerskiego obywatelow koronnych і
Wielkiego XL і inszych wszelkiej conditiej і stanu ludzi przywodz^c,
miec II miec po nich chcqmy і roskazuiemy, aby przerzeczonego
szlachetfnego] Zachariasza Surtq za prawdziwego szlachcica
polskiego znali і przyznawali, w uzywaniu wolnosci, praw і
praerogatyw szlacheckich, ktorych sami zazywai^, iako onemu
samemu, tak і potomkom abo successorom iego zadnej przeszkody
nie czynieli і owszem w tytule, herbie, miejscu iemu nalez^cym
wszqdzie і zawsze odpowiadali pod winami, na wymui^cych
praerogatiw szlacheckich 2 prawem pospolitym obostrzonymi. Na
co dla lepszej wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc maiestatowq
koronny przycisn^c roskazalismy. Dzialo siq na sejmie walny[m]
koronnym w Warszawie dnia XXVIII miesiqca maia1 roku panskiego
MDCLIX, panowania krolestw naszych polskiego XI a szwedzkie[go] XII roku.
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Przy obecznosci '2 najwielebniejszego, przewielebnych,
wielebnych w panu Chrystusie, iasnie wielmoznych, wielmoznych,
urodzonych, szlachetnych: Wactawa hrabi z Leszna Leszczynskiego,
arcybiskupa gnieznienskie[go], pierwszego xi^zqcia і primasa
Korony Polskiej; Andrzeia Trzebickiego, krakowskiego, xcia
siewierskiego, Floriana Kazimierza z Czartoryza і Klewania,
wroclawskiego, xcia Czartoryskiego, Iana Dowgiala Zawiszq,
wilenskiego, Wojciecha Tholibowskiego, poznanskiego, Iana
Gembickiego, plockiego, Iana Stefana Wydzgi, luckiego, Adama
Kosa, chelminskiego і pomezanskiego, Thomasza Lezynskicgo,
chelmskiego, Thomasza Viejskiego, kiiowskiego, Ierzego Bialozora,
sm olenskiego biskupow ; Stanisiaw a z Potoka Potockiego,
krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, Iana hrabie z Leszna
Leszczynskiego, poznanskiego, Iana z Zamoscia Zamoyskiego,
sendomirskiego, Pawla Iana Sapiehy, wilenskiego і hetmana
wielkiego WXL, Andrzeia Grudzinskiego, kaliskiego, Wladyslawa
hrabi z Leszna Leszczynskiego, Iqczyckiego, Ierzego Carola
H lebow ica, generalnego starosty zm udzkiego, H ieronim a
Wierzbowskiego, brzeskiego kuiawskiego, zamku і wielkorz^dow
krakowskich administratora, Alexandra Stanisiawa Belzeckiego,
podolskiego, Iana Tarla, lubelskiego, Stanisiawa Laskowskiego,
plockiego, Iana Kosa, chelminskiego, 4Sakowicza, smolenskiego
woiewodow; Stanisiawa z Popowa Witowskiego, sendomirskiego,
5Tana z Pieskowej Skaly Wielopolskiego, Alexandra Sielskiego,
gnieznienskiego, wojnickiego'5, Mikolaia 6 Fredra, lwowskiego,
Stanisiawa Kazimierza Bieniewskiego, wolynskiego, Mikolaia
Bieganowskiego, podlaskiego, Kazimierza Ludwika Iawlaszewskiego, smolenskiego kasztellanow; Ierzego hrabi na Wisnicu і
Iaroslawiu Lubomirskiego, marszalka wielkiego і hetmana polnego
II polnego koronnego; Iana7 Zawiszy, wielkiego marszalka WXL;’
Mikolaia z Prazmowa Prazmowskiego, nominata biskupa luckiego,
Krzystofa Раса, WXL wielkich kanclerzow; Bohuslawa hrabi na
Lesznie Leszczynskiego, koronnego, Alexandra Naruszewica, WXL
podkanclerzych; Lukasza z Bnina Opalinskie[go], koronnego
nadwomego marszalka; Wojciecha z Pilce Korycinskiego, secretarza
wielkiego koronnego, generalnego proboscza miechowskiego;
Macieia Poniatowskiego, opata tynieckiego, kor[onnego], 8Sapiehy,
WXL duchownych, Andrzeia z Raciborska Morsztina, koronnego,
Cypriana Brzostowskiego, WXL swieckich referendarzow; Gottarda
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Butiera, podkomorzego koronnego; Iana Sobieskiego, koronnego,
Stanisiawa9 Shizki, WXL chor^zych; Iana Sapiehy, pisarza polnego;
Waclawa z Leszna Lesczynskiego, krajczego 10 koronnego; Iana
Rozyckiego, najwyzszego pisarza skarbu koronnego; Wladislawa z
Naglowic Reia, kanclerza naiasniejszej krolowej i.mci; Andrzeia
Miaskowskiego, opata przementskiego, Andrzeia Olszowskiego,
proboscza krakow skiego regentow cancellariej koronnej;
Stanisiawa" B^kowskiego, podkomorzego chelminskie[go]; Iana
Gninskiego, podkomorzego pomorskiego і marszalka z izby
poselskiej; Stanisiawa Zurowskiego, decret[owego] koron[nego],
Euarista Belzeckiego, pisarza naszego pokoiowego, Iarosa Dunina,
Macieia Cieleckiego, sqdziego sadow naszych marszalkowskich,
Stanisiawa Laskowskiego secretarzow; Bernarda Gozdskiego,
podczaszego sendom irskiego; H yacintha M ichalow skiego,
krzepickiego, Iana Zelenckiego, bydgoskiego, Adama Biskupskiego,
wielunskie[go], l2Grudzinskiego, bolemowskie[go ] 13 starostow і
dworzanow naszych; Stephana Hankiewica, secretarza і pisarza
naszego decretow ruskich, Stanisiawa Urbanskiego, Iana Ludwika
Rozynskiego pisarzow cancelariej naszej, і inszych wielu szlachti14
і obyw atelow koronnych і W X Litt., na terazniejszy sejm
zgromadzonych, wiary godnych. Ian Kazimierz, krol. Ian Ignacy
B^kowski, podkomorzy chelminski. Pieczqc maiestatowa koronna
w pusce blaszanej zawieszona.
1 помилка замість „chcem y”.
2 2 між рядками залишена прогалина під зображ ення гербу.
J вписано на місці витертого.
4 пропущене ім ’я „Adam a”.

55 слід

читати „Іапа z P iaskow ej Skaly W ielopolskiego, wojnickiego,

Alexandra Sielskiego, gnieznienskiego”.
6 описка замість „Andrzeia M axim iliana”.

7описка замість

„K rzysztofa”.

* пропущене ім ’я „Alexandra K azim ierza”.
4 описка замість „Zygm unta”.
10 “z ” дописано над рядком.
11 описка замість „Іапа Ignacego”.
12 пропущене ім ’я „Zygm unta”.
/f “ow ski” написано на витертому.
14описка замість „szlachty”.
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37. 1659. V. 28. Varsoviae
Nobilitatio Basily et Cyrilli Iskzyckich, fratrum militum
59v. Zaporouiensium II
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62; Sig.-l, s.284; Opis katalog. - Wdowiszewski
Z.: IX. S.72; Materialy genealogiczne. S.56; Publ. uchwaly sejm. - VL. T.IV.
S.304]

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei sequentis
memoriam. Nos, Ioannes Casimirus, Dei gratia rex Poloniae, magnus
dux Lithu[ani]ae etc. Notum testatumque facimus huius et futuri
saeculi hominibus un[iuer]sis et singulis, quorum intererit. E malis
elicere bona diuinae proprium indolis est ac virtutis id vera decet
sapientia crebraque id experientia probat. Nihil adeo prauum esse
possit, quod non in rectum summa mens ilia reponere modo velit,
valeat soleatque mortalitatis n[ost]rae vitia morbis, quos conceperint
remedium adhibere nequeunt nec erroris sufficiunt comgere
commissos alia numinis aeterni facultas modumque sorti rerum
pessima inuertit et adhibet haud difficiliter. Patuerunt in lucem
amplissimam haec sacra illius consilia dum pertinax ac diuturnum
intestinumque bellum non sopiuit solum, sed etiam exstinxit
reuocatis ad obsequium maiestatis n[ost]rae Zaporouiensium
exercitibus pristinoque imperio restitutis. Abegerat eos ciuilis ac
hostilis impetus in aduersa verufm] nutus denique caelestis in
legitima conuersos, principis patriaque moderamina fastigio subiecit
regali. Redeunt ad n[ost]rae solium dignitatis affectibus plenis a
nobis vicissim singularibus clementiae, ut excipiantur argumentis
aequu[m] iudicamus. Quoniam vero inter bene meritos e militari
cosacorum caetu viros non postremi sint strenui Basilius et Cyrillus
Iskrzyccy, fratres germani, quin notabiles in exercitu suo habentur
validos in super conatus conciliandis erga nos sociorum animis
adhibuerunt, idcirco ipsos, quo ardentiori eti[a]m motiori in
Rempub[li]cam, patriam suam accendantur amore ad liberties,
quibus institutores eiusdem R eipub[li]cae nihil pretiosius
amibiliusque duxerunt ad mittendos duximus prout accedente
o[mn]ium ordinum unanimi assensu ad iu ra 1 praerogatiuas
immunitatesque nobilium, seu equestris ordinis regni Poloniae
admittimus earumque omnium atque etiam gratiarum officiorum
dignitatum in utroque foro eosdem Basilium et Cyrillum Iskrzyckie
et prodituram de linea et lumbis ipsorum sexus utriusque stirpem ac
posteritatem capacem atque capaces facimus creamus pronuntiamusque p[raese]nti diplomate n[ost]ro. Et quo illustrius in
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oculos hominum incurrant ut in stemmatis in morem sagittam spiculo
terrae infixo praeferant et gestent annuimus galea desuper eminenti.
Erit hoc bellicae illorum strenuitatis specimen egregium simulque
pacis ac erga maiestatem nostram subiectionis debitae schemma II
schemma gloriosum ac sempiternum, quo quidem stemmate in
omnibus actibus causis negotiis more nobilium publice priuatimque
utebunt[ur] quod2 ad notitiam o[mn]ium quorum interest, praesertim
vero dignitariorum officialium tam spiritualium quam saecularium
ac universae nobilitatis regni et MDL, turn etiam cuiuscunque status
et conditionis hominum deducentes volumus mandamusque
quaten[us] p[rae]nominatos Basylium et Cyrillum Iskrzyckich ab
hinc pro veris n[obili]bus Polonis habeant vocent et agnoscant ipsos
et successuram ex lumbis ipsorum utriusque sexus stirpem ac
successores omnibus iuribus libertatibus praerogatiuis, gratiis,
priuilegiis, honoribus, quibus ’ nobiles Poloni gaudent et fruuntur,
gaudere ac uti libere sinant nec quoquo modo praepediant iisdemque
de loco titulo stemmate respondeant semper et ubique et ab
omnib[us] responded faciant. In cuius rei fidem p[raese]ntis manu
n[ost]ra subscriptas sigillo maiestatis communiri iussimus. Datum
in conuentu regni g[e]n[er]ali Varsauiae die XXVIII mensis Maii'3
anno D[omi]ni MDCLIX, regnorum n[ost]rorum Poloniae et Sueciae
XI anno.
Praesentibus reverendissim is, reuerendis, illustribus,
mag[nifi]cis, venerabilibus, g[e]n[er]osis ac no[bi]libus: Venceslao
comite in Leszno, archiepiscopo Gnesnensi, legato nato regni
Poloniae, prim ate prim oque principe; Ioanne Tarnow ski,
archiepis[co]po Leopolien[si]; Andrea Trzebicki, Cracouien[si],
duce Seueriae, Floriano Casimiro duce Czartoryski, Vladislauien[si]
et Pomeran[iae], Ioanne Zawisza, Vilnen[si], Alberto Tholibowski,
Posnanien[si], Ioanne Gembicki, Plocen[si], Ioanne Stephano
Wydzga, Luceorien[si], Adamo Koss, Culmen[si] et Pomesan[iensi],
Thoma Lezynski, Chelmen[si], Thoma Vieyski, Kiiouien[si]
episcopis; Stanislao a Potok Potocki, Cracouiensi, g[e]n[er]ali
exercitus duce, Ioanne comite in Leszno, Posnanien[si], Paulo
Ioanne4, Vilnen[si] et MDL g[e]n[er]ali exercitus duce, Andrea
Grudzinski, Calissien[si], Georgio Carolo Chlebowic, cap[ita]neo
gen[er]ali Samogitiae, Hieronimo Wierzbowski, Bresten[si], Ioanne
Tarlo, Lublin[ensi], Stanislao Laskowski, Plocen[si] palatinis;
Stanislao a Popow Witowski, Sandomirien[si], Ioanne a Pieskowa
Skala Wielopolski, Wojnicen[si], Alexandra Sielski, Gnesnen[si],
Stanislao Casimiro Bieniewski, Volhyniae castellanis; Georgio
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comite in Wisnicz Lubomirski, regni et campiductore exercitus
itidem II itidem reg[ni], 5Zawisza, MDL sup[re]mis marschalcis;
Nicolao a Prazmow Prazmowski, no[min]ato episcopo Luceorien[si],
regni, Christophoro Рас, MDL supremis cancellariis; Boguslao
comite in Leszno, regni, Alexandro Naruszewic, MDL procancellariis; Luca de Bnin Opalinski, curiae regni marschalco;
Alberto de Pilca Korycinski, praep[osi]to g[e]n[er]ali Miechouiensi,
secr[etari]o reg[ni] maiori; MattheaPoniatowski, abbateTynecen[si],
regni, 6Sapieha, no[min]ato ep[isco]po Samog[itiae], MDL,
spiritualibus, Andrea Morsztyn, regni, cap[ita]neo Koualiense,
Cypriano Brzostowski, MDL, saecularibus referendariis; Gottardo
Butler, succamerario regni; Ioanne a Sobieszyn, vexillifero regni;
Andrea Miaskowski, abba[te] Praemett[ensi] administratore, Andrea
Olszowski, Cracouien[si], Poznan[iensi] praep[osi]to cancellaria
n[ost]ra regni regentibus; Ioanne Ignatio B^kowski, succamerario
Culmensi; Ioanne Gninski, cap[ita]neo Gnesnen[si] et in mo[de]rno
con[ve]ntii g[e]n[er]ali nuntiorum terr[estr]ium marschalco;
Vladislao Rey, vexillifero pal[a]t[inat]us Cracouie[sis], re[g]in[ae]
m[aies]t[a]tis cancellario; Stanislao Sczucki, iudice ter[restri]
Sand[omiriensi], 7Martino vexillifero Dembicki7, Bernardo Godzki,
pocillatore Sandom[iriensi], Stanislao Domaszewski, cap[ita]neo
Lucouien[si], Alberto Bieniewski, pocillatore Halicien[si], nuntiis
terraru[m]; Euaristo Belzecki, intimo camerae reg[iae] notario;
Ioanne Szumowski, dapifero Sandom[iriensi]; Stephano Balus,
venatore curiae reg[iae]; Andrea 8 Szmeling, vexillifero curiae
reg[iae], Andrea Scipio de Campo, vexillifero Venden[si], Ioanne
Kos, intimis cubiculi familiaribus; Samuele Kuszewicz, actorum
metricae, Stephano Hankiewic, actorfum] Volhyniae notariis, aliis
plurimis pr[aeser]tim ter[ra]rum nuntiis n[obi]l[i]bus incolis pro
con[ve]ntu g[e]n[er]ali congregat[is]. Et me, Stanislao Urbanski,
cancell[ariae] et diplomatis istius notario. Ioannes Casimirus, rex.
Ioannes Ignatius B^kowski, succamerarius Culmensis, m[anu]
p[ropria]. Locus sigilli maiestatiui appensilis.
1 після слова позначка вставки, однак сама вставка відсутня.
2 „(1” дописано над рядком .
м між рядками залишена прогалина під зображ ення гербу.
4 пропущено прізвищ е „Sapieha ”.
5 пропущ ене ім 'я „ Christophoro
6 пропущ ене ім ’я „Alexanclro Casim iro”.

77 ці слова у

ркпс. послідовно позначені цифрами “1, 3 , 2 ”, що визначає

правильний порядок прочитання „Martino Dembicki, vexillifero ”
кописка замість „ Vladislao”.
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38. 1659. V. 28. Varsoviae
Nobilitatio Pekulickich fratrum
[Reg. - Index, f.79; AK, s.62; Sig.-l, s.284; Opis katalog. - Wdowiszewski
Z.: IX. S.72; Materiaty genealogiczne. S.92; Publ. uchwaly sejm. - VL. T.IV.
S.304]

In nomine D[omi]ni amen. Ad perpetuam rei sequentis
memoriam. Nos, Ioannes Casimirus, Dei gratia rex Poloniae, magnus
dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Mazouiae, Samogitiae, Liuoniae,
Smolensciae, Czerniechouiaeque nec non Sueccorum, Gotthorum,
Vandalorumque haereditarius rex. Notum II Notum testatumque
facimus huius et futuri saeculi hominibus universis et singulis
quorum intererit. Quocumque se virtus spatio porrigat insignis est
ac in eorum oculos animosque potissimum incurrit, qui summa rerum
ac regnorum fastigia tenent, e soliis ut speculis in omnem principes
circumspiciunt, partem mox parant, praemia dum merita notant. Et
quamquam fatalis quaedam patriae tempestas turboque ciuilis bonas
etiam mentes alia interdum agat, quam pub[li]ca poscat integritas,
illi tamen quorum affectus ad rectiora facile inclinant, opportunitatem explicandis animi dotibus quaerere per quam solemne habuerunt.
Nunc ingrediuntur tramitem et strenui Iacobus et Ioannes Pekuliccy
fratres germani, ii si quidem intestino Reip[u]b[li]cae bello signa
turn infesta nobis secuti martis operi, quod sua ipsis opimo probabat
grauiter incubuere, at ubi p raeliatricis gentis C osacorum
Zaporouianorum prona tandem in legitimum regimen n[ost]rum ac
imperium flexit voluntas exercitusque hie ad pristinum vertere ' ac
redire obsequiunr 1 capit ipsorumque quoque non sustinuit nutare
fides, verum uno velut impetu ruere in n[ost]rae sinum clementiae
contendit, aliorum quin etiam in salubribus consiliis ac propositis
stabilire constantiam non desisterunt sociosque fidelitatis, quoties
sese daret occasio ad regium inuitare ac stimulare thronum, quo
certe in negotio haud segniter ab illis laboratum fructu non
paenitendo. Cum autem militiae insuper zaporouianae satis
inclaruerint et luculenta egregiorum retulerint facinorum testimonia,
censuimus accedente omnium ordinum regni assensu eosdem
Iacobum et Ioannem Pekulickich ad Poloniae nobilitatis iura,
praerogatiuas et immunitates adm ittendos, prout dignanter
admittimus et n[o]b[i]les Polonos creamus hoc diplomate n[ost]ro
ipsosque ac nascituram ex linea seu lumbis ipsorum utriusque sexus
prolem omnium libertatum, immunitatum, gratiorum, honorum,
dignitatum tam spiritualium religionis Graecae, quam saecularium

137

61

capaces facimus atque his o[mn]ibus more nobilium Polonorum
gaudere ac frui aeuiterne statuimus. Quod vero stemma solitum a
nobilibus praeferri concernit, ut lunae dimicio lucem infixam
[...]entet 2 coruum que praetera, qui rostro annulum gestet,
concedimus et impertimur. Quo quidem stemmate et insigni in
o[mn]ibus suis negotiis causis et actionibus tam publice quam
priuatim utentur. Quod ad notitiam o[mn]ium dignitariorum
officialium et universae nobilitatis regni et Magni DL caeterorumque
cuiuscumque status et conditionis hominum deducentes iniungimus,
quatenus praenominatos strenuos Iacobum et Ioannem Pekulickich
ab hinc pro veris nobilibus Polonis habea[n]t et agnoscant ipsosque
ac stirpem de lumbis ipsorum processuram videlicet utriusque sexus
o[mn]ibus iuribus, praerogatiuis, libertatibus, quibus nobilitas Polona
61v. gaudet et II et utitur, etiam libere gaudere et frui perpetuo sinant
atque de titulo loco stemmate ubique semper ipsis respondeant et
ab omnibus responderi current. In cuius rei fidem et maius
testimonium praesens diploma manu n[ost]ra subscr[ipt]um sigillo
maiestatis communiri iussimus. -’ Datum Varsaviae in conuentu regni
g[e]n[er]ali die XXVIII mensis Maii Maii4 anno D[omi]ni MDCLIX,
regnorum nostrorum Poloniae et Sueciae XI.
Praesent[i]b[us] r[euere]nd[issi]mis, r[euere]ndis, ill[ust]ribus,
mag[nifi]cis, venerabilibus, g[e]n[er]osis Venceslao comite de
Leszno, archiepiscopo Gnesnensi, legato nato regni Poloniae,
primate primoque principe; Ioanne Tarnowski, Leopol[iensi] archiep[isco]po; Andrea Trzebicki, Cracouiensi, duce Seueriae, Floriano
Casimiro duce Czartoryski, Vladislauiensi et Pomeraniae, 3 Ioanne
Zawisza, Vilnensi, Alberto Tholibowski, Poznanien[si], Ioanne
Gembicki, PIocen[si], Ioanne Stephano Wydzga, Luceorien[si],
nominato Varmien[si], Adamo Koss, Culmen[si] et Pomesan[iae],
Thoma Lezycki, Chehnin[si], Thoma Vieyski, Kiiouien[si], Georgio
Bialozor, Smolen[si] episcopis; Stanislao a Potok Potocki,
Cracouiensi et g[e]n[er]ali supremo exercitus regni, Ioanne comite
de Leszno, Posnan[iensi], Paulo Ioanne Sapieha, Vilnen[si] et MDL
exercitus g[e]n[er]ali duce, Andrea Grudzinski, Calissien[si],
Vladislao comite de Leszno, Lancicien[si], Hieronimo Wierzbowski,
Bresten[si], Alexandra Stanislao Belzecki, Podoliae, Ioanne Tario,
Lublinen[si], Stanislao Laskowski, Plocensi palatinis; Stanislao a
Popow Witowski, Sandomirien[si], Ioanne a Pieskowa Skala,
Voynicen[si], Alexandra Sielski, Gnesnen[si], Stanislao Casimiro
Bieniewski, Volhyniae castellanis; Georgio comite in Wisnicz

138

Lubomirski, regni et campiductore exercitus itidem regni, 5Zawisza,
MDL supremis marschalcis; Nicolao a Prazmow Prazmowski,
nominate* episcopo Luceorien[si] regni, Christophoro Рас, MDL
supremis cancellariis; Luca de Bnin Opalinski, curiae regni, T6,
curiae MDL marschalcis; Albrichto de Pilca Korycinski, praep[osi]to
g[e]n[er]ali M iechouien[si], secretario regni maiori; Matthia
Poniatowski, abbate Tynecensi, regni; 7Sapieha, nominato episcopo
Samog[itiae], MDL spiritualibus, Andrea Morsztyn, regni, Cypriano
Brzostowski, MDL saecularibus referendariis; Gottard Vilhelmo
Buthler, succam erario regni; Andrea M iaskow ski, abbate 8
Praemeten[si] administratore, Andrea Olszowski, Cracouien[si],
Posnan[iensi] praep[osi]to, cancellariarum regni regentibus; Ioanne
Ignatio II Ignatio B^kowski, succamerario Culmensi; Ioanne Gninski,
cap[ita]neo Gnesnenfsi], nuntiorum terrestrium pro tunc marschalco;
Vladislao Lubowiecki, iudice g[e]n[er]ali Cracouiensi; Vladislao
Rey, vexillifero eiusdem palatinatus s[acrae] regin[ae] m[aies]t[a]tis
cancellario; Stanislao Sczucki, iudice ter[restris], Martino Dembicki,
vexillifero, Francisco Gozdzki, pocillatore palatinatus Sendomirien[sis], aliisque plurimis terrarum nuntiis; Adamo Biskupski,
cap[ita]neo Wielunen[si]; 9Szmeling, vexillifero curiae reg[ni];
Euaristo Belzecki, camerae regiae n[ota]rio; Ioanne Szumowski,
dapifero Sandomirien[si]; Stefano Balus, uenatore curiae reg[iae];
Andrea Scipio de Campo, vexillifero Vend[ensi]; Ioanne Koss,
Stanislao Zamoyski, intimis cubiculi regii familiaribus; Samuele
Kuszewicz, actorum m etricae, Stefano Hankiewic, actorum
Volhyniae notariis, aliisque plurimis praesertim terrarum nuntiis
nobilibus incolis pro conuentu g[e]n[er]ali congregatis. Ioannes
Casimirus, rex. Ioannes Ignatius B^kowski, succam erarius
Culme[nsis]. l0Locus sigilli maiestatiui appensilis. 10
1 дописано над рядком.
2у ркпс. початок слова пошкоджено.
м між рядками залишена прогалина під зображ ення гербу.
4 повт ору тексті.
5 пропущене ім ’я „Christophoro”.
6 пропущено ім ’я та прізвище „Theodoro L a cki”.
7 пропущене ім ’я „Alexandro C asim iro”.
л слово розмите чорнильною плямою .
у пропущене ім ’я „ Vladislao ”.
10 ,0дописано під попереднім рядком.
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'Dzialo si? w Warszawie we wtorek przed swi^tem narodzenia
s. Iana Krzciciela nablizszy, to iest dnia 17 miesi^ca czerwca roku
panskiego 16592.'1Za spraw^ iasnie wielebn[ego] i.m.x. kanclerza
w. kor[onnego].
39. 1659. VI. 15. Warszawa
Siola Dimidow і Litwinowka w Kiiowszczyznie urodz. Pawlowi
Tetera prawem wieczny[m] dziedz[icznym]
[R eg. - Index, f.79v.; AK, s .62; Publ. uchwaty sejm. - VL. T.IV.
S.360(aprobacja)]

W imie panskic amen. Na wieczn^ rzeczy nast^pui^cych
pami^tkQ. My, Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gottski, wandalski
dziedziczny krol. Wiadomo czyniemy wszem wobec і kazdemu
zosobna, komu to wiedziec teraz nalezy albo na potym b^dzie
nalezalo. Iest to wlasne krolow і monarchow dzielo, aby poddanych
swoich cnot$, wiernosc і zaslugi sczodrobliwosci^ swoi^ tak
nagradzali, zeby і oni sami w zaczQtych post^pkach swoich nie
ustawali і drugiem do zachQcenia przykladem і pochopem byli.
Takiem sposobem kwitn^ly zawsze wielkie z przejrzenia Bozego
wschodnie і zachodnie krolestwa. Takiem sposobem і to, ktore z
woli Bozej sczQsliwie do tego czasu rz^dziemy, panstwo swoie
wzi^lo pomnozenia, ze antecessorowie nasi godnej pami^d wiemych
62v. II wiemych і zyczliwych poddanych swoich cnot? і przyslugi
szanowali, krolewsk^ swoi^ hojnosci^ і sczodrobliwosci^ one
nagradzai^c. Staramy si$ і my przez wszytek czas panowania
naszego, abysmy poddanym naszym, dobrze nam і Rzeczyptej (tych
zwlascza burzliwych czasow) zasluzonym, lask^ nasz% krolewsk^
we wszytkiem wyswiadczyli, aby nast^pui^ca poznala potomnosc,
ze і tych czasow cnotQ, iako pluzyla, tak swoie odnosiela nagrody.
A ze mi^dzy inszemi wiememi poddanymi naszemi doznalismy
osobliwej cnoty, wiary і roznych przyslug urodzonego Pawla Tetery,
za rzecz sluszn^ bydz rozumiemy, abysmy onego lask^ nasz^ і
sczodrobliwosci^ krolewsk^ obdarzyli і condecorowali. Wiadomo
s^ iako nam samym, tak wszytkiem stanom koronnym wysokie
zaslugi iego, znam enite m^stwa і odwagi, ktore pokazal і
wyswiadczyl, kiedy b^d^c z prouidentiej boskiej w wojsku naszym
Zaporoskiem o to usilnie pracowal, aby narod tamecznej Ukrainy
do nalezytego nam і Rzeczyptej przyprowadziel posluszenstwa. B?d^
wspominac iego cnotQ, m^stwo, odw agi і rostropnosc rozne
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expeditie, ale і miasta naszego Lwowa oblozenie iego zyczliwosci,
cnoty і w iary nie przepom ni, kiedy miqdzy grom adnem i
moskiewskiemi і zaporoskiemi wojskami tak rostropnosciq. swoi^
rzecz prowadziel, ze przy lasce Bozej pomienione miasto swoiej
nam dotrzymalo wiary і statecznosci. Pokazal і w tym swoi^
osobliw^ cnotq, kiedy mai^c z laski naszej miasto Lisiankq ze
wszytkiemi przynalezytosciami, prawem dziedzicznym sobie
conferowane, pod sejm terazniejszy walny warszawski dla dobra
wszytkiej Rzeczypotej і dla publiczne[go] pokoiu dobrowolnie w
rqce nasze oddawszy, odstqpil. Za tak znamienite cnoty і przyslugi,
stosuiqc siq do terazniejszych czasow (dalsze nagrody cnot iego w
naszej zachowui^c sczodrobliwosci) pomienionemu urodzonemu
Pawlowi Teterze і potomkom iego albo successorom tak mqskiej,
iako bialoglowskiej plci dwie wsi nasze krolewskie, iedne Demidow
nazwan^ ze wszytkiemi przyleglosciami і nalezytemi do niej tak
zdawna wlasnosciami, iako і teraz osiadlemi, swiezo і na potym
osiadaiqcemi wioskami, siedliskami nic a nic nie excipui^c, drug^
zosobna Litwinowkq nazwan^, obiedw ie w w oiew odztw ie
kiiowskim II kiiowskim lezqce, dac і conferowac prawem wiecznym
dziedzicznym umyslilismy. lakosz daiemy і conferuiemy niniejszym
przyw ileiem naszym і one zaraz do praw a szlacheckiego
dziedzicznego slowem naszem krolewskim і wladz^ incorporuiemy
і za dziedzictwo wlasne te pomienione dobra urodzonego Tetery
declaruiemy. Co na przyszlym sejmie za wlozon^ gorqcq. nasz^ do
stanow koronnych і WXL instanti^ warowac constitute obiecuiemy.
Ktore to dobra urodzony Pawel Tetera і potom kow ie albo
successorowie iego oboiej plci ze wszytkiemi polami, l^kami,
gruntami, rzekami, ieziorami, stawami, mlynami, miarkami,
sianoziqciami, karczmami, domami, budynkami, chrustami, lasami,
borami, browarami, slodowniami, barciami, poddanemi, ich
robociznami, czynszami, podatkami, daniami, pozytkami і innemi
do tych wsi pomienionych zdawna nalezytemi wlasnosciami,
okolicznosciami miec, trzymac, uzywac, dac, przedac, darowac
bespiecznie, iako iuz wlasne swoie dziedzictwo moze і mogq.. A in
quantum by ktorykolwiek albo na te wsi pomienione mial і otrzymai,
takowy powag^ niniejszego cassuiemy і psuiemy przywilej і za
niewazny declaruiemy, albo tez summq iak^na tych obudwu wsiach
lub na czqsci iakiej ktorejkolwiek wsi zapisanq і obligowan^ pokazal
• iej siq z tych dobr pomienionych dopominal, tedy my tym slowem
naszym krolewskim urodzonego Pawla Teterq, potomkow і
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I
successorow iego oboiej plci cuincowac si? obliguiemy, declarui^c
cale, ze takow y nie urodzonem u Teterze, nie potomkom і
successorom iego ktorejkolwiek plci, ale nam upominac si? ma.
Przyrzekamy naszym і naiasniejszych nast?pcow naszych imieniem,
ze ani my, ani naiasniejsi nast?pcy nasi od spokojnej possessiej tych
dwoch wsi, Demidow z dawnemi і nowemi iako Litwinowk? tak
nazwanych swemi przyleglosciami, urodzonego Pawla Tetery,
potomkow і successorow iego oboiej plci nie oddalemy, ani oddal^,
lecz cale przy tym prawie dziedzicznym zachowamy і zachowai^, і
te obietnice albo obowi^zki wykonamy і wykonai^. Co do
w iadom osci naiasniejszym nast?pcom naszym і wszytkim
duchownym і swieckim koronnym і WXL stanom, tudziesz kola
rycerskiego ludziom podaiemy, ze cale te dobra pomienione
dziedzicznym prawem urodzonemu Teterze za cnoty, m?stwa,
odwagi і iego ku nam і Rzecz[y]ptej polskiej zyczliwosci wielekroc
razy doswiadczone II doswiadczone wi?kszej godnemu nagrody, z
euicti^ onego, potomkow oboiej plci і dobr iego dziedzicznych
przerzeczonych od wszelkich lub wzgl?dem przywileiu, lub
wzglqdem summy iakiej interessantow dalismy і conferowalismy
na wieczne і niesmiertelne czasy. Wzgl?dem ktorego dziedzictwa
tez powinnosci, ktore inna szlachta czyni, pomieniony urodzony
Pawel Tetera, potomkowie albo successorowie iego oboiej plci
czynic і oddawac powinien b?dzie і b?d^, mianowicie sluzb?
w oienn^, praw a nasze, Rzeczyptej і domu Bozego wcale
zachowui^c. Na co dla lepszej wiary r?k^ si? nasz^ podpisalismy і
piecz?c maiestatow^ przycisn^c roskazalismy. W Warszawie dnia
XV miesi^ca czerwca roku panskiego MDCLIX, panowania
krolestw naszych polskiego X a szwedzkiego XI roku.
Ian Kazimierz, krol. Ian Ignacy B^kowski, podkomorzy
chelminski. Pieczqc maiestatowa koronna1 wielka, zawieszona w
puscze blaszanej.
1 ‘написано крутніте.
2у ркпс. підкреслено.
3 „ па ” розмито чорнильною плямою.
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40. 1658. XI. 16. Castrum ad Thorunium
Restitu[ti]o nobilitatis Paulo Tetera
[Reg. - Index, f.79; AK., s.62; Sig.-l, s.95; Prot. - MK-365, f.275v.-276v.;
Opis katalog. - Wdowiszewski Z.: IX. S.72; Materialy genealogiczne. S. 119;
Publ. uchwaly sejm. - VL. T.IV. S.296]

In nomine D[omi]ni amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos,
Ioannes Casimirus, Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae,
Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniae, Smolensciae,
Czemiechouiaeque nec non Sueccorum, Gotthorum, Vandalorumque
haereditarius rex. Notum testatumque facimus ad quos praesens
diploma n[ost]rum deuenerit huius et futuri saeculi h[omi]nibus
universis et singulis, quorum intererit. Supremam regum principumque maiestatem non solum armis decorari, sed etiam dementia
et munificentia oportet irradiari ut nimirum non modo eorum, qui
sacramentum et reuerentiam in se exuerunt, victores gloriosi existant,
sed praeterea eos, qui praeclara virtute et erecto obsequio insignes
celebrantur, beneficiis illustrent. Quorum utramque viam diuino
supremi numinis (per quod reges regnant) beneficio et magis nostris
vigiliis ac laborib[us] hoc fatali rerum t[em]p[o]r[u]mque per rerum
n[ost]rum motu non infeliciter perfecimus, et bellicos quidem
sudores n[ost]ros hostes vel a nobis auspicato fugati vel acceptis
conditionibus in gratiam recepti cognoscunt et multae prouinciae
post hoc, quod se proxime conuoluit atque elapsum est, decernium
faelicibus n[ost]ris successoribus rursfus] ditioni Polonae n[ost]roque
adnexae sceptro protestantur. Omnes vero subditi clementiam II2
clementiam et m unificentiam nostram proprium principum
ornamentum sentiunt et agnoscunt. Enim uero cum iam multis
infractam fidem constantiamque in nos et Rem p[u]b[li]cam
n[ost]ram, inter tot discrimina rerum professis benignitatem regiam
abunde contestati sumus, par est ut generoso Paulo Tetera eadem
inpartiamur, qui antiqua et equestri in ducatu Lithuaniae stirpe
oriundus integra fide, solida constantia et prompto obsequio pro
nobis et Re[s]pub[li]ca, cum summa prudentia et utili cunctatione
inter ancipitia et aduersa testatis iure merito alios per egregiam
famam anteire potest. Imo et documento ad consequentem aetatem
futurus est non adeo virtutum sterile saeculum hoc fuisse, ut non et
bona exempla post futuris etiam imitanda gloriose prodiderit. Sane
g[e]n[fer]osus Paulus Tetera de ea quam ex natalium suorum claritate
meruit commendatione, excludit dubio procul prolixa argumenta
cum hucusque in Magno Lithuaniae Ducatu equestris prosapia eius
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floreat et celebretur. Nuper profecto, cum ciuile bellum in Roxolania
grassaretur, hie idem generosus Tetera praeclarus bello insigne fidei
suae in[te]r reluctantes exhibuit ad inuidiam annorum, ad iniuriam
saeculorum documentum. Quippe regias n[ost]ras Reipub[li]caeque
partes semper tacite secutus, refractarios et contumaces animos
inter tot pacis publicae turbamenta ad reuerentiam et obsequium
flexit, unde nec citra inuidiam, nec extra gloria erat. Iam vero cum
Cosacorum Zaporouiensium exercitus occulto quodem fatorum
arbitrio Moschis, hostibus regni n[ost]ri, sese imiscuisset, ille posito
quem gerebat Pereasleuiensi tribunatu primum o[mn]ibus patefecit
otium et silentium pro sapientia esse, dein t[em]p[o]ris habitum et
mentem popularium induens, sua prudentia effecit ne deformi
obsequio, vel nutib[us] Moschorum populares sui amplius obedirent
magno et excelso animo s[u]p[e]ratis tot honorum dignitatum
utiitatem et commodorum allectamentis in praemium sibi a magno
Moschorum duce promissis, quam non immutatam in legitimum
regem et patriam virtutem barbarus ipso laudauit argumento futurus,
ita semper esse manifestum, fidei honorum ciuium splendorem ut
sciunt facis ardentis lumen occultam non potest, quin illud omnes
videant, sic virtutis claritatem celari non posse, quo minus hostium
etiam animos atque oculos in se conuertat. Mansurus sane illi est
apud omnem II omnem posteritatem per memoria 2virtutum cum
nunquam recte fecerit ut fecisse videretur nec ullius seruilis
sententiae sponte author et si necessitas ingrueret sapienter
moderans. Caeterum cum pro muneris n[ost]ri ratione et pro ipsi[us]
rei aequitate f[i]d[e]les subditos n[ost]ros regiae gran[um] fouere
ornamentisque ut memorauimus illustrare debeamus memoratum
generosum Paulem Tetera eiusque omnem utriusque sexus
posteritatem ex successura serie nascituram, uniuersam insuper
domum eius in perpetuos regni n[ost]ri‘2 nobiles iure post limine
reassumimus atque nobilitatis titulo et honore tenore praesentium
ex unanimi senatorum regni ad latus n[ost]rum residentium assensu
insignimus nihilanti, quae origini Teterarum derogando, quinimmo
priscam equestrem ipsorum dignitatem integre conseruando eiusque
et patris illius, militiam quam in[te]r Cosacos Zaporouienses
exerceuerunt, suprema authoritate n[ost]ra legitimando. Ita ut
praecensitus g[e]n[er]osus Tetera eiusque l[egi]timi descendentes
tam virilis, quam faeminei sexus se perpetuis t[em]p[o]ribus regni
n[ost]ri nobiles scribere, nominare et ab uniuersis nominari ac
reputari debeant, prout antiquissimis temporibus maiores illorum
in M.Lith[ua]niae D. no[min]abantur ac reputabantur, omnibusque
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et singulis honoribus, praerogatiuis, (iuxta praescriptum statutorum
et constitutionum regni) dignitatibus, priuilegiis, gratiis ac iuribus
in iudicio et extra spiritualibus ac temporalibus gaudere, uti ac per
frui debeant et possint, quibus caeteri regni nobiles nati gaudent et
maiores illorum gaudebant, iure uel de consuetudine omni, quae
p[rae]missa omnia maioris firmitatis causa suffragiis liberis ordinum
regni et MDL approbanda fore in generali regni consilio prox[im]e
celebrando, verbo n[ost]ro regio recipimus et pollicemur. Et quo
illustrius in oculos h[omi]num incurrat n[ost]rae hui[us] et
Reip[u]b[li]ca in saepefatum generosum Tetera et posteros eius
gratiae et beneficentiae, monumentum eius et potestatem ei
posterisque eius conferrimus stemma Radwan dictum, quod etiam
ei magnificus Stanislaus Casimirus Bieniewski, castellanus
Volhyniae, sponte et ultro communicauit, cumque antiquissimi
stemmatis sui fecit participem , porro II porro nos addimus
praerecensito stemmati in sumitate eius tres apiculas, ut et ipse et
posteri eius admoneantur boni ciuis esse hostibus spicula in ferre
patriae, uero quae omnes omnium complexa est caritates dulcia mella
procurare. Quo quidem stemmate et insigni in omnibus et singulis
honestis causis et actionibus denique t[em]p[o]ribus locis et actibus
pro suo arbitrio aliorum nobilium more publice priuatimque utentur.
Quod ad notitiam o[mn]ium tam ecclesiasticorum quam saecularium
regni n[ost]ri ordinum aliorumque cuiuscunque status, dignitatis
praem inentiae et conditionis fuerint deducentes volum us
mandamusque, ut saepememoratum g[e]n[er]osum Paulum Tetera
una cum filiis et filiabus omnesque eorum liberos et descendentes
in infinitum perpetuis futuris temporibus veros antiquosque
n[o]b[i]les Polonos nominent iisque dictis priuilegiis, iuribus,
honoribus, dignitatibus, libertatibus, gratiis ac indultis libere uti ac
frui permittant nec aliquo pacto ineo impediario, pro gratia nostra.
In cuius rei fidem praesens diploma manu n[ost]ra subscripsim[us]
sigilloque maiestatis n[ost]rae regiae communiri iussimus. Datum
in castris n[ost]ris ad Thorunium die XVI mensis Nouembris anno
D[omi]ni MDCLVIII, regnoru[m] nostrorum Poloniae X, Sueciae
vero XI anno.
Praesentibus: reuerendo Nicolao Prazmowski, nominato
episcopo Luceoriensi, abbatiae Sieciechouiensis perpetuo
administratori, supremo regni cancellario; magnificis Georgio in
Wisnicz Lubomirski, supremo marschalco et campiductori exercitus
regni generali, Cracouien[si], Chmielnicen[si], Casimirien[si] et
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capitaneo; Christophero Рас, MDL supremo cancellario; Boguslao
in Leszno Lesczynski, procancellario regni; generosis ac nobilibus
Stanislao Casimiro Bieniewski, Volhyniae, Christophero Grodzicki,
Camenecensi et artileriae regni praefecto, Casimiro Iewlaszewski,
Sm olenscensi castellaniis; v[e]n[era]bili Ioanne Rozycki,
praep[osi]to Gnesnen[si], Climunt[ensi], thesauri regni supremo
notario; Andrea Morsztin, referendario regni, Koualen[si] etc.
capitaneo; 3Donhoff, incisori4 MDL; Ioanne Ignatio B^kowski,
succamerario Culmensi; Ioanne Tracht Gninski, cap[ita]neo
Gnesnen[si]; Stephano Balus, venatore aulae n[ost]rae; Ioanne
Szumowski, dapifero Sendomirien[si]; Euaristo Belzecki, aulico,
Samuele Kuszewic, metricae reg[iae] no[ta]rio, scr[ipto]ris n[ost]ris;
aliisque plurimis nobilibus et incolis reg[ni]. II Ioannes Casimirus,
rex. Samuel Casimirus Kuszewicz, secr[etar]ius regiae m[aiesta]tis.
1між арк. 63v. і 64 вирваний аркуш.

22 між рядками залиш ена

прогалина під зображ ення гербу.

3 пропущ ене ім я „Theodora”.
4 мав вж е бути підскарбієм.

'Dzialo siQ w Warszawie we wtorek po swiqcie swi^tych
Piotra і Pawla apostolow nablizszy, to iest dnia 1 miesi^ca lipca
roku panskie[go] 1659.'1Za spraw^ і przelozeniem i.m.x. kanclerza
w. k[oronnego].
41. 1659. IV. 25. Warszawa
Przywilej urodz. Wereszczakom braciej
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62; Publ. uchwaty sejm. - VL. T.IV. S.303]

W imie panskie amen. Na wieczn^ rzeczy niniejszej w
potomne czasy pami^tk?. My, Ian Kazimierz, z Bozej laski krol
polski, wielkie xi^ze litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie,
zmudzkie, inflantskie, smolenskie etc. Wiadomo czyniemy
terazniejszego і przyszlego wieku ludziom iakiegokolwiek stanu,
conditiej і zwierzchnosci b^d^cym wszem wobec і kazdemu
zosobna, komu to wiedziec b^dzie nalezalo.W szytkim stanu
rycerskiego ludziom, ktorzy pod ten czas krwawej wojny domowej
z wojskiem Zaporowskim statecznej nam wiary і powinnego
poddanstwa dotrzymowali і za dostoienstwo nasze krolewskie
znaczny uszczerbek zdrowia і stratQ substantiej і dostatkow swych
odniesli, nic sluszniejszego, abysmy lask^ і h o jn o sce nasz^
nagradzali і onych winnemi cnot і odwag accessiami і honorami
zdobieli і zasczycali. Z ktorych liczby iz urodzony Prokop z
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Kamienia Wereszczaka, komornik graniczny czerniechowski,
secretarz nasz, na pocz^tku zaraz domowego w Rzeczyptej
zamieszania od nas і od wszytkich stanow koronnych do wojska
Zaporoskiego poslany і tarn w tej functiej legatiej publicznej do
wiqzienia wziqty, zbity, okowany wiele utrapienia przez cale osm
miesiqcy poniosl, nawet przyiaciela dozywotnego, przy nim na
kilkadziesiqt tysiqcy substantiej swoiej straeiel. O czym przywileie
nasze po wysciu iego z wiqzienia w nagrodq odwaznych uslug iego:
pierwszy na administrate dobr grodeckich, drugi na dobra Kamionka
і Mesznia nazwane dane, szeroce w sobie opiewai^. Z ktorych
pierwszy przywilej, poniewasz za woiennemi trudnosciami, do
zadnego effectu nie przyszedl, dobra zas Kamionka і Mesznia, na
ktore ius communicatiuum po drugiej II drugiej malzonce swoiej
Krzystinie Markiewicownie, pierwszego malzenstwa Thomaszowej
Modliszowskiej, od nas conferowane ma, tak spustoszone s^, ze і
kolu nie zostalo, a on і teraz swiezo dla odyszkania2 pomienionej
malzonki swej na Ukrainie pod tenze czas wojny wziqty iachawszy,
znowu wiqzienia і ciqskie utrapienia ucierpial. 3ied n ak ze w
statecznej wiernosci і zyczliwosci swoiej przeciwko nam nie ustaiqc,
ale zostawai^c przy boku wielmoznego Iana Wyhowskiego, hetmana
wojsk naszych Zaporoskich, byl mu powodem і zdrow^ rad^, aby
siq do powinnego nam і Rzeczyptej posluszenstwa powrociwszy
przy dostoienstwie naszym krolewskim zostawal, o czym nam
listowne swiadectwo, od pomienionego wielmoznego hetmana dane,
pokazal і wniesionq za sobq_ in'3tercessiq_ do nas od niego otrzymal.
Za czym w nagrodq tak wiernych krwawych і odwaznych uslug z
osobliwej laski і sczodrobliwosci naszej krolewskiej za zgod^
iednostainq. panow rad naszych duchownych і swieckich і wszytkich
stanow oboiga narodow, na terazniejszym sejmie walnym do boku
naszego zgromadzonych, przerzeczone dobra Kamionka і Mesznia
nazwane, gdzie rudnia byla, iuz nie iure communicatiuo, ale prawem
dziedzicznym і wlasciwym onemu і potomkom iego oboiej plci,
[poki] ich, z liniej iego stawac bqdzie, ze wszytkiemi pozytkami, do
tych dobr nalez^cemi, polami, gruntami, sianozqciami, rudniami,
drzewem bartnym, z lowami zwierzynnemi, ptaszemi і rybnemi,
gony bobrowemi, z wolnym paleniem potaszu, robieniem zelaza w
rudniach, z wolnym osadzeniem poddanych na tych dobrach teraz
pustych і uzywaniem ich, nic na nas samych ani na starostow
owruckich, teraz і na potym bqd^cych, takze miesczan owruckich,
wiqc і poddanych starostwa pomienionego nie zostawui^c, ale

wszytkie suderewi na cafy mil? wszerz і wzdluz includui^c, daiemy
і wiecznemi czasy eodem iure haereditario et proprietatis
conferuiemy, z prawa si? naszego krolewskie[go] і dispositiej
wyrzekai^c a na prawo ziemskie przenosz^c. A zeby tym wiqksze
laski і dobroczynnosci naszej krolewskiej і wszytkiej Rzeczyptej za
takowe swoie cnoty і odwagi uznal wyswiadczenie, do starozytnego
6 6 v. tytulu II tytulu iego szlacheckiego і klejnotu domu Weresczakow
przykladem w potomne czasy pami?ci nieustawai^cej godnego
Szarego Ielitczyka osobliwy herb, mianowicie r?k? serce ludzkie
trzymai^ca w polu bl?kitnym, і tytul drugi szlachecki Wiernostow
przydaiemy, a stary na helmie ma bydz polozony, iako w posrodku
tego przywileiu lepiej wyrazono, kazdy snadno obaczyc moze.
Ktorego nowego і starego tytulu і herbu pomieniony urodzony
Prokop Wereszczaka і brat iego rodzony Daniel Wereszczaka iako
sczery і wiemy pomocznik і uczestnik prac, trudow і angarij, ktore
zarownie z nim przez lat kilkanascie ponosil, takze potomkowie
iego oboiej plci m?skiej і bialoglowskiej legitime ex lumbis eius
descendentes nati et per infinitum nascituri we wszytkich sprawach
publicznych і priwatnych swieckich і duchownych zazywac b?d^
bez zadnej iakichkolwiek osob przeszkody і impetytiej czasy
wiecznymi. Nad to ze przez lat kilkanascie b?d^c iescze arrianskiej
sekty urodzony Ierzy Niemierzycz, podkomorzy kiiowski, odio
religionis ductus, iako listy iego wyswiadczai^, subordynowal byl
naprzod nieiakiego Fedora Bialego Korkoszk? Lisowczyka infamiis
innodatum, ktory na honor szlachecki przerzeczonego urodzonego
Prokopa Wereszczaki targn^l si? і actia eo nomine dal, potym nie
contentui^c si? tym drugiego secty caluinskiej nieiakiego
Lutomirskiego zemkn^l, ktory po nim caduk uprosiwszy і znowu z
trzeciem arrianinem Mikolaiem Prusakiem Bieniewskim zmow?
uczyniwszy ductu et potentia ipsi[us] iako dzierzawc? na on czas
starostwa owruckiego, na dobra iego dziedziczne, w woiewodztwie
kiiowskim a powiecie owruckim lez^ce, Piesczanice nazwane і drug^
wiosk? Moczulna nazwan%, gwaltownie naiechali і executi?
gwaltown^ uczyniwszy przez zabranie wszytkiej substantiej w
pomienionych dobrach, poddanych rozegnanie, dobr przerzeczonych
spustoszenie do wielkich go szkod przywiedli, o czym processa eo
nomine zacz?te і tocz^ce si? szeroce w sobie opiewai^. Poniewasz
teraz per legem publicam bezbozna arrianska wiara iest swi^tobliwie
zniesiona і z krolestwa naszego wywolana, dla tegoz і t^ obiecti?,
ktora si? za pobutkq. ludzi secty arrianskiej stala і przez Fedora
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Bialego Korkoszkq Lisowczyka і infamisa, ktory nie byl pleni iuris,
poparta, takze і caduk przez Lutomirskiego II Lutomirskiego caluina
na nim і dobrach iego wyzej mianowanych iako niewazny et nulliter
otrzymany z clementiej naszej krolewskiej za zgod^ wszytkich
stanow і powag^ sejmowy znosiemi annihiluiemy і cassuiemy. Tytul
nowy Wiernoslow z takowymiz praerogatiuam i, prawami і
wolnosciami, godnosci szlacheckiej sluz^cymi, iako insze wszytkie
starozytne tytuly szlacheckie obwarowane s% waruiemy і nadaiemy.
Niemniej mai^c osobliwy na to respect, ze tenze urodzony Prokop
Weresczaka, b^d^c wzi^ty po dwakroc do wi^zienia, nie tylko
substantiej, ale tez wszytkich przywileiow, praw і disposicij swoich
tak do dowodow starozytnego tytulu swego szlacheckiego, iako tez
na rozne dobra sluz4.ce, postradal і teraz w rqkach nieprzyiacielskich
zostai^, tedy osobliwie hoc diploma tenore waruiemy to, ze ktoby
siQ kolwiek wazyl tak na stary, iako і terazniejszy nowy tytul iego
szlachecki, wolnosci і dobra iakimkolwiek sposobem lub przez si$,
lub przez naprawne і subordinowane osoby targn^c siq і gwalcic,
takowy iako gwaltownik przywileiow і decretow naszych sejmowych
і trybunalskich, takze gleitow ma bydz karany. Na co dla lepszej
wiary і oczywistszego swiadectwa praesens diploma n[ost]rum r^k^
nasz^podpisalismy і pieczqc koronnyprzycisn^c roskazalismy. Dan
w Warszawie na sejmie walnym dnia XXV miesi^ca kwietnia roku
panskiego MDCLIX, panowania naszego polskiego XI a szwedzkiego XII roku.
Ian Kazimierz, krol. Ian Ignacy B^kowski, podkomorzy
chelminski, m[anu] p[ropria], Picczqc maiestatowa.
hi написано крупніше.
2 описка замість „ odzyskania
J'J між рядками залишена прогалина під зображ ення гербу.

42. 1659. VI. 4. Warszawa
Diploma wielm. Wyhowskiemu, hetmanowi Zaporoskiemu, na
Luboml і nowe herby
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62; Sig.-l, s. 105, 278; Opis katalog. - Materialy
genealogiczne. S. 129; Publ. uchwaly sejm. - VL. T.IV. S.302; Publ. Miesi^cznik Heraldyczny. Lwow, 1909. Rocznik II. T.12. S .166-168]

W imie panskie amen. Na wieczn^ rzeczy nizej opisanej w
potomne czasy pami^tkQ. My, Ian Kazimierz, z Bozej laski krol
polski, wielkie xi^ze litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie,
zmudzkie, inflantskie etc. Wiadomo czyniemy tym listem naszym
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wszem wobec і kazdemu zosobna, komu by to wiedziec nalezalo,
terazniejszego і napotym bqd^cego wieku iakiegokolwiek stanu і
conditiej ludziom, iz iako wszytkich nieustraszonego a prawie lwiego
serca mqznych і odwaznych hetmanow і wodzow wspaniale
rycerskie dziela, krwawe і boaterskie 1zaslugi od wszytkich krolow
II krolow і monarchow z wlasnej і przyzwoitej onym panskiej
laskawosci na niesmierteln^ pami^tkq znamienitych cnot, uprzejmej
і nienaruszonej wiary w strasznych dzielach marsowych, ktorych
dokazui^za dostoienstwa krolow, panow swoich, і caiosc ojczyzny
gotowi bqd^c zdrowia swoie pokladac і trupami polegac, iako
nieiakiemi ozdobnemi collossami і kosztownemi obeliskami, tak
gruntownemi і mocnemi przywileiami na znak wiekopomnej
wdziqcznosci і nagrody chwaly ozdobione і chwalebnie przyszlym
wiekom і potomnym czasom wystawiane zwykly bywac, aby
nastqpui^cy wiek patrz^c і uwazai^c iak wysoko rycerskie zashigi
sczodrobliwosci^ panskq. ukoronowane zostaly, niepochybnem torem
przodkow swoich postepui^c w kawalerskich dzielach, nienaruszon^
wiarq і cnotq krolom panom swoim dotrzymowali і oddawali czasy
wiecznemi. Nie inakszym і my teraz sposobem ze wszytkiemi pp.
radami naszemi, duchownymi і swieckiemi, wszytkiemi takze
stanami tej Rzeczyptej, na sejmie walnym terazniejszym przy boku
naszym bqd^cymi obojga narodow, uwazai^c wysokie, dzielne і
odwazne hetmanskie zashigi wielmoznego Iana na Wyhowie
Wyhowskiego, hetmana wielkiego wojsk naszych Zaporoskich, ktory
z mlodosci lat swoich, iako mu pan Bog tylko dal broniowladniq
silq, na uslugq nasz^. і Rzeczyptej udawszy siq do wojska
quarcianego, wprzod za towarzysza sluz^c, prqtko zas potym
porucznikui^c, znamienite specimina przyszlego mqstwa swego
hetmanskie[go] і dzielnosci pokazowal. Albowiem w kazdej okaziej
za dostoienstwo s. pamiqci k.i.m. Wladyslawa, pana brata naszego,
і za caiosc ojczyzny z nieprzyiacioly Krzyza swiqtego po
przestron[n]ych polach ukrainskich ochotnie uganiai^c siq, zawsze
gotow byl nieustraszonego ducha Bogu, wspanialq. starozytnych
xi^z^t Glinskich krew ojczyznie a czerstwe cialo ziemi dedicowac.
W ktorym umysle statecznie trwai^c, gdy domowa zalosna wojna a
ojczyznie fatalis z wojskiem Zaporozkiem wybuchnqla na Zoitych
Wodach, gdzie luboby uchodzic przyszlo, iednak przyrzekszy slowo
z drugim odwaznym towarystwem quarcianym za ojczyznq umierac,
mqznie wstqpnem boiem z nieprzyiacioly czynil, w tym boiu
poraniony і od uchodzqpej krwie zemdtony, па II na uroczysczu
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Kniazych Bajrakach konia postradal, poimany і od iednego
zaporozca Tatarzynowi przedany, od ktorego, gdy z wiqzienia
wyszedl, znowu poimany і od drugiego Kozaka za ledaiakiego konia
przedany byl. Z ktorej niewoli wyszedszy po trzeci raz od kozakow
niebosczykowi Bohdanowi Chmielnickiemu za wiqznia oddany, do
dzial przykowany, ci^szkie w i^zienie cierpial, z ktorego 2'
niewypuszczony, az by byt przysiqgq wykonal, ze przy wojsku
Zaporozkim mial zostawac. U ktorego przymuszony pisarzem
generalnym bqd^c, nieodm ienny w rodzony affect stanow i
rycerskiemu wyswiadczal і do pokoiu rzeczy przywiesc usilowal.
Gdy zas widzial, ze za wtargnieniem Szwedow ojczyznq wielu
niesczQsn^. Rze[czy]ptej zawierucha nawet і samo wojsko na strong
krola szwedzkiego zagarnela, zadnego przystqpu do ojczyzny 2 miec
nie mog%c, ale za ordinansem bozym udawszy si? na Ukrainie
zostawal, сгекащс sczqsliwego czasu і podobniejszej okaziej do
oddania powinnego a wiemego poddanstwa nam і Rzeczyptej, serca
zaiuszone mitigui^c і do posluszenstwa prowadz^c, co siq wkrotce
samym skutkiem pokazalo. Bo gdy przez lat iedenascie nie tylko
poslowie nasi, ale wielki posel cesarza i.m. chrzescianskiego
Ferdinanda nie mogl nie tylko samego pokoiu, ale conditij pokoiu,
przez ktoreby pokoj z ojczyzny stance mogl, otrzymac, iako tylko
po smierci Chmielnickiego, zaraz sczerze і otworzyscie z nami і
Rzeptq.o pokoiu, przez tak wiele lat denegowanym, tractowac pocz^l,
і obwarowawszy ealose religiej graeckiej, dostatecznie swiebody3 і
wolnosci, takze bespieczenstwo wojska Zaporozkiego і wszytkiego
narodu ruskiego do oddania wiernego poddanstwa dotychczas
przywodzic nie przestaie wyuzdanych buntownikow, zapal krwi^
wlasn^ gass^c і po dzisdzien na roznych miejscach II miejscach
poiozywszy ich gqstem do kilkudziesi^t tysiqey trupem gasi, і
mqznym a nieustraszonym sercem hamuie і gromi, і dot^d ieszcze
ordy tatarskie swym kosztem zaciqgai^c po kilkudziesi^t tysiqey
przy dostoienstwie naszym і spolnej ojczyznie chwalebnie stawa.
Zaczym lubo і te odwazne dziela і hetmanskie uslugi iego wysokiej
nagrody і niesmertelnej slawy s^ godne, nie mog^c bydz od nas pod
ten czas ex aequo renumerowane, iednak z wrodzonej clementiej
naszej krolewskiej w podawai^cych siq napotym okazyach slowem
naszym krolewskim to mu nagrodzac przyobiecui^c, teraz tylko,
aby wedtug urzqdu swego і p[rae]rogatiwy hetmanskiej sluszny
sustentament mogl miec, onemu przykladem 4 inszych hetmanow
w ielkich koronnych, osobliw ie w ielm oznego niegdy Iana
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Zamoyskiego, multis nominibus hetmana wielkiego koronnego et
nunquam satis laudati viri przykladem, onemu starostwo lubomlskie
і miasto Luboml, naiasniejszej Ludowice Mariej, malzonce naszej,
nalez^ce, za laskawym і dobrowolnym iej ust^pieniam prawem
dziedziczny[m] ze wszytkiemi do tego starostwa nalez^cymi
miastami, miasteczkami і wsiami, folwarkami, takze ze wszytkiemi
pozytkami, dochodami, nic na siQ ani na dzierzawcow naszych nie
zostawui^c, przerzeczonemu wielmoznemu Ianowi na Wyhowie
Wyhowskiemu, hetmanowi naszemu wielkiemu zaporozkiemu, і
potomkom iego za zgod% wszech stanow Rzeptej hoc diplomate
n[ost]ro milosciwie conferuiemy, daiemy і daruiemy w dziedzictwo
czasy wiecznymi. Wolno tedy iest і b^dzie przerzeczonemu
hetmanowi naszemu wielkiemu zaporozkiemu, potomkom і
successorom iego tych dobr miasta Lubomla, wszytkich miasteczek,
wsi і folwarkow, do niego nalez^cych, iako wlasnych swoich
dziedzicznych prawem dziedzicznym zazywac, przedac, dac і
darowac przyiaciolom, na cerkwie Boze, takze na szpitale, seminaria
і szkoly oddawac і wedtug upodobania swego disponowac, moc^
terazniejszego przywileiu naszego constitute sejmowy ztwierdzonego. A przy tym oraz wedlug zwyczaiu wszytkich monarchow, a
osobliwie polskich, odwazne rycerskie dziela і bohatyrskie II
bohatyrskie hetmanskie odwagi і mqzne postQpki correspondentibus
insigniis et stemmatibus adornando et condecorando, naprzod, ze
do orla polskiego odt^czone przez domowe zamieszanie prouincie
ductu et consilio suo poci^gnal, a oraz і wojsko Zaporozkie do
oddannia nam і Rzeptej wiemego poddanstwa przywiodl, tedy do
starozytnego herbu domu iego Abdank nazwanego pod pokryciem
herb krolestwa Polskiego orla bialego w polu purpurowym,
przydaiemy; za kwawe zas odwagi і wi^zienia podiQte herb
zwyczajny xi^z^t ruskich, to iest rycerza na koniu siedz^cego, smoka
bii^cego pozwolamy; ze buntownikow, ktorzy temu pokoiowi z nami
і Rzeptq. postanowionemu s^przeciwni, scz^sliwie gromi і ukracza,
herb lwa zoltego w polu zielonym, miecz dobyty w lapach
trzymai^cego, do dawnego titulu Lwoserd Wyhowski przypisuiemy.
W ostatku, iz tenze wielmozny Ian Wyhowski, hetman nasz
zaporozki, tytul szlachecki polski nad wszytkie insze tytuly
najzacniejszym poczytac і naznaczniejszym, zaczym tez sczery
candor і iasn^ zyczliwosc swoi$ przeciwko ojezyznie oswiadczai^c
pokazal si$, bydz onej verum et candide amantem ciuem. Dlategoz
osobliwy herb xi^z^t litewskich Pogonia in campo candido seu albo

onemu przydaiemy, a herb iego starozytny Abdank we srodku tych
pomienionych czterech herbow zostawac ma takim, iakim tu na
przywileiu wyrazono iest sposobem. Ktorego herbu nie ma nikt inszy
zazywac, tylko sam pomieniony wielmozny hetman nasz z ojcem і
braciy swoiy rodzony, urodzonymi Danielem і Konstantem
Wyhowskiemi, takze potomkowie iego oboiej plci leg[iti]me ex
lumbis eius descendentes. A ze constitutiami iest obwarowano, aby
dobra krolewskie, a osobliwie do stolu i.k.m. nalezqce, upraszane і
rozdawane nie byly pod winami, w tychze constitutiach opisanemi,
tedy my za zdaniem pp. rad naszych duchownych і swieckich і za
spolny zgody poslow oboiga narodow wszytkich, na sejmie
terazniejszym przy boku naszym bqdycych, pomieniony constitute
pro hac vite tantum umorzonq. miec chcemy, zagradzaiyc wiecznymi
czasy kazdemu importunowi vigore tej constitutiej u prawa drogq,
a to dla osobliwych zaslug wielmoznego Iana Wyhowskiego,
hetmana nasze[go] zaporozkiego, і braciej II і braciej iego rodzonej,
chcyc samym skutkiem ukazac potomnosci, ze ojcowskim affectem
zaslugi iego і domu iego wszytkiego przyimuiemy, iakim zawsze
praedecessorowie nasi dobrze zasluzonych condecorowali і
przyimowali. Przyrzekamy przy tym za nas і naiasniejszych
nastqpcow naszych, krolow polskich, ze przy tym przywileiu
pomienionego wielmoznego Iana Wyhowskiego, hetmana wojsk
naszych Zaporozkich, ze wszytkim oboiej plci potomstwem iego
cale zachowamy і od wszelakich cuiuscunque conditionis ludzi
p[rae]pediciej5 bronic bqdziemy, со і naiasniejszi nastqpcy nasi
zisczy. A przy tym ze naiasniejsza Ludouica Maria, malzonka nasza,
miala prawo swoie na tenze Luboml, ktorego z milosci swoiej
przeciwko ojczyznie dobrowolnie ustqpila і na to przywilej swoj za
naszym, pp. rad naszych і wszech stanow oboiga narodow
przerzeczonych wielmoznemu Ianowi Wyhowskiemu dala, tedy ten
przywilej krolowej i.m, paniej malzonki naszej, we wszytkim
approbuiemy. Na co dla lepszej wiary і wiqkszej wagi rqkqsmy siq
naszy podpisali і pieczqc maiestatu naszego krolewskiego przycisnyc
roskazalismy. Dan w Warszawie na sejmie walnym dnia IV miesiyca
czerwca roku panskiego MDCLIX, panowania krolestw naszych
polskiego XI a szwiedzkiego XII roku.
Przy obecznosci iasnie wielebnych, wielebnych, iasnie
wielmoznego, wielmoznych і urodzonych: Waclawa hrabie z Leszna,
arcybiskupa gnieznienskiego, legati nati krolestwa Polskiego,
primasa і pierwszego xiyzqcia; Iana Tarnowskiego, lwowskiego
arcybiskupa; Andzeia Trzebickiego, krakowskiego, xiyzqcia
siewierskie[go], Floriana Kazimierza xiyzqcia Czartoryskiego,
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kuiawskiego і pomorskiego, Iana Dowgiaty Zawiszq, wilenskiego,
Wojciecha Tholibowskie[go], poznanskiego, Iana Gembickiego,
plockiego, Iana Stephana Wydzgi, luckiego, nominata warminskiego,
Stanisiawa Sarnowskiego, przemyskiego, Kazimierza Sapiehy,
zmudzkiego, Adama Kosa, chelminskiego і pomezanskiego,
Thomasza Lezynskiego, chelminskiego, Thomasza Viejskiego,
kiiowskiego, Ierzego Bialozora, smolenskiego biskupow; Stanisiawa
70 z Potoka II z Potoka na Podhajcach Potockiego, krakowskiego,
hetmana wielkiego koronnego, Iana hrabie z Leszna, poznanskiego,
Pawla Iana Sapiehy, wilenskiego і hetmana wielkiego WXL, Iana
na Zamosciu Zamoyskiego, sendomirskiego, Andzeia Grudzinskiego, kaliskiego, Wladyslawa hrabie z Leszna, lqczyckiego, Ierzego
Karola Hlebowica, generalnego starosty zmudzkiego, Iarosza 6
Wierzbowskiego, brzeskiego kuiawskiego, wielkorz^dce krakows
kiego, Alexandra Stanisiawa Belzeckiego, podolskiego, Iana z
Sczekarzowic Tarla, lubelskiego, Iana Kosa, chelminskiego, Iana
Karola Kopcia, polockiego, Stanisiawa Kobierzyckiego, pomors
kiego woiewodow; Stanisiawa z Popowa Witowskiego, sendomirs
kiego, Iana z Pieskowej Skaiy Wielopolskiego, wojnickiego і starosty
w arszaw skiego, A lexandra Sielskiego, l^czyckiego, Iana 7
Dqbinskiego, rogozinskiego kasztellanow; Ierzego hrabie na Wisnicu
Lubomirskiego, najwyzszego і hetmana polnego koronnego, Iana8
Zawiszy, W ielkiego XL wielkiego marszalkow; M ikolaia z
Prazmowa Prazm owskiego, nom inata luckiego, koronnego,
Krzysztopha Раса, WXL najwyzszych kanclerzow; Boguslawa
hrabie na Lesznie, koronnego, Alexandra Naruszewica, WXL
podkanclerzych; Lukasza ze Bnina Opalinskiego, koronnego
marszalka nadwomego; Wojciecha z Pilce Korycinskiego, proboscza
generalnego miechowskiego, secretarza wielkiego koronnego;
Macieia Poniatowskiego, opata tynieckiego, Stanisiawa Niewiarowskiego, opata trzemeszynskie[go], koronnego і Wielkiego XL
duchownych, Andzeia Morsztyna, koronnego, Cypriana Pawla
Brzostowskiego, WXL swieckich referendarzow; Gottarda Butlera,
podkomorzego koronnego; Iana Rozyckiego, proboscza gniezniens
kiego і klimuntowskiego, pisarza skarbu koronnego najwyzszego;
Waleriana Stanisiawa Iudickiego, pisarza WXL, archidiakona
wilenskiego; Andrzeia Miaskowskiego, opata przemeckiego,
wielkiej, Andrzeia Olszowskiego, proboscza gnieznienskiego і
70v. krakowskiego, mniejszej cancellaryi koronnych II koronnych
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regentow; Iana Tanskiego, instigatora koronnego; Iana Gninskiego,
starosty gnieznienskiego, marszalka poselskiego; Iana Euarista z
Belzca Belzeckiego, pisarza і dworzanina naszego pokoiowego;
Wladyslawa Szmelinga, chor^zego nadwornego koronnego; Iana
Ignacego B^kowskiego, podkomorzego chelm inskiego; Iana
Szomowskiego, stolnika sendomirskiego; Stephana Balusa, lowcego
nadwornego koronnego; Andzeia Scipiona, chor^zego wendenskiego; Iana Kosa, dworzanina naszego pokoiowego; Samuela
Kuszewica, metrykanta cancellariej wielkiej koronnej; Stanislawa
Baczynskiego, cancellariej naszej koronnej і tego przywileiu pisarza,
і innych bardzo wielu poslow ziemskich і rycerskiego stanu ludzi,
obywatelow koronnych і Wielkiego XL, na terazniejszy sejm walny
w Warszawie zgromadzonych. Ian Kazimierz, krol. Ian Ignacy
B^kowski, podkomorzy chelminski, m[anu] p[ropri]a. Piecz^c
maiestatowa koronna, zawieszona w puscze srebnej.
1 описка замість „bohaterskie

22між рядками залишена

прогалина, перекреслена хрестом.

3 описка замість „sw ohody”.
4 навпроти рядка на полі позначка хрестиком.
5у ркпс. підкреслено.
6 описка замість ,, Н іею піт а
7описка замість „Rem igiana".
н описка замість „K rzysztofa”.

43. 1659. V. 20. Warszawa
Oblata przywileiu krolowej iej msci na lubomlskie starostwo
wielmozn[emu] Ianowi Wyhowskiemu wiecznosciq
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62]

Ludowika Maria, z Bozej laski krolowa polska і szwedzka,
wielka xi^zna litewska, ruska, pruska, mazowiecka, zmudzka etc.,
mantuanska, monferatska urodzona a niwerska dziedziczna.
Oznajmuiemy tym listem naszym wszem wobec і kazdemu zosobna,
komu to wiedziec b^dzie nalezalo, iz my zawdziQczai^c odwazne і
krwawe zaslugi wielmoznego Iana na Wyhowie Wyhowskiego,
hetmana wielkiego zaporoskiego, ktore za dostoienstwo s. pami^ci
k.i.m. Wladyslawa Czwartego, pierwszego malzenstwa pana
malzonka naszego, w roznych marsowych okazjach w wojsku
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quarcianym wprzod po usarsku za thowarzysza na dobry slawq
zarabiaiqc, niedlugo potym chorygwie wodzqc, na kazdym placu
odwaznych dziel swoich rycerskich dokazowal і nieustraszonymi
siq piersiami zastawial, teraz zas za panowania naiasniejszego k.i.m.
Iana Kazimierza, wtorego malzenstwa pana malzonka naszego,
zwlaszcza pod czas niesczqsnego zamieszania w Rzeczyptej po
smierci || po smierci Chmielnickiego, do tego rady swoie z
wrodzonej ku ojczyznie zyczliwosci dirigowai celu, aby przez tak
wiele lat denegow any pokoj spolnej ojczyznie mogl bydz
przywroczony і oderwane przez wnqtrzny wojnq prowincie do
iednosci pociygnyl, oraz і wojsko Zaporozkie do oddania k.i.m.,
panu malzonkowi naszemu, і Rzeczyptej wiernego poddanstwa
przywiodl і do tych czas ordy tatarskie swoim kosztem zaciqgaiqc
za caiosc ojczyzny odwaznie stawa. Te tedy tak znakomite і
nieustawaiycej pamiqci godne zaslugi iego, ze nie mogy bydz ex
aequo renumerowane, iednak teraz aby wzglqdem urzqdu swego
hetmanskiego sluszny mogl miec sustentament, onemu z laskawosci
naszej krolewskiej і z milosci ku ojczyznie z starostwa naszego
lubomlskiego, nam vigore iuris refermatorii za zgody wszech stanow
Rzeczyptej nalezycego, ustypic і z prawa siq naszego zrzec
umyslilismy i, iakosz stosuiyc siq cale do woli krola i.mci pana
malzonka naszego і generalnej zgody pp. rad duchownych і
swieckich, na sejmie terazniejszym zgromadzonych, nic na nas ani
na successory nasze, takze dzierzawce nie zostawuiyc, ustqpuiemy
і zrzekamy siq і iako k.i.msc pan malzonek nasz і wszytka Rzeczpta
przez constitutiq publicznq w dziedzictwo puscil і my pusczamy.
Ktore to starostwo lubomlskie w dziedzictwo sobie dane z miastem
Lubom lem , m iasteczkam i, w siam i, folw arkam i, futoram i,
poddanymi, dochodami, pozytkami pomieniony wielmozny Ian
Wyhowski, potomkowie і successorowie iego oboiej plci, legitime
ex lumbis eius descendentes, prawem dziedzicznym trzymac і onego
uzywac spokoinie bqdzie і bqdy czasy wiecznymi. Wolno tedy iest
і bqdzie przerzeczonemu wielmoznemu Ianowi Wyhowskiemu,
potomkom і successorom iego oboiej plci pomienionych dobr iako
wlasnych swoich zazywac, dac, darowac, przedac і wedlug
upodobania swego nimi szafowac mocy niniejszego przywileiu
naszego, przywileiem naiasniejszego k.i.m. pana malzonka naszego,
і constitute sejmowy ztwierdzonego. Na co dla lepszej wiary і wagi
rqkysmy siq w lasny podpisali і pieczqc naszy przycisnyc
roskazalismy. Dan w Warszawie na sejmie walnym dnia XX
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mies[i%lca maia roku panskiego MDCLIX.
Ludowika Maria, krolowa. Kazimierz Szczuka, kustos
poz[nanski], prob[ski], war[minski], sec[retarz] iej k.mci. ||

71v.

' Dzialo si? w Warszawie w poniedzialek po swi^cie
Nawiedzenia Naswi^tszej Panny Mariei nablizszy, to iest dnia 7
miesi^ca lipca roku 16592.'1
44. 1659. VII. 7. Warszawa
Resignuje w [ielebny] M eszczeryn archim andriej czerniechowskiej
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62]

Ian Kazimierz, z Bozej lasky krol etc. Oznajmuiemy etc., iz
stan^wszy oblicznie przed actami metryki ruskiej kancellariej naszej
wielkiej koronnej wielebny ociec Iozeph Meszczeryn, archimanrita
czernihowski, podal do act niniejszych list pewny, resygnati?
archimandriej czemihowskiej і przywileiu na to od nas otrzymanego
w sobie тащсу, rqkami tegoz wielebnego Meszczeryna і przyiaciol
podpisany, pieczqci^ ztwierdzony, caly, nienaruszony і zadnej w
sobie w^tpliwosci nie mai^cy, takowy:
la, Iozeph Meszczeryn, archimandrita czernihowski, zdrowy
b?d^c na umysle і na ciele odst^piwszy mego wlasnego naleznego
iakiegozkolw iek forum a pod ten list dobrow olny liberae
condescensionis zapis moj cale poddai^c si?, iasnie, iawnie і
dobrowolnie zeznawam, iz ia, mai%c sobie z laski naiasniejszego
Iana Kazimierza, krola polskiego, pana mego milosciwego,
sczQsliwie teraz nam panui^cego, conferowan^ przez przywilej
archimandriq czernihowski a bqd^c teraz od tegoz krola i.mci, pana
m[ego] milosciwe[go], і wszytkiej Rzeczyptej ad varias legationes
vocowany in grauissimis Reipub[li]cae negotiis, gdzie niemaly czas
pro exigentia functionis impositae zabawic muszq, za czym
postrzegaiqc cale tego, aby w monastyrach czernihowskich dla
dlugiej absentiej moiej vyma chwaly Bozej nie byla, tak ten urz^d
archimandriej moiej, iako і sam przywilej, do wolnej dispositiej
i.k.m. pana m[ego] milosciwego rezygnuiq, pokornie supplikui^c
do maiestatu i.k.m., aby osobie iakiej godnej ten urz^d przez
przywilej swoj milosciwi conferowac raczyl, submittui^c siq і swoj
przywilej tejze osobie do rqk in verificationem liberae condescen
sionis meae oddac, aby chwala Boza na tych miejscach hojnie
kwitn^la. Na co dla lepszej wiary przy pieczqci II pieczqci moiej
r?k^ moi^ wlasn^ podpisalem si? і o podpis ich msciow panow
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przyiaciol moich, nizej na podpisach r^k mianowanych, uprosielem,
ktorzy si? podpisali і pieczqci swoie przylozyli. Dzialo siq w
Warszawie miesi^ca lipca pierwszego dnia roku tysi^c szescset
piQcdziesi^tego dziewi^tego.
Iozeph Meszczeryn, rqk^ wlasn^. Miejsce pieczqci. Stanislaw
na Lipiu Lipski, kanonik plocki, secretarz i.k.m., iako proszony
przyiaciel podpisuie siq. Ian Ignacy B^kowski, podkomorzy
chelminski, starosta rogozinski.
A tak podawszy per oblatam tenze wielebny ociec Iozeph
Meszczeryn, zdrowy bqd^c na ciele і na umysle, forum і iurisdictiej
sobie iakoszkolwiek nalez^cej na ten czas odstqpui^c a terazniejsz^
quo ad hunc actum poddai^c siq, iawnie і dobrowolnie zeznal і
zeznaie, iz on wyzej inserowany list resignatiej we wszytkiej onego
punctach approbuie, ztwierdza і cale tak samej archimandriej
czemihowskiej, iako і przywileiu na to od nas otrzymanego, ustQpuie
і resignuie, hac sua personali comparitione3 ad p[rae]missa mediante.
Co і rqk^swoepodpisal: Ian Iozeph Meszczeryn, m[anu] p[ropria].
Ktory to list і sam^ resignatiq wyzej uczynion^ my krol, wazn^ і
stal% miec chc^c, one do akt metryki naszej ruskiej wpisac і stronie
potrzebui^cej in forma authentica wydac roskazalismy. Na co dla
lepszej wiary pieczqc koronna iest przycisniona. Dzialo siq w
Warszawie w poniedzialek po swiqcie Nawiedzenia Naswiqtszej
Panny Mariei najblizszy, to iest dnia siodmego miesi^ca lipca roku
panskiego tysi^c szescset piqcdziesi^tego dziewi^tego, panowania
krolestw naszych polskiego XI a szwedzkie[go] XII roku.
11написано крутніте.
2у ркпс. підкреслено .
? описка замість “comparatione

45. 1659.V.30. Warszawa
M iasto Smita ze w siam i, takze W iazowek і Taraszowka
Danielowi Wyhowskiemu wiecznosciq1
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62; Prot. -M K -393, f. 142v.-144 (metrica ruthen.);
Publ. uchwaly sejm. - VL. T.1V. P.302]

W imie panskie amen. Na wieczn^. rzeczy niniejszej w
potomne czasy pami^tkq. My, Ian Kazimierz, z Bozej laski krol
polski, wielkie xiqie litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie,
zmudzkie, inflantskie, smolenskie, czemiechowskie, a szwedzki,
gotski, wandalski dziedziczny krol. Oznajmuiemy niniejszym listem
naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy
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teraz і na potym bqdycym, iz iako to iest czwalebny II chwalebny і 72v.
wlasnie wielkim monarchom і krolom nalezyty, bo thron ich
utwierdzaiycy і zdobiycy, przymiot і cnota przeciwko poddanym
laskawosc і dobrotliwosc, tak і nam z wrodzonej swiytobliwych
naiasniejszych przotkow 2 naszych temusz, со і my wolnemu
sczqsliwie panuiycych narodowi dobroci naszej pochodzyca rzecz
niemniej przyzwoita taz z powierzonemi nam od pana Boga
narodami obchodzic siq clementiy і rownym krokiem postqpowac
w lata panowania naszego, ktorego przepqdzone, acz nie byfy nigdy
bez wiadomych ku wiernym poddanym naszym iako ku synom
ojcowskiej milosci oraz і panskiej szodrobliwosci1 dowodow. Daly
iednak terazniejsze czasy і podaly swiatu osobliwie laskawosci
przyklady, gdy dobroczynnej і szczodrobliwej rqki panskiej do
zawdziqczenia wyswiadczonej nam zyczliwosci і zachqcenia do tym
wiqkszej w usludze naszej і Rzeczyptej ochoty wojska naszego
Zaporoskiego otwartej wystawili wyzerunk z tej, iako z nieprzebranej
skarbnice, aby і urodzony Daniel Wyhowski, za ktorym wielmozny
Ian Wyhowski, woiewoda і general kiiowski, hetman wojsk naszych
Wielkiego X. Ruskiego Zaporozkich, nam і Rzeczyptej dobrze
zasluzony, cosmy iuz w inszych przywileiach naszych iemu danych
rzetelniej і doskonalej wyrazili, iako zabratem swoim usilny wniosl
do nas prozbq rowne zaslugom swoim (ktorych my osobliwy mamy
respekt) odbieral nagrody. Cale do tego sklonilismy nasz umysl
krolewski, abysmy mu z malzonky і potomkami iego oboiej plci
dobra nasze krolewskie, to iest miasto Smila nazwane nad rzeky
Tiszmnem4 lezyce і do niego nalezyce dobra Konstantinow, Bakly,
Orlowiec, Olechowiec w starostwie bialocerkowskim, zachowuiyc
cale terazniejszego possessora, zas Wiyzowek, Taraszowka, w
starostwie korsunskim bqdyce, ze wszytkiemi ich przynaleznosciami,
slobodami przez wielmoznego niegdy Stanislawa Koniecpolskiego,
kasztellana krakowskiego, na gruntach naszych krolewskich
osadzonemi, do wiecznego uzywania dali і z sczodrobliwej laski
wladzy і mocy naszy krolewsky і sejmu terazniejszego walnego,
stosuiyc siq w tej II w tej mierze do constitutyi ferowanej, dobra 73
pomienione nasze krolewskie w dziedzictwo і wlasnosc pomienio
nego urodzonego Daniela W yhowskiego і iego potom kow
przemieniwszy conferowali. Iako to daiemy і conferuiem y
niniejszym listem naszym. Ktore to miasto Smila nazwane i4a
pomienionemi wyzej dobrami і z ich okolicznosciy, tudziesz ze
wszytkiemi slobodami, futorami, osadami, gruntami і innemi

159

iakokolwiek nazwanemi przynaleznosciami, pozytkami, iako niegdy
wielmozny kasztelan krakowski przy tymze miescie і do tychze dobr
nalez^cemi na on czas trzymal і zazywal, pomienieni urodzeni
Wyhowscy і ich potomkowie m?skiej і bialej plci, po sobie
nastepui^cy, lubo ci, ktorzyby od nich wiecznosc iakimkolwiek
sposobem na te dobra otrzymali, trzymac, zazywac wiecznemi czasy
albo wedle woli і upodobania disponowac b?d^ upewniai^c ich w
tym naszym і naiasniejszych nast?pcow naszych krolow polskich
imieniem, ze ich od uzywania wolnego і spokojnego dobr wzwysz
mianowanych oddalac nie b?dziemy і nie oddalemy, і nikomu w
possessiej przeszkadzac nie dopuscimy. Bo luboby kto z pierwszym
iakim і dziedzicznym prawem , na ktore z pom nionych w
terazniejszym naszym przywileiu dobra odezwal si? і zasadzai^c
si? przy swoim prawie doskonalego uzywania і dobr tych possessiej
bronic і przeskadzac chcial, aby pomienioni urodzeni Wihowscy
przy tej lasce naszej nieporuszeni zostawali, bierzemy to na si? і na
Rzeczpt^, ze ich w tym zast^piemy, takowego inszym sposobem
ukontentowac і nagrodzic mu obiecuiemy і nagrodziemy rzetelnie.
Z tych zas dobr, ktorych iuz iako dziedzicznych pomienieni
po[sse]ssorouie5 wiecznie zazywac b?d%, te ci?zary і powinnosci
Rzeczyptej, ktore z dobr ziemskich szlacheckiego stanu ludzie
ponosz^ і oddai% ponosic і oddawac powinni, prawa nasze
krolewskie, Rzeczyptej і Kosciola Bozego zachowui^c wcale. Dla
lepszej tego wszytkiego wiary і pewnosci terazniejszy przywilej nasz
73v. r?k^nasz^podpisawszy piecz?ci^ II piecz?ci^koronnyzapiecz?towac
roskazalismy. Dan w Warszawie na sejmie walnym koronnym dnia
ЗО6 miesi^ca maia roku panskiego tysi^c szescset pi?cdziesi^tego
dziewi^tego, panowania naszego polskiego X a szwedzkiego XI
roku.
Ian Kazimierz, krol. Samuel Casimirus Kuszewic, s[ecretarius] r[egiae] m[aies]t[a]tis, m[anu] p[ropria]. Sigillum maius regni
pensile.
' „е" дописано над рядком.
2 описка замість „przodkow".
•' „ drob " написано на місці витертого, описка замість „szczodrobliwosci ".
4 описка замість „ Tiasminem ".
4,1 описка замість ,,z ”.

5у ркпс.

підкреслено .

6 т а ко ж .
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46. 1659. V. 30. Warszawa
Dobra Dimir Stefanowi Sulimie lennym1 prawem2 w woie
wodztwie kiiowskim dane
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62; S ig.-l, s.244; Prot. - MK-393, f. 144v.-145
(metrica ruthen.); Publ. uchwaty sejm. - VL. T.IV. P.303]

W imie panskie amen. Na wieczn^ rzeczy niniejszych
pami^tkq. My, Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewsfkie] etc. Oznajmuiemy wszem wobec і kazdemu zosobna na
potomne czasy, komukolwiek bqdzie nalezalo. Iako wszytkim w
wojsku naszego Zaporozkiego, nam і Rzeczyptej zasluzonym,
pansk% nasz^ laskq і sczodrobliwosc zwyklismy pokazywac, tak і
urodzonego Stefana Sulimy nam і Rzeczyptej przy wiernym і
powinnym z Ьгасіз, sw oe oddanym poddanstwie oswiadczon^ wiarq
і cnotq ozdabiai^c a pomni^c na iego zdawna zyczliwe ku nam і
Rzeczyptej uslugi, ktore z odw agi zdrow e swego w kazdych
okazyach za dostoienstwo nasze і Rzeczyptej iako syn prawdziwy
ojczyzny ochotnie offiarowal, umyslilismy onemusz, malzonce і
potomkom iego mqskiej tylko plci, z loza ich id^cym, dobra nasze
krolewskie Dimir, miasto nazwane w woiewodztwie kiiowskim nad
rzek^ Rypiene lez^ce, prawem lennem dac і conferowac, iakosz
daiemy і conferuiemy niniejszym przywileiem naszym і powagq.
sejmu terazniejszego za zgod^ wszytkich stanow koronnych. Za
ktorym to prawem lennem terazniejszym pomieniony urodzony
Stefan Sulima і z przerzeczon^ malzonk^ sw oe і potomkami II і
potomkami mqskiej tylko plci, z loza ich id^cemi, tez dobra wyzej
mianowane ze wszytkiemi folwarkami, futoram i, mlynami,
mlynarzami, rudami, lasami, borami, barciami, ieziorami, stawami,
rzekami, rolami, polami\ poddanymi і ich robociznami, daninami,
czynszami і ze wszytkiemi ogulem prouentami, pozytkami,
przynalezytosciami, do tychze dobr zdawna і iako teraz w swoim
cirkule zostae sluz^cemi, trzymac bqd^, onych uzywac і w spokojnej
possessiej miec dot^d, poki potomkow iego plci mqskiej, tylko z
loza iego id^cych, stawac bqdzie. Obiecuiemy przy tym naszym і
naiasniejszych nastepcow naszych imieniem, iz ich od possessiej і
spokojnego uzywania przerzeczonych dobr і ich przynalezytosci nie
oddalemy ani komu innemu oddalac pozwolemy, ale cale przy tym
lennym prawie tak pomienionego urodzonego Stephana Sulimq, iako
malzonkq iego і potomkow mqskiej plci, z loza ich id^cych, poki
ich stawac bqdzie zachowamy і naiasniejsi nastqpcy naszi zachowai^.
Wolno tez bqdzie za osobliwym consensem і pozwolenie[m] naszym
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temuz urodzonemu Stephanowi Sulimie, malzonce і potomkom iego
mqskiej plci pomienione dobra przedac, zamienic і na wszelaki
pozytek swoj obrocic. Wzglqdem ktorego prawa lennego tak sam
urodzony Stephan Sulima, iako malzonka iego і potomkowie plci
mqskiej, z tychze dobr sluzbq ziemsky woienny, rowno z inszemi
obywatelami tamecznego woiewodztwa, odprawowac bqdy powinni,
prawa nasze krolewskie, Rzeczyptej і Kosciola Bozego katholickiego
cale zachowuiyc. Na co dla lepszej wagi ten przywilej rqky naszy
podpisawszy pieczqciy koronny stwierdzic roskazalismy. Dan w
Warszawie na sejmie walnym generalnym die ЗО4 miesiyca maia
roku panskiego MDCLIX, panowania krolestw naszych ’ polskiego
і szwedzkiego XI roku'5.
Ian Kazimierz, krol. Locus sigilli cancellariae n[ost]rae
maioris ad pargamen[ae] appensi. Ian Ignacy Bykowski, podkomorzy
chelminski, m[anu] p[ropria],
1 „ т ” написано над рядком.
2т а ко ж .
* „Іат і” дописано на полі.
4 у ркпс. підкреслено.

55 описка замість

„polskiego X і szwedzkiego X I roku”.

47.
1659. V. ЗО. Warszawa
74v. Dobra Kozar w Kiiowczyznie Seueri-llnowi Sulimie prawem
lennym dane
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62; Sig.-l, s.239, 256; Prot. - MK-393, f. 145v.146 (metrica ruthen.); Publ. uchwaty sejm. - VL. T.IV. P.303]

W imie panskie amen. Na wieczny rzeczy niniejszych
pamiytkq. My, Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litew[skie] etc. Oznajmuiemy wszem wobec і kazdemu zosobna na
potomne czasy, komukolwiek wiedziec bqdzie nalezalo, iz im
czqsciej odwaznego urodzonego Seweryna Sulimy woienne zaslugi
і nieustawaiyce iego w kazdej okaziej do przyslugi nam і Rzeczyptej
chqc і ochotq do osobliwej naszej bierzemy uwagi, tym go' bydz
coraz godniejszym krolewskiej laski naszej і sczodrobliwosci
slusznie uznawamy. Iakos і na ten czas samym mu affectem za
wniesiony za nimze od poslow wojska nasze[go] Zaporoskiego na
sejm terazniejszy wyslanych do nas prozby pokazuiyc, ochotniesmy
siq do tego sklonili, abysmy mu і malzonce, takze і potomkom iego
mqskiej tylko plci, z loza ich idycym, dobra nasze krolewskie Kozar
nazwane, w woiewodztwie kiiowskim nad rzeky Ostrzem lezyce,
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prawem lennym dali і conferowali, iakosz daiemy і conferuiemy
niniejszym przywileiem naszym powagy sejmu terazniejszego za
zgody wszytkich stanow koronnych. Za ktorym to terazniejszym
prawem lennym pomieniony urodzony Seweryn Sulima і z
przerzeczony malzonky swoiy, і potomkami mqskiej tylko plci, z
loza ich idycemi, tez dobra wyzej mianowane ze wszytkiemi
folwarkami, futorami, mlynami, mlynarzami, rudami, lasami,
borami, barciami, ieziorami, stawami, rzekami, rolami, polami,
poddanymi і ich robociznami, daniami, czynszami і ze wszytkiemi
ogolem prawem tam і pozytkami, przynalezytosciami, do tychze
dobr zdawna і iako teraz w swoim cirkule zostaiy sluzycemi, trzymac
bqdy, onych uzywac і w spokojnej possessiej miec dotyd, poki,
potomkow iego mqskiej plci, tylko z loza iego idycych, stawac
bqdzie. Obiecuiemy im przy tym naszym і naiasniejszych nastqpcow
naszych imieniem, iz ich od possessiej і spokojnego uzywania
przerzeczonych dobr і ich przynalezytosci nie oddalemy ani komu
innemu oddalac pozwolemy, ale cale przy tym lennym prawie tak
pomienionego urodzonego Seweryna Sulimq, iako malzonkq II 75
malzonkq і potomkow iego mqskiej plci, z loza iego idycych, poki
ich stawac bqdzie zachowamy і naiasniejsi nastqpcy nasi zachowaiy.
Wolno tez bqdzie za osobliwym consensem і pozwoleniem naszym
temuz urodzonemu Sewerinowi Sulimie, malzonce і potomkom iego
mqskiej plci pomienione dobra przedac, zamienic і na wszelaki
pozytek swoj obrocic. Wzglqdem ktorego prawa lennego tak sam
urodzony Seweryn Sulima, malzonka і potomkowie iego plci mqskiej
z tychze dobr sluzbq ziemsky woienny, rowno z inszemi obywatelami
tamecznego woiewodztwa, odprawowac bqdy powinni, prawa nasze
krolewskie, Rzeczyptej і Kosciola Bozego katholickiego wcale
zachowuiyc. Na co dla lepszej wagi ten przywilej rqky naszy
podpisawszy pieczqciy koronny ztwierdzic roskazalismy. Dan w
Warszawie na sejmie walnym generalnym dnia XXX miesiyca maia
roku panskiego MDCLIX, panowania krolestw naszych polskiego
X a szwedzkiego XI roku.
Ian Kazimierz, krol. Locus sigilli regni cancell[ari]ae n[ost]rae
maioris ad pargamen[ae] appensi. Ian Ignacy Bykowski, podkomorzy
chelminski, m[anu] p[ropria].
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48. 1659. V. 30. Warszawa
Wsi Iolce, Berezki і Iablonow w Kiiowczyznie Theodorowi
Sulimie lennym1
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62; S ig.-l, s.244, 256; Prot. - MK-393, f. 146146v. (metrica ruthenic.); Publ. uchwaly sejm. - VL. T.IV. P.303]

W imie panskie amen. Na wieczn^ rzeczy niniejszych
pami^tk?. My, Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski etc.
Oznajmuiemy wszem wobec і kazdemu zosobna na potomne czasy,
komukolwiek wiedziec b?dzie nalezalo. Iest to wlasne dzielo
monarchow, aby zashizonych poddanych swoich a doswiadczonych
przeciwko sobie w wierze і statecznosci iako najwi?kszemi і
najobfitszemi nagrodami condecorowali і ozdabiali. Zt^d abowiem
і oni sami do wszelakich zashig pochopy і drudzy przykladem ich
do poboznych, iako zaslug tak zalezytej zatrzymania wiary ku panu
т а щ podniaty. A iako my doswiadczywszy sam^ rzeczy wiary і
cnoty urodzonego Theodora Sulimy, ktory w wojsku naszym
Zaporoskim zostai^c naprzod za dostoienstwo nasz? і calosc
Rzeczyptej tak w kazdej potrzebie і okaziej z nieprzyiacioly naszemi
75v. і Rzeczypospolitej m?znie II m?znie stawai^c, w wi?zy nieprzyiacielskie dostawszy si?, gotow zawsze zostawal krew swoi? wylac,
iako potym pod czas zamieszany domowej wojny kozackiej tez
cnot?, wiar? і statecznosc п а т і Rzeczyptej wyswiadczal, gdy nam
wieme і powinne poddanstwo a ojczyznie pokoj z Ьгасщ swoi^
rodzon^ oddal. Tedy my mai^c wzgl^d osobliwy na iego wrodzon^
cnot? a na instanti^ poslow, od wojska Zaporohwskiego2 naszego
na sejm terazniejszy do nas wyslanych, za nimze wniesion^,
umyslilismy temuz pomienionemu urodzonemu Theodorowi Sulimie
і malzonce iego, takze potomkom onych m?skiej tylko plci, z loza
ich id^cym, dobra nasze krolewskie, to iest wioski lulce, Bereski і
Iablonow nazwane, mi?dzy rzekami Dnieprem a Przypieczu w
woiewodztwie kiiowskim lez^ce, dac і conferowac, iakoz daiemy і
conferuiemy niniejszym przywileiem naszym powag^ sejmu
terazniejszego za zgod^ wszytkich stanow koronnych. Za ktorym to
terazniejszym prawem lennym pomieniony urodzony Theodor
Sulima z malzonkq. swoi^ і potomkami m?skiej tylko plci, z loza
ich id^cemi, tez dobra wyzej mianowane ze wszytkiemi folwarkami,
futorami, mlynami, mlynarzami, ieziorami, stawami, rzekami,
lasami, boram i, barciam i, polam i, rolam i, poddanymi, ich
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robociznami, daniam i, czynszami і ze wszytkiem i ogolem
prouentami, pozytkami, przynalezytoseiami, do tychze dobr zdawna
(i iako teraz w swoim cirkule zostai^) stuz^cemy, trzymac bqd^ і
onych zazywac, і w spokojnej possessiej miec dot^d, poki potomkow
ich plci mqskiej, tylko z loza ich id^cych, stawac bqdzie. Obiecuiemy
im przy tym naszym і naiasniejszych nastqpcow naszych imieniem,
iz ich od possessiej і spokojnego uzywania dobr pomienionych і ich
przynalezytosci nie oddalemy ani komu innemu oddalac pozwolemy,
ale cale przy tym lennym prawie tak pomienionego urodzonego
Theodora Sulimq, iako malzonkq і potomstwo mqskiej tylko plci, z
loza ich id^ce, zachowamy і naiasniejsi nastqpcy nasi zachowai^.
Wolno tez bqdzie za osobliwym consensem і pozwoleniem naszym
temuz urodzonemu Theodorowi Sulimie, malzonce і potomkom iego
mqskiej II mqskiej tylko plci pomienione dobra przedac, zamienic і
na wszelaki swoj pozytek obrocic.Wzglqdem ktorego prawa lennego
tak sam urodzony Theodor Sulima, iako malzonka і potomkowie
ich mqskiej tylko plci z tychze dobr sluzbq ziemsk^ woienn^, rowno
z inszemi obywatelami tamtego woiewodztwa, odprawowac powinni
bqdzt, prawa nasze krolewskie, Rzeczyptej і Kosciola Bozego
katholickiego wcale zachowui^c. Na co dla wiqkszej wiary ten
przywilej nasz, rqk^nasz^podpisany, pieczqci^ koronny stwierdzic
roskazalismy. Dan w Warszawie na sejmie walnym generalnym dnia
XXX miesi^ca maia roku panskiego MDCLIX, panowania krolestw
naszych polskiego X a szwedzkiego XI roku.
Ian Kazimierz, krol. Locus sigilli regni cancellariae n[ost]rae
maioris. Ian Ignacy Bqkowski, podkomorzy chelminski, m[anu]
p[ropria],
1„ т ” піднято над рядком.
2правдоподібно це не описка, а один з варіантів написання „Zaporozkiego ”

49. 1659. V. 20. Warszawa
Miasto Lisianka z siolami w Kiiowczyznie Konstantemu
Wyhowskiemu dziedzi[czny]m'
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62; Sig.-l, s. 109; Prot. - MK-393, f. 140v.-141 v.
(metrica ruthen.); Publ. uchwaly sejm. - VL. T.IV. P.302-302]

W imie panskie amen. Na wieczn^ rzeczy niniejszych
Pami^tkq. My, Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litew[skie] etc. Wszem wobec і kazdemu zosobna, komu teraz і
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napotym bqdzie nalezalo do wiadomosci podaiemy. Takowej
wlasnosci і przyrodzenia iest prawdziwa cnota, ze zadny nienawisciy
і zlosciy ludzky zataiona bydz nie moze, iako albowiem lubo slonce
ciemne chcy zaslonic chmury, przecie ono w najwiqkszych
ciemnosciach swoie pokazuie swiatlosc і iasne na wszytek swiat
wypuszcza promenie. Tym wlasnie sposobem prawdziwa a
niezafalszowana cnota і miqdzy nienawisnemi swoie wypuszcza
swiatlosci, wszelaky zazdrosc, iako iakie chmury, rozganiaiyc і
rozbiiaiyc, pelen swiat iest przykladow, ktoremi siq rzetelnie wywiesc
і dostatecznie pokazac moze, iako ludzie cnotliwi w swoim zawsze
zostawali splendorze wybiiaiyc siq nad wszytkie nienawisci a od
zwierzchnosci swoiej powinne і nalezyte odnoszyc nagrody і honory
і slusznyc za prawdq, aby wszelaky zwierznosc ono tq nie tylko
kochala, ale tez zdobiela і onej wszelakim sposobem nagrodq
76v. czyniela. Tym ci sposobem nie tylko postronne panstwa і odlegle II
і odlegle urosly, ale і krolestwo nasze do wielkiej przestronnosci і
godnosci w Europie przyszlo, ze naiasniejsi antecessorowie nasi
krolowie polsci cnotq zawsze wywyzszali і onej powinny czynili
nagrodq. Nie odstqpuiemy і my od pomienionych swiqtej pamiqci
antecessorow naszych і owszem staramy siq o to, abysmy cnotq і
cnotliwym poddanym naszym z laski naszej krolewskiej czynieli
nagrodq. A zesmy urodzonego Konstantego Wyhowskiego, wojsk
naszych WX Ruskiego і zaporowskiego pulkownika, wysokich
doznali cnot і znamienitych ku nam і Rzeczyptej zaslug, mianowicie,
kiedy przy wielmoznym Ianie Wyhowskim, hetmanie wojsk naszych
Zaporowskich, rodzonym swoim pod Kiiowem przeciwko Moskwie
odwaznie і chwalebnie stawal, zdrowia swoiego dla dostoienstwa
naszego і dla calosci wszytkiej Rzeczyptej nie zaluiyc, ale prawie
na szanq wydaiyc і wojska nieprzyiacielskie az na samy granicq
moskiewsky sczqsliwie goniyc, nie wspominaiyc na ten czas inszych
iego znamienitych cnot і przyslug ku ojczyznie, ktoresmy w inszych
przywileiach і listach naszych dosyc rzetelnie wyrazili. Za te iego
tedy odwazne [dziela] dobra nasze krolewskie, to iest starostwo
lisianskie і miasto Lisiankq nazwane, w woiewodztwie kiiowskim
lezyce, z swemi przynalezytosciami temuz urodzonemu Konstan
temu Wyhowskiemu, malzonce і potomkom iego oboiej plci z
clementiej naszej krolewskiej za zgody і namowy wszytkich panow
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rad naszych, і duchownych і swieckich, takze za zgody, namowy і
pozwoleniem panow poslow ziemskich obojga narodow, na sejmie
terazniejszym przy boku naszym bqdycych, non obstantibus
quibusuis constitutionibus regni de non alienandis bonis regalibus
et mensae regiae sanciti[s] prawem dziedzicznym wieczystym dac і
conferowac umyslilismy. Iakoz ze wszytkiemi wsiami, futorami,
folwarkami, chlopami, ich daniami, robociznami, polami, rolami,
lasami, borami, barciami, wodami, rzekami, stawami, mlynami і ze
wszytkiemi okolicznosciami і przynalezytosciami, do tego starostwa
zdawna nalezytemi i, iako teraz w swoim okrqgu najduiy siq,
przenoszyc tez dobra z prawa naszego і iurisdictiej krolewskiej w
dobra ziemskie szlacheckie, daiemy і conferuiemy. Ktore to wzwyz
pomienione starostwo II starostwo pomieniony urodzony Konstanti
Wyhowski z malzonkq і potomstwe[m] swoim oboiej plci prawem
dziedzicznym wiecznym trzymac bqdy wiecznemi czasy і wedlug
upodobania swego onym disponowac. Obiecuiemy po nas і
naiasniejszych successorach naszych, ze my ani naiasniejsi
successorowie nasi od spokojnej possessiej tych dobr urodzonego
Konstantego Wyhowskiego, malzonkq і potomkow iego oboiej plci
nie oddalemy ani oddaly wiecznemi czasy. A iezeliby iakiejkolwiek
osoby szcicyc siq pierwszemi przywileiami, na tez dobra Lisiankq
danemi, chcieli zadawac iaky trudnosc prawny, tedy my verbo
n[ost]ro regio ex fide totius Reip[u]b[li]cae assecuruiemy, ze
takowego kazdego in quantum by pokazal ius legitimum lubo
odmidna, lubo iakimzekolwiek sposobem uspokoic obiecuiemy, aby
terazniejsza danina nasza w niwczym nie byla naruszona wiecznemi
czasy. Wzglqdem ktorego dziedzictw a urodzony Konstanti
Wyhowski z malzonky і potomkami oboiej plci tez powinnosci
wszyscy wzaiemnie oddawac і czynic bqdy powinni, ktore inna
wedlug prawa szlacheckiego szlachta oddawac і czynic zdawna
zwykla, prawa nasze Rzeczyptej і domu Bozego wcale zachowuiyc.
Na co dla wiqkszej wagi і pewnosci przy podpisie rqki naszej
pieczqciy koronny ten przywilej ztwierdzic roskazalismy. Dan w
Warszawie na sejmie walnym generalnym dnia XX miesiyca maia
roku panskiego MDCLIX, panowania krolestw naszych polskiego
XI a szwedzkiego XII roku.
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Ian K azim ierz, krol. Locus sigilli s[acrae] r[egiae]
m[aies]t[a]tis pensilis ad pargameneu[m]. Samuel Casimirus
Kuszewicz, secretarius r[egiae] m[aiestatis], m[anu] p[ropria].
1 „ т ” піднято над рядком.

50. 1659. V. 8 .Warszawa
Wies Szendorowka w starostwie korsun[skim] Hieronimowi
Nieczewicowi dozywotnim
[R eg.-Index, f.79v.; AK, s.62; Prot. -M K -393, f. 140-140v. (metrica ruthen.)]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Sczodrobliwosc
krolewska najstusznej ludziom rycerskim, za ktorych oni czujnosci^
і mqstwem bespiecznie і spokojnie rzeczypte і krolestwa sprawui^,
pokazowana bydz rozumiemy, aby za t^z okazj^ ochotniejszemi ich
do odwaznych dziel zolnierskich czynili. Co і my prob? w
szlachetnym Hieronimie Nieczewicu, zolnierzu naszym, z dzielnosci
і mqstwa nam zaleconym wyswiadczyc chcemy, aby wies nasz^
Szendorowka nazwan^ w starostwie korszunskim lez^c^, po zesciu
7 7 v. z swiata wielm. niegdy II niegdy Alexandra Koniecpolskiego,
woiewody sendomirskiego, pereaslawskiego, korszunskiego starosty
naszego, do dispositiej naszej przypadla a bez possessora
zostawai^ca, iemu і Alexandrze Molodeckiej, malzonce iego, dac і
conferowac umyslilismy, iako daiemy і conferuiemy niniejszym
przywileiem naszym. Ktor^ oni ze wszytkiemi rolami, l^kami,
polami, ogrodami, pastwiskami, lasami, gaiami, pasiekami, stawami,
ieziorami, sadzawkami, rzekami, mlynami, karczmami, poddanymi
і ich robociznami, czynszami, daninami і inszemi powinnosciami,
pozytkami, prouentam i, naleznosciami і przynaleznosciami
wszytkiemi, do pomienionej wsi Sendorowka nazwanej nalez^cemi,
trzymac, miec і uzywac iej spokojnie bqd^do ostatniego kresu zycia
swego, abo poki z nich ktorekolwiek zyc bqdzie. Obiccui^c to
naszym і naiasniejszych nastqpcow naszych imieniem, ze od
dzierzaw ej і spokojnego uzyw ania wsi pomienionej wizej
mianowanych szlachctnych Nieczewicow malzonkow nie oddalemy
ani oddalac komu inszemu nie dopuszciemy, ale przy calym і
zupelnym prawie dozywotnym spolnie obudwu zachowamy, co і
naiasniejsi nastqpcy nasi czynic bqd^. Wzglqdem ktorego dozywocia
powinnosci і ciqzary, z tych dobr Rzeczyptej nalez^ce, czynic і
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ponosic bqd^ powinni, prawa nasze krolewskie, Rzeczyptej і
koscielne wcale zachowui^c. Na co dla lepszej [wiary] przy podpisie
rqki naszej pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w
Warszawie dnia VIII miesi^ca maia roku panskie[go] MDCLIX,
panowania krolestw naszych polskiego і szwedzkiego XI roku.
Ian Kazimierz, krol. Locus sigilli regni cancellariae n[ost]rae
maioris. Ian Ignacy B^kowski, podkomorzy chelminski, m[anu]
pfropria],

' Dzialo siq w Warszawie w poniedzialek przed swiqtem s.
Iakuba Ap[osto]la, to iest dnia 2 12 miesi^ca lipca roku 1659V Za
przelozeniem i.m.x. kanclerza w. koron[ego].
51.1659. VIII. 19.Warszawa
Wies Smolanka Stanisl[awowi] Kalinowskiemu4 prawem5
lennym6
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62]
Ian Kazimierz, krol polski etc. Oznajmuiemy etc. Chc^c miec
II Ch^c miec, aby siq w ludziach rycerskich do ustug naszych і
ojczyzny wiqksza coraz znajdowala ochota, zadnej do zachqcenia
ich okazyi, gdy siq nam trafi, nie opuszczamy. I teraz mai^c dobrze
zalecone urodzonego Stanislawa Kalinowskiego, rothmistrza
naszego, de antiqua heroum prosapia vestigiis przodkow swoich
id^cego і przez caly czas ten niewczesny zewsz^d od nieprzyiaciela
ucisnionej ojczyzny paroxism przez prace swe і odwagi podejmui^cego, onemu і potomkom iego wlasnym, mqsczyznie tylko,
dobra nasze Smolanka nazwane, w woiewodztwie czerniechowskim
lez^ce, po sm ierci urodzonych K rzystopha Z ubrzyckiego,
wojskie[go] czerniechowskicgo, wiqkszej czqsci tej Smolanki
dzierzawce 7Terpickiego, takze uczciwego 8Budnicego, do dispositiej
naszej nalez3.ce, lennym prawem dac і conferowac umyslilismy.
Iakosz daiemy tymze lennym prawem і conferuiemy tym pisaniem
naszym ze wszytkiemi dobr tych przynalezytoseiami, gruntami,
polami, ogrodami і wszytkiemi mlynami, stawami, sadzawkami,
rzek brzegami, karczmami, futorami, przysiolkam i, sadami,
poddanymi, ogrodnikami, kmieciami, komornikami, ich czynszami,
robociznami, borami, lasami, miodnymi barciami, sianozqeiami і
innemi wlasnosciami, iako ie antecessorowie iego trzymali, aby ie
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iak pomieniony urodzony Kalinowski, rothmistrz nasz, і potomkowie
iego wlasni, mqzczyzny tylko, mieli, trzymali і w spokojnej
possessiej swoiej9 zachowali, pokyd potomkow iego wlasnych,
mqzczyzn tylko, stawac bqdzie. Od ktorych dobr possessyi ani my
sami, ani naiasniejsi successorowie nasi pomienionego urodzonego
rothmistrza naszego і potomkow iego wlasnych, mqsczysn tylko,
oddalac nie bqdziemy і oddalac nikomu nie dopuscimy. Wzglqdem
ktorego prawa lennego tenze urodzony Kalinowski і potomkowie
iego wlasni, mqsczyzni tylko, z tej wsi Smolanki te wszytkie ciqzary
і powinnosci, nam і Rzeczyptej nalezyce, ponosic і oddawac, tak
78v. iako antecessorowie ich ponosili і oddawali, powinni bqdy, prawa II
prawa nasze krolew skie, kosciola swiqtego katholickiego і
Rzeczyptej wcale zachowuiyc. Na co dla lepszej wiary przy podpisie
rqki naszej pieczqc koronny przycisnyc roskazalismy. Dan w
Warszawie dnia dziewiqtna[stego] miesiyca sierpnia roku panskiego
MDCLVIII, panowania krolestw naszych polskiego X a szwedzkiego
XI roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej kancellariej
naszej koronnej. Ian Ignacy Bykowski, pis[arz] і secr[etarz] i.k.mci,
m[anu] p[ropria].
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
•? також.
4 „т и” піднято над рядком.
5 „ т ” піднято над рядком.
6 також.
7 пропущ ено ім ’я.

4також.
9дописано над рядком.
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52. 1658. II. 15. Varsoviae
Fundatio seu ' erectio ecclesiae et dotatio in oppido Kouel
parochialis*1
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62; Wpis - aa PM-214, л.345об.-346]

Ioannes Casimirus etc. Significamus etc. Dignum esse semper
praecipue tamen hoc calamitoso et in multis regni nostri locis per
nostram malitiam depresso Reipub[li]cae statu diuini cultus exercito
ut nos teneamus diuina propagandi studium. Amore igitur cultus
diuini accensi, sic nobis diuina placere declaramus, ut non minus
prae intentiones et fundationes praedecessorum n[ost]rorum
confirmemus priuilegiaque eorum ecclesiis data et igne consumpta,
seu casibus deperdita renouem us, verum etiam augeamus,
melioremus, per plexitatesque eorum declaremus. Proinde cum
eorum nobis venerabilis Nicolaus M alachow ski, ecclesiae
parochialis Kowlen[sis] ac korithnenfsis] parochus, secretarius
noster, fundationis instrumentum eiusdem ecclesiae Kowlen[sis] ex
libris consistorii Luceorien[sis] descriptum produxerit et originalia
priuilegia erectionis et fundationum grassantibus hisce periculis sibi
per hostes recepta ecclesiamque suam summe spoliatam et omni
omamento depredatam deduxent, nos iri opiae eiusdem ecclesiae
Koulensis, uti spoliatae et rationibus ac necessitatibus illius quam
maxime consulere cupientes atque meritorum dicti venerabilis
N icolai M alachow ski singularem respectum habentes, ad
supplicationem illius non modo omnia iura, priuilegia, libertates,
immunitates, fundationes et quosuis reditfus] praecipue vero
priuilegium ser[e]n[issi]mae diuae memoriae reginae Bonae
renouandan[dum] confirmandumque nobis esse duximus cuius tenor
est qui sequitur talis:
a In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam,
quoniam inter II inter caetera principum officia primum et
p[rae]cipuum est curare ut gloria Dei internis propagetur et
conseruetur. Proinde nos, Bona, Dei gratia regina Poloniae, suprema
dux Lituaniae, Russiae, Masouiae haeres et domina. Significamus
tenore p[rae]sentium uniuersis et singulis tam p[rae]sentibus, quam
futuris, ad quorum notitiam peruenerint. Quia volentes cultum
diuinum in oppido n[ost]ro Kouel instituere et augere ad laudem
Dei omnipotentis, ecclesiam R[oma]ni ritus in eo fundauimus, cui
ecclesiae eiusque parocho moderno ac successoribus suis, plebanis
pro tempore existen[tibus], pro dote perpetua talem ordinamus
prouentum nimirum ex castro Koulensi annualem pecuniae
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pensionem sexagenas Lithuaniens[es] decern ex singulis domibus
Christianorum oppidi et suburbiorum Koulensium, loco strena
grossum unum et ab inquilinis per medium grossum Lithuanicum.
Deinde habebit campos duos videlicet unum versus Sokolowa Wola,
alterum in Chuastis, agris, oppidanorum contiguum, qui et per
cap[ita]neum n[ost]rum modernu[m] generosum Alexandrum Lascz,
succamerarium Belzensem, assignabuntur una cum prato, quod nunc
ibidem possidet. Praeterea habebit liberum molitionem frumentorum
pro usu suo domestico et necessitate sine datione mensura in
molendino castrensi, quod ex mandato nostro in porta ciuili sub
castro Koulen[si], qua a villa Wierzbka homines oppidum Kowel
ingrediuntur, exaedificatum est. Insuper habebit colonos decem in
eo loco, ubi ex mandato n[ost]ro super fluuio[lo] Rokotnica homines
locabuntur, qui cum locati fuerint per cap[ita]neum n[ost]rum pro
tempore ex[iste]ntem ipsi plebano inter alios subditos ibi residentes
assignabuntur. Ibidemque molendinum in Rokitnica constrictum,
de quo molendino o[m]nium emolumentorum pro nobis prouenientium plebanus et sui successores tertiam partem sunt habituri et
eiusdem molendini piscina habebit liberam piscationem retibus pro
usu suo. Postremo habebit etiam decimum armorum o[mn]ium
pecorum ex macellis Koulen[sibus], in quorum et nunc possessione
gratia n[ost]ra fuit. Quam quidem ordinationem, dotationem et
fundationem ipsi ecclesiae Koulen[si] annectimus, appropriamus
et incorporamus eamque libertati et immunitati ecclesiae perpetuo
adscribimus, omniaque et singula in praemissa dotatione et
fundatione contenta per plebanum modernum et successores suos,
plebanos Koulenfses], perpetuis temporibus et in aeuum seruire
debere volumus. In quorum euidentius testimonium sigillum
7 9 v. n[ost]rum p[rae]sentib[us] est subimpressum II subimpressum.
Datum Varsauiae feria quinta ante festum Purificationis Beatissimae
M ariae virginis proxim a anno d[omi]ni m ill[essi]m o quingent[essi]mo quinquagesimo primo.
Bona, regina. Locus sigilli. a
Prout quidem in omnibus illius punctis et clausulis et
quemadmodum in se de verbo ad verbum continetur renouamus et
approbamus per p[rae]sentes. Verum et hanc illius p[e]rplexitatem
quod ad dationem cuiusque armi o[mn]ium pecorum tam Christiani
quam Iudai (nulla ratione iureque Iudaeorum obstante posterius
fundatione in contrarium obte[ne]nt) tenebuntur declaramus,
mandamusque ac insuper cum nobis pietas sit in illo loco cultus
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diuini augendi, meliorandi et dotem illi[us] ecclesiae amplificandi.
Idcirco inhaerentes constitution[em ] regni anni m illesim i
sexcent[esi]mi trigesimi quinti, de decimis ex o[mn]ibus agris
bonoru[m] nostrorum regalium propriis pendendis et ex decimandis
laudat[is], volumus ut decimae manipulares ex o[mn]ibus bonis
n[ost]ris eorumque agris tam praedialibus quam cmetonalibus
universis in districtu et cap[ita]neatu Koulen[si] existen[tium] et ad
eandem parochiam spectan[tium], nimirum de oppido Kouel cum
suburbiis ac arce aliisque omnibus attinen[tibus] et de villis
Mosczona, Dubowa, Kleweck, Dolchonos cum praediis et aliis villis
nouis et antiquis ad ean[dem], ariem spectantibus, tam de bonis
Wierzbka ae praediis ac villis, nec non de poss[essi]one bonorum
monasterii ritus Graeci utpote de bonis Hoyszyn, Bachowo,
Lacholowa Wola, Ozemica, Oblapy et Horodiscze cum fundis et
agris Zboiarskie dictis, desuper de Nowosady, Sokolowa Wola,
Osowiecka Wola, de arce Milanouien[si] eiusque oppido et praediis
eo spectan[tibus] cognomine Poryduby, Nuyno, Sayno, Turowice,
Hodowice, Kl^czkowice, Olszanica, Zilowo dict[is] et cum
o[mn]ibus fundis agrisque p[rae]dialibus ac de curia seu praedio
Wyzwa nuncupate, et eius oppido p[rae]diisque illius seu villis
videlicet de Hotaszow, Wyzwa Stara, Brod, Hrytkowice, Krasna
Wola, Siekun, Suski, Moscica, Zaslawie, Rytki de Dubno, Wola
Dubinska, Borki, Wolochi, Mostrzyscze et cum aliis attinenti[bus]
villis et bonis, de pago Smidyn cum suis attinentiis et ex aliis omnibus
bonis et agris ad dictam parochiam Koulen[sem] spectan[tibus]
extradant[ur] et exdecimentur perpetuo et in aeuum. Ad haec cum
nobis idem venerabilis secretarius noster pro II pro eadem ecclesia 80
sua humiliter exposivit, quod magna copia Iudaeoru[m] ad oppidum
Kouel sese contuleritpotioremque partem et vix non totum oppidum
occupavit, domusque Christianorum ex quibus dum illas Christiani
inhabitarunt strenue prouentusque et fructus a matrim oniis
funerib[us], baptismis et aliis ecclesiasticis accidentifbus] pro
ornamento et necessitate eiusdem ecclesiae dabantur, sine ulla
pensione ecclesiae eae Iudaei tenent et ea ratione in praedictis
prouentibus ecclesiam notabil[ite]r damnificant. Idcirco nos necessitatibus et rationibus istius ecclesiae consulentes constituimus, quatenus omnes Iudaei in Kouel habitantes perpetuo praep[osi]tis Koulen[sibus] ra[ti]one damnificationis p[rae]dictae et priuationis memoratorum prouentuum ecclesiae, quilibet a domo per unum Hungariu[m]
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quolibet anno soluant tam a se ipsis uxoribus liberisque, quam a
familia Iudaica sua et vagis Iudaeis. Ad extremum quoniam beneficia
spiritualia sunt alimenta seruorum ecclesiae ad salutem animarum
necessarior[um], quorum ille locus maiorem exigit numeru[m].
Proinde declaramus ut illius ecclesiae praep[osi]tus pro tunc et pro
tempore existens tres presbyteros seu vicarios pro necessitate istius
ecclesiae alat, foueat et ex conducto teneat atque in perpetuum alere
tenereque tenebitur et eius succe[ss]ores tenebuntur, idque ex
prouentu earum decim arum manipularium sibi suisque succ[ess]oribus et dictae ecclesiae extradendarum perpetuis
temporibus. Qui quidem praesbyteri seu vicarii cursum officii parui
Beatae Mariae Virginis usitatum in eadem ecclesia quotidie
cantabunt, quo finito unus ex ipsis sacratissimum missae sacrificium
celebrabit placando maiestatem diuinam pro peccatis regum Poloniae
et populorum dom inio eorum subiectorum , memores quod
interm issae obligationis istius simul cum suo praep[osi]to
intremendo Dei iudicio dabunt ra[ti]onem. Ad haec approbamus
fundationem pro organario duodecem mansos in villa Dubowa cum
omnibus attinentiis agris, pratis, campis, siiluis, nemoribus,
indaginibus, rubetis, stagnis, piscinis et subditorum laboribus aliisque
attinen[tibus] et pertinen[tibus] antiquit[us] spectan[tibus], quorum
o[mn]ium in poss[essi]one ab antiquo parochi Koulen[ses] existunt
et nunc praep[osi]tus et succ[ess]ores eius in aeuum tenebunt,
80v. obligantes eos ut semper II semper pro honore Dei seruent
organarium, quod priuilegium nostrum ut ser[e]n[issi]mi successores
nostri inuiolabiliter teneant et circa illud praep[osi]tos Koulen[ses]
perpetuo conseruent per Dei pietatem illos obligamus. Tenutariis
vero cap[ita]neat[tus] Koulen[sis] et dictorum bonorum mandamus,
secus ne faciant pro gratia nostra. In cuius rei fidem p[rae]sentis
manu n[ost]ra subscr[ipt]as sigillo regni communiri iussimus. Datum
Varsaviae die XV mensis Februarii anno D[omi]ni MDCLVIII,
regnorum nostrorum Poloniae et Sueciae X anno.
Ioannes Casimirus, rex. Locus sigilli cancellariae minoris.
Andreas Olszowski, regens cancellariae regni, m[anu] p[ropri]a.
' 'дані слова у ркпс. послідовно позначені цифрами “І, 3, 2, 5, б, 4", що
визначає наст упний порядок прочит ання „erectio et dotatio ecclesiae
parochialis in oppido Kouel".
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'Dzialo siq w Warszawie we czwartek po swiqcie narodzenia
Naswiqtszej Panny Mariei naiblizszy, to iest dnia iedenastego
miesi^ca wrzesnia roku 16592.'1 Za spraw^ і przelozeniem ie[go]
in.x. kanclerza.
53. 1659. IX. 10. Warszawa
Confirmatia praw і przywileiow miasta Nizyna na Ukrainie
generalna
[Reg. - Index, f.79v; AK, s.62; Wpis - a;‘ MK-173, f.32-35v; bb MK-173,
f.24v.-26; Publ. - Рігельман O.I. Літописна оповідь про Малу Росію та її
народ і козаків узагалі. К., 1994. С. 177-184 (в перекладі російською мовою,
помилково датована 1639 p.); Oryg. - ще у 1928 р. зберігався у рукописному
відділі книгозбірні Ніжинського інституту народної освіти; його опис див;
Петровський М. Надання Ніжину магдебурзького права у 1625 р.|| Чернігів
і Північне Лівобережжя: огляди, розвідки, матеріяли. К., 1928. С.301-314]

Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gottski, wandalski
dziedziczny krol. Oznajmuiemy niniejszym przywileiem naszym
wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy albo
bqdzie nalezato na czasy potomne. Produkowane s^ przed nami dwa
pargaminowe przywileie rqk% naiasniejszego swiqtej pamiQci krola
ie[go] mci Zygmunta III, pana ojca naszego, podpisane de data w
Warszawie dnia dwudziestego szostego miesi^ca marca roku
panskiego tysi^c szescset dwudziestego pi^tego wydane, z ktorych
pierwszy prawo majdeburskie, drugi ograniczenie miasta Nizina w
sobie zamykai^, tudziesz confirmatiq tych obudwu przywileiow
generaln^ z podpisem naiasniejszego swiqtej pamiqci Wladislawa
Czwartego, brata naszego, de data w Warszawie dnia dziewi^tego
miesi^ca maia roku panskiego tysi^c szescset trzydziestego trzeciego
wszytkie p ie c z q c e koronny ztw ierdzone, cale і w niczym
nienaruszone. Ktorych taki tenor, iaki tu ieden po drugim slowo w
slowo wyrazony iest:
“Zygmunt Trzeci, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie, a
szwedzki, gottski, wandalski dziedziczny krol. Oznajmuiemy tym
listem naszym na wieczne potomne czasy, iz za osobliw^ lask^. і
opatrznosce Boz^ pod sczqsliwym panowaniem naszym wprzod II
wprzod, ze odwagi nas samych pod Smolensk, a potym za expedite
naiasniejszego krolewicza i.mci Wladislawa, syna naszego, pod
stolicq moskiewsk^, iako insze zamki, miasta і wlosci panstwa
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naszego, ktore byl za przodkow naszych dziedziczny nieprzyiaciel
Moskwicin pacta wieczne niesprawiedliwie zlomawszy fortelnie
roznemi czasy oderwal і posiadi, tak і horodziszcze nasze Niezin,
w wstwie czemihowskim lez^ce, teraz nowoosiadle, sczqsliwie z
r^k nieprzyiacielskich iest recuperowane і do panstwa naszego
przywroczone. My upatrui^c, ze to horodziszcze pograniczne
nowoosiadle Niezyn bqd^c na miejstu obronnym w watach nie tylko
samo impety nieprzyiacielskie strzymac, ale і granicom panstwa
naszego koronnym zaslon% bydz moze, zyczemy tego ze wszech
miar, aby si$ iako najlepiej krzipilo і pomnazalo, і do ozdoby
przychodzilo, a zatym potQzniejsze przeciwko nieprzyiacielom і
naglym niebespieczenstwom ostawalo. A zebysmy do niego ludzi,
zwlascza kupcow і rzemiesnikow wszelakich przychqcili3, prawo
majdeburskie przykladem inszych miast naszych uprzywileiowanych
tym wszytkim, ktorzy teraz w miescie naszym Niezynie albo na
przedmiesciu mieszkai^ lubo potym mieszkac bqd% nadaiemy,
przywlasciamy і terazniejszym przywileiem naszym na wiecznosc
utw ierdzam y і w szytkich m iesczan niezynskich, kupcow,
rzemiesnikow wszelakich, szynkarzow, przekupniow і wszelakiej
miesckiej conditiej ludzi tak wzgl^dem osob samych, iako і
wzgl^dem domow, ogrodow і gruntow, ktore miastu naszemu
Niezynowi przez rew izora naszego urodzonego Hieronima
Ciechanowicza, podsqdka smolenskiego, zawiedzione і podane s^,
takze wzgl^dem towarow, szynkow і rzemiosl wszelakich od
w szelakich praw, s^dow і iurysdictij innych, iakozkolwiek
nazwanych, wymuiemy, wyl^czamy і oddalamy, a samemu tylko
prawu majdeburskiemu і iurisdictiej urzqdu miesckiego niezynskiego, poddaiemy і wcielamy tak, iz od tego czasu wszyscy
miesczanie niezynscy, kupcy, rzemiesnicy, szynkarze, przekupniowie
і iakiejkolwiek zabawy miesckiej ludzie nie mai^i nie bqd^powinni
zadnej inszej iurisdictiej, okrom wojta і magistratu miesckiego
niezynskiego podlegac і odpowiadac. A nad to kupcy przyiezdzy,
rzemiesnicy, przekupniowie і innej miesckiej zabawy ludzie, ktorzy
by z innych miast naszych do miasta naszego Niezyna przyiechawszy,
zbytek albo wystqpek iaki popelnili albo w czymkolwiek przeciwko
slusznosci і prawu wykrocieli, temuz urz^dowi miesckiemu
niezynskiemu wzglqdem towarow і rzemiosl swoich podlegac і o
przybyciu swoim do miasta oznajmowac і thowari swoie w domu
miesckiem goscinnym, ktory na to zbudowany b^dzie, skladac
powinni bqd^. A iesliby szlachcic ktory abo czlowiek shizaly і Kozak
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zaporoski domu, ogroda albo gruntu miesckie[go] niezynskiego
iakokolwiek nabyl albo siq handlem, szynkiem і rzemioslem
iakimkolwiek w miescie naszym Niezynie bawil, tedy kazdy takowy
temuz prawu II prawu majdeburskiemu і urzqdowi miesckiemu 81v.
niezynskiemu podlegac і odpowiadac, і ciqzary miejskie ponosic
bqdzie. A zeby sprawiedliwosc swiqta odwloki nie miala, tudziesz
dla lepszych porzydkow miesckich podaiemy і naznaczamy wojtem
niezynskiem dozywotnim urodzonego Sczqsnego Wessla, choryzego
і kapitana Nowogrodka Siewierskiego і niezynskiego, і potym
zawsze my sami і successorowie nasi, krolowie polscy і wielcy
xiyzqta litewscy, wojtow niezynskich katholikow swiqtego
nabozenstwa rzymskiego albo ruskiego stosuiyc siq do prawa
majdeburskiego, od nas im nadanego, podawac mamy. A inszych
urzqdnikow miesckich, burmistrzow, radziec, lawnikow teraz na
poczytku wojt z pospolstwem, a potym zawsze wojt z urzqdem
miesckim і pospolstwem w wigiliy Nowego Lata katholickiego
rzymskiego z posrodka siebie ludzi dobrych, cnotliwych і prawa
majdeburskiego umieiqtnych, 4 katholickie[go] rzymskie[go] і
ruskie[go] nabozenstwa wedle zwyczaiu prawa majdeburskiego
obierac maiy, czego teraz na poczytku dozor і zporzydzenie
reuisorowi naszemu, ktory od nas tam ziedzi, zlecamy. A kiedy ci
urzqdnici miejscy obrani bqdy і przysiqgq zwyczajny, iako і wojt
wykonaiy, tedy zaraz wszytkie sprawy miejskie wedle biegu prawa
majdeburskie[go] accomoduiyc siq zwyczaiem innych miast naszych
koronnych sydzic і odprawowac'4, winnych karac і sprawiedliwosc
skuteczny і nieodwloczny tak miesczanom niezynskim, iako і obcym
ludziom czynic powinni bqdy. A wojta і urzqdnikow miesckich
niezynskich, iesliby kto krzywdq sobie od nich praetendowal,
krolewic i.m. Wladislaw, syn nasz, poki tam te siewierskie prowincie
w administratiej swej miec bqdzie, a za appellaciy od sydu krolewica
i.m. administratorskiego, takze za pozwy і mandaty, z kancellariej
naszej koronnej wyniesionemi, my sami і successorowie nasi,
krolowie polscy і wielcy xiyzqta litewscy, sydzic mamy. A dekreta
miesckie niezynskie і wszytkie sprawy iqzykiem polskim pisane
bydz maiy. A iesliby w sydzie ktorym wojtowskim, burmistrzowskim
albo lawnicym strona ktorakolwiek dekretem rozumiala siq bydz
ukrzywdzona, tedy kazdemu ukrzywdzonemu od iakichkolwiek
dekretow appellaciej takim sposobem, iakiego miasto nasze
Czemichow zazywa, pozwolamy, iednak od takich spraw, ktoreby
piycidziesiyt zlotych nie przechodzily, od sydu wojtowskiego,
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burmistrzowskiego, lawniczego appellacie isc nie mai^. A do
pieczqtowania spraw miejskich niezynskich urzqdu burmistrzow
skiego і lawniczego za herb miejski naznaczamy s. Ierze[go] na
koniu z корщ we zbroie ubranego. A zeby to miasto nasze Niezyn
tern prqdzej roslo і zapomagac siq moglo, iako im targow і handlow
wszelakich przystojnych pozwalamy, tak і to waruiemy, iz wolno
bqdzie kazdemu miesczaninowi niezynskiemu wiecznemi czasy
miody, piwa warzyc, slody robic, gorzaiki kurzyc і wszelakie takowe
trunki domowe і przewozne, takze wina mahnazye na lekantiach
garcem sprawiedliwym albo kwart^ lwowsk^ szynkowac bez zadnej
przeszkody wiecznemi czasy. A wzglqdem takowej wieczystej w
szynkach wolnosci powinien bqdzie kazdy miesczanin niezyn-llski,
takze і Kozak, ktory szynkowac bqdzie, w kazdy rok o swiqtym
Marcinie w iesieni zaptacic kapsczyzny 5 po zlotych pultrzecia od
kazdego napoiu, osobliwie ktory s%na przedaj robic albo szynkowac
bqdzie. A tej kapsczyznie wszyscy iakiegokolwiek stanu, ktorzyby
gorzaiki robic albo napoj iakikolwiek w miescie naszym Niezynie
szynkowac chcieli, podlegac mai^. і wzglqdem nadania te
razniejszego prawa і wolnosci pocz^c тащ. placic і wyplacac zawsze
t^ kapsczyznq od '5roku przyszle[go] tysi^c szescset dwudziestego
szostego. Nad to powinni bqd^ wszyscy miesczanie niezynscy za
takim pozwoleniem szynkow і karczem wszelkie slody і zboza swoie
miec we mlyniech naszych na rzece Ostru pod samym miastem
Niezynem і placic za mliwo wedlug ustawy rewizorskiej. Iesliby
tez kiedy mlyny nasze od miasta najblizsze z iakichkolwiek przyczyn
mialy siq zepsowac albo groble naprawy potrzebowaly, tedy wszyscy
miesczanie niezynscy czeladz swoi^ iako na gwalt posylac mai^,
aby groblq z dwuch tylko mlynow naszych na rzece Ostru miasta
najblizczy wedle potrzeby zasypowac і slomy nawozyc a drzewo,
chrost, kamienie wlosc do mlynu wozyc і mlynu poprawowac bqdzie.
A iesliby ktorzy miesczanie niezynscy rol і gruntow potrzebowali,
tedy z nich wedlug ustawy rewizorskiej po wysciu slobody im
nadanej placic bqd^. Poborom tez, ktoreby Rzeczpospolita uchwalila
podlegac і cla od thowarow zwyczajnie placic powinni bqd^. A zeby
urzqdnicy miejscy niezynscy ochotniej w urzqdach swoich pracowali
і dobro pospolite miejskie obmyslali, nadaiemy і funduiemy
wiecznemi czasy na wojtowstwo niezynskie wlok dwadziescia, na
burmistrzowstwo wlok dwanascie, na pisarzow miejskich wlok
cztery, od wszelakich powinnosci okrom uchwal Rzeczyptej
wolnych. Wloki te pomienione nie przy osobach, ale przy urzqdach
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wiecznemi czasy zostawac maiy. Osobliwie na folwark ratuszny do
skrynki miejskiej nadaiemy і funduiemy wiecznemi czasy wlok
trzydziesci od wszelakich powinnosci krom uchwal Rzeczyptej
wolnych. Nad to do tejze skrynki miejskiej na pospolite miejskie
ozdoby targowe sluszne і zwyczajne od w szelakich rzeczy
przywoznych, ktoreby na przedaj przywiezione, takze od koni, bydla,
wozow6, ryb, sledzy, aec pomiercze tez od zboz przedanych і wazcze
od wag wszelakich towamych, ktore porzydne і sprawiedliwe bydz
maiy, do skrzynki miejskiej wiecznemi II wiecznemi czasy nadaiemy.
Dom goscinny, ieden w miescie dla kupcow z innych miast naszych
przyiezdzaiycych, a drugi na przedmiesciu dla kupcow moskiewskich, takze laznie pospolite, iatki rzeznice urzqdowi
miejskiemu niezynskiemu zbudowac і na miejscu sposobnym
postawic, і z tego wszytkiego dochod sluszny, takze od kupcow
wzglqdem kupiectwa, od rzeznikow, piekarzow і w szelkich
rzemiesnikow niezynskich wzglqdem rzemiesla po kilka groszy na
rok wedle proportiej pozytku ich do skrzynki miejskiej brae
pozwalamy. Takze mlyn awdzieiowski na rzece Ostrzu pulmile od
miasta Niezyna naniz і mostowe, ktore oni sami, miesczanie
niezynscy, w gruncie niezynskim po zlych przeiazdach moscieli і
robieli, wedlug ustawy rewizorskiej brae maiy. Co my do tejze
skrzynki miejskiej ratusznej wiecznemi czasy przylycamy і od
skrzynki miejskiej my і successorowie nasi tych pomienionych
dochodow miasto nadanych odlycac і oddalac nie mamy. To iednak
waruiemy, aby te dochody nie na priwatne czyie pozytki, ale na
municiq okolo miasta, na prochy do strzelby і na inne miejskie
pospolite porzydki і ozdoby, przez safarze miejskie za wiadomosciy
urzqdu miejskiego odbierane, wydane byli, zeby liczba z nich co
rok przed wojtem і przed pospoltwem o Nowym Lecie czyniona
byla. A mianowicie to na urzyd miejski niezynski wzglqdem tych
dochodow od nas nadanych wkladamy, aby na ozdoby miejsky ratusz
na miejscu sposobnym iako najprqdzej zbudowali і zegar sprawieli,
a potym zawsze wedle potrzeby naprowowali7 у trqbaca ustawicznego dla trybienia na ratuszu o poludniu і w nocy co godzina chowali
і wszelakie inne porzydki і potrzeby miejskie obmyslali, gwoli czemu
cechy wszelakie urzqdowi miejskiemu8 niezynskiemu stanowic і
zakladac, і na potwierdzenie do nas odsylac pozwolamy. A iz to
miasto na Ukrainie bqdyce obrony і warunku ustawicznego
potrzebuie, to na nich wiecznemi czasy wkladamy, aby walow,
przekopu і ostrogu tak kolo zamku, iako і kolo miasta zawsze
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poprawowali і warowali, czego urz^d zamkowy pospol z urzqdem
miejskim dogl^dac bqd^. A nad te powinnosci і podatki wyzej
opisane zadnych inszych miesczanie niezynscy pelnic, podwod
starostom albo przelozonym niezynskim dawac, strazy zadnej, okrom
tylko sami gwoli sobie okolo miasta, odprawowac, listow nosic, w
lowy chodzic і robotom zadnym podlegac nie b$d^ powinni
wiecznemi czasy. Poshiszenstwo iednak wzglqdem obrony zamku і
miasta tamecznego niezynskiego tylko przelozonym oddawac,
rynstunki do obrony miec gotowe і na kazd^ czwierc roku II roku
przed urzqdcm miejskim і zamkowym popisowac siq powinni bqd^
iakos dla tym warowniejszej і gruntowniejszej obrony w zamku і
miasta tameiszego niezynskiego. Urz^d wojtowski iakochmy9 teraz
dali, tak і w potomne czasy od nas у successorow naszych dawany
bydz ma miesczaninowi przelozonemu tameiszemu niezynskiemu,
a nie komu inszemu. Podwody tesz pod poslance nasze za wlasnemi
tylko listy naszemi wedle zwyczaiu innych miast naszych koronnych
po wysciu iednak wolnosci im pozwolonej dawac mai^. A zeby
miasto tym snadniejsze wyzywienie mialo, wolno bqdzie kazdemu
miesczaninowi niezynskiemu na rzece Ostrzu і inszych rzeczkach
w ograniczeniu ich przez rewisora naszego im ukazanym ryby lowic.
Iezeliby tez kupiec z inszego miasta thowar iaki do Niezyna
przywiosl, ma go ogolem, a nie lokciem ani kwart^ przedawac. To
tez osobliwie w tym przy wileiu naszym za rzecz shiszn^ і potrzebn^
wyrazic kazalismy, aby w tym niezynskim miescie naszym, iako і
po wszytkim xiqstwie czemiechowskim, duchowienstwo wszytko
nabozenstwa s. rzymskiego w dyaeceziej posluszenstwie biskupa
smolenskiego, a duchowienstwo ruskie w diaeceziej і posluszenstwie
archiep[isko]pa smolenskiego od nas і successorow naszych
leg[iti]me podanych bydz тащ . A urz^d tamejszy niezynski tak
zamkowy, iako і miejski, і nikt inny mimo wlasnych pasterzow ich
wyzej opisanych w sprawy duchowne wdawac si$ і do s^dow
swieckich poci^gac ich nie mai^. Co wszytko na wiecznosc
utwierdzai^c ten przywilej rqk^ nasz^ podpisalismy, do ktorego і
pieczqc nasz^ koronny zawiesc roskazalismy. Pisan w Warszawie
dnia XXVI miesi^ca marca roku panskiego MDCXXV, panowania
naszego polskiego XXXVIII a szwedzkiego XXXII.
S igism undus, rex. A ndreas S zuldrski, pr[ep o situ s]
Gnies[nensis].a
b'Zygmunt III, z laski Bozej krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, zmudzkie, mazowieckie, inflantskie, a

szwedzki, gottski, wandalski dziedziczny krol. Oznajmuiemy, iz
pokladali przed nami miesczanie miasta naszego Niezyna w xiqstwie
czemiechowskim lezycego, list rewizora naszego w zamkach od
Moskwy recuperowanych urodzonego Hieronima Ciechanowica,
podsetka 10 smolenskiego, ktorym pomieniony rewizor nasz za
osobliwym zleceniem naszym grunty miastu przelegle, czqsc na
wygony, czqsc na role miejskie, wymowiwszy iednak z tych gruntow
na nas і potomki nasze powinnosci miastom naszym tamecznym
zwyczajne, w pewnych granicach do pomienionego miasta naszego
przylyczyl і granice gruntow miastu Niezynu zawiedzionych і
podanych dostatecznie opisal II opisal. W czym aby to miasto bylo 83v.
bespieczniejsze і wszelkie gospodarstwo na tych gruntach ochotniej
prowadzielo, supplikowali nam o to, abysmy to ograniczenie gruntow
miejskich niezynskich przez pomienionego rewizora naszego za
roskazaniem naszym uczynione przywileiem naszym ztwierdzieli,
iakosz і list rewisorski na to ograniczenie dany przed nami pokladali.
Ktory tak siq w sobie ma:
Hieronim Ciechanowicz, podsqdek smolenski, w zamkach і
wlosciach od Moskwy recuperowanych rewisor i.k.mci. Oznajmuiq,
iz to upatruiyc, ze miasto Niezyn od wielu lat spustoszale znacznie,
za lasky Bozy roscic і coraz ludzi do niego przybywa, aby siq tym
bardziej pomnazalo і krzepielo, і przeciwko nieprzyiacielowi
potqzniejsze ostawalo, " a zatynr 11 і Rzptej pozyteczniejsze bylo,
przydalem і rosprzestrzenilem wladzymoiy rewisorsky od krolestwa
ich mci sobie dany gruntow temu miastu Nizynowi, czqsciy na
wygony, ktorych miasto ludne iakie zwi [sic!] iest Niezyn
przestronnych potrzebuie, czqsciy na role, folwarki і sianozqcie
miejskie, z ktorych miesczanie niezynscy po wysciu wolnosci sobie
danej powinni bqdy placic wedle zwyczaiu innych miast i.k.m.,
Niezynowi najblizej przyleglych. Granica tych gruntow miejskich
nizenskich poczyna siq od dwuch Dziewic rzeczek, gdzie siq te
rzeczki Dziewice rozdzielili, і granicy Noszowkq z Nizynym, zkyd
granica nizynska idzie iedny Dziewicy Kropiwny rzeczki najblizsza,
ktora siq z Kropiwny zchodzi і tamze obie w Ostrz wpadaiy, rzeky
Ostrzem na dol po bloto Ploskie, blotem Ploskiem w gorq z iedny
strony tego biota ku drodze czernichowskiej miqdzy Nizynym і
blotem Ploskim ku Czernichowu idycej ty drogy do rzeczki
Smolanki, Smolanky do mostu w gorq mimo grunty kalczowskie і
mimo budq Iakuba Hiemia suchodolem do Baresowej rzeczki a
Rybcie ogranice z Siwolozem horodziszczem, od Rybca і rzeky Ostrz
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mimo Pieczylesy, z Pieczylesow w Hymowkq rzeczkq, Ц Hymowkq
idzie az pod Tatarsky Mogilq prosto mimo Rzawiec ogranice і z
dorochynskim gruntem przez rzeczkq Kropiwnq mimo Rzawiec і
mimo Obsyrowkq rzeczkq do tychze dwuch Dziewic, zk^d siq
granica zaczqla. Ktorego ograniczenia aby miasto Nizyn spokojnie
bez wszelkiej przeszkody uzywalo, dac im ten list moj rewizorski z
podpisem rqki moiej і z moi^ pieczqci^. Dan w Niezynie dnia
dwudziestego szostego maia roku tysi^c szescset II szescset
dwudziestego czwartego.
Hieronim Ciechanowic, podsqdek smolenski, rewisor i.k.mci,
rqk^ sw^.

My tedy zycz^c tego, aby to miasto nasze Nizyn ze wszech
miar siq pomnazalo і krzepilo, a zatym Rzeczyptej ozdobq і
nieprzyiacielowi postrach czynielo, grunty pomienione, temu miastu
naszemu przez rewizora od nas wyslanego zawiedzione і podane, і
tym listem rewizorskim opisane, do miasta nasze[go] Nizyna z
pow innosci^ iednak miastom naszym, Nizynu przyleglym,
zwyczajn^ na wiecznosc przyl^czamy і ograniczenie tych gruntow
rewizorskie wyzej opisane ztwierdzamy. A nad to dla lepszego
upewnienia і warunku pomienionego miastu naszemu Nizynu
dalismy ten przywilej nasz rqk^ nasz^ podpisany. Do ktorego і
pieczqc nasz^ koronny zwiesic roskazalismy. Pisan w Warszawie
dnia XXIII miesi^ca marca roku panskiego MDCXXV, panowania
naszego polskie[go] XXXVIII a szwedzkiego XXXII.
Sigism undus, rex. A nd[reas] Szoldrski, prob[oszcz]
gnies[nens]ky.b
Pocz^tek confirmaciej.
Wladyslaw Czwarty, z laski Bozej krol polski, wielkie xiqze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie, a
szwedzki, gottski, wandalski dziedziczny krol, obrany wielki car
moskiewski. Oznajmuiemy tym listem naszym wszem wobec і
kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy, iz pokazane s^ przed
nami przywileie dwa pargaminowe, rqk^ naiasniejszego s. pamiqci
krola i.mci Zygmunta III, pana ojca nasze[go], podpisane, z
przycisnieniem pieczqci koronnej de data w Warszawie dnia
dwudziestego szostego miesi^ca marca roku panskiego tysi^c
szescset dwudziestego pi^tego wydane, nieskazitelne і niwczym
nienaruszone. Pierwszy, ktorym s. pamiqci k.i.m. pan ociec nasz
miastu Nizynowi, w xiqstwie czernichowskim lez^cemu, przez
czqste incursie nieprzyiacielskie і przechodzenia wojska kozackiego
Zaporoskiego spustoszonemu, dla tego zeby tym lepiej і potqzniej
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sadowic si? moglo, prawo majdeburskie, wedlug ktorego wszyscy
s^dzic si? m ai^ і inne wolnosci, to iest wszelakich towarow wolne
kupowanie і przedaw anie, handlow prow adzenie, napoiow
rozmaitych, mianowicie gorzatek palenie і onych szynkowanie, nie
ponosz^c przeszkody od tamecznych dzierzawcow, wiqc і pozytki
pewne miastu temu sluz^ce, role, grunty, pola і wloki na burmistrza,
pisarza miejskiego, takze і ratusz miasta tego Nizyna przez II przez
s. pamiqci k.i.m. pana ojca naszego naznaczone sq.. Drugi ograniczenie miasta tegoz Nizyna і gruntow do niego nalez^cych
przez urodzonego Hieronima Ciechanowica, podsqdka ziemskiego
smolenskiego, rewizora do tej sprawy naznaczonego. Ktore
ograniczenie s. pamiqci k.i.m. Zygmunt III, pan ociec nasz, od wzwyz
pomienionego podsqtka smolenskiego rewidowane і miastu temu
naznaczone, potwierdzal. My tedy Wladyslaw krol mai^c wzgl^d і
baczenie na prosbq obywatelom miasta naszego Nizina wzwyz
mianowane przywileie dwa de data, iako siq wyzej opisalo, we
wszytkich punktach, clausulach, artykulach і conditiach tym listem
naszym, tak iako w sobie serzej opisane s^ potwierdzamy od slowa
do slowa (ile prawo pospolite kaze і dopuscza 12zw yczaj'12)
umaczniamy, chc^c aby we wszytkim to potwierdzenie nasz^zupelnq.
moc і wladzq sw^ na wieki mialo. Na co siq dla lepszej wiary rqk^
wlasn^. podpisuiemy і pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan
w Warszawie dnia dziewi^tego miesi^ca maia roku panskiego
MDCXXXIII, panowania naszego polskiego і szwedzkiego
pierwszego roku.
Wladislaus, rex. Ioannes Bederman, m[anu] p[ropri]a.
My tedy Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski etc. Мащс
wzgl^d і baczenie na prozbq obywatelow miasta naszego Nizyna
wzwyz mianowane przywileie dwa: pierwszy prawo majdeburskie
і inne wolnosci і pozytki pewne miastu temu sluz^ce, drugi
ograniczenie miasta tegoz Nizina і gruntow do niego nalez^cych w
sobie zawierai^ce, de data iako siq wyzej opisalo, we wszytkich
punctach, articulach, clausulach і conditiach tym przywileiem
naszym, tak iako w sobie szerej opisane s^, od slowa do slowa (ile
prawo pospolite kaze і dopuscza zwyczaj) umacniamy, chc^c aby
we wszytkim to potwierdzenie nasze zupeln^ moc і wladq sw%
nawieki mialo. Na co siq dla lepszej wiary rqk^ naszq. podpisuiemy
і pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w Warszawie dnia
X miesi^ca wrzesnia roku panskiego MDCLIX, panowania krolestw
naszych polskiego XI a szwedzkiego XII roku.
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Ian Kazimierz, krol. Locus sigilli cancellariae n[ost]rae
maioris. Euarist Ian Belzecki, pisarz і dworzanin pokoiowy 13krola
ie[go] m c i13, m[anu] p[ropria].
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
? „ р ” піднято над рядком.
4'4 дописано в кінці аркуша.
55 між рядками прогалина, залишена під зображ ення гербу.
6 дописано на полях.
7 описка замість „naprawowali
л написано масніше.
у описка замість „ iakosmy ”.
10 так у ркпс.
1111 дописано над рядком.
І2'12 дописано над рядком.
у? /? написано крупніше.
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54.
1659. IX. 7.Warszawa
Confirmatia II Confirmatia prouentow do skrzynki ratusznej
miasta Nizyny na Ukrainie
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62]

Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy
etc. Produkowany nam iest przywilej papierowy rqky naiasniejszego
s. pamiqci Wladyslawa Czwartego, krola polskiego, pana brata
naszego, podpisany de data w Warszawie dnia dwudziestego osmego
miesiyca kwietnia roku panskiego tysiyc szescset czterdziestego
czwartego pieczqciy koronny stwierdzony, w niczym nienaruszony,
caly і zupelny, і supplikowano nam imieniem miesczan nizynskich,
abysmy ten przywilej wladzy naszy stwierdzili і umocnili. Ktorego
takowy iest tenor:
Wladyslaw IVі etc. Oznajm[uiemy] etc., iz produkowany iest
przed nami list z podpisem urodzonych Bartlomieia Obalkowskiego,
sekretarza i.k.m., Stefana Aksaka, sqdziego ziemskie[go], Lukasza
Witowskiego, podczaszego і sqdziego grodzkiego kiiowskich,
commissarzow od i.k.m. do xiqstwa siewierskiego zeslanych, і
przycisnieniem pieczqci ich, ordynatiq pewny o wybieraniu
podatkow do skrzynki ratusznej nizynskiej nalezycych w sobie
zawieraiycy, zadnej suspiciej w sobie nie maiycy, ktory zebysmy
wladzy naszy krolewsky potwierdzieli, iest nam supplikowano.
Ktorego listu takie sy contenta:
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Bartlomej Obalkowski, sekretarzala i.k.m., Stefan Aksak,
sqdzia ziemski, Lukasz Witowski2, podczaszy grodzki, sqdzia3kiiowscy, commissarze od i.k.m. do xiqstwa siewierskiego zeslani
etc. Wszem wobec, komu by o tym w iedziec nalezalo, do
wiadomosci wszytkich donosim. Chc^c my authoritate n[ost]ra
commissariali zamki і miasta siewierskie w dobrym rz^dzie
zostawac, aby depactatie w wybieraniu do skrzynki ratusznej
nizynskiej nie dzialy siq, przychylai^c siq do wolej і przywileiu i.k.m.
tak ordinuiemy, aby wiqcej nad to nasze postanowienie nie brali, a
mianowicie od beczki ryb slonych groszy polskich trzy, od beczki
sledzi groszy trzy, od woza ryb suchych і marztych groszy polskich
szesc, mostowego od woza ciqzkiego pulgrosza, pomiemego od
kazdego zboza od mirki po groszu iednemu, powodnego od konia,
wolu po groszu polskim iednym, od owce, kozy, wieprza po
pulgroszku, waznego od kamienia wosku, loiu winien po putgroszku,
od zabiiania wosku od kazdego kotla po groszy trzy. I na tosmy im
dali ten nasz list z podpisem r^k naszych і pod naszemi pieczqciami.
Pisan w Nizenie roku tysi^c II tysi^c szescset dwudziestego osmego
dnia dwudziestego marca.
Bartlomiej Obalkowski, m[anu] p[ro]p[ri]a. Stefan Aksak,
sqdzia ziemski kiiowski, m[anu] p[ro]p[ri]a. Lukasz Witowski,
podczaszy і sqdzia grodzki kiiowski, m[anu] p[ro]p[ri]a.
Przychylai^c siq tedy do wniesionej do nas prozby list ten
iako iest inserowany, we wszytkich iego punctach і condiciach
potwierdziec umyslilismy, iakosz wladz^ nasz^ potwierdzamy,
niniejszym pismem chc^c, aby przy wadze swoiej zostawal. Na co
dla wiqkszej pewnosci rqk^ nasz^ podpisawszy siq pieczqc koronny
przycisn^c roskazalismy. Dan w Warszawie dnia dwudziestego
osmego miesi^ca kwietnia roku tysi^c szescset czterdziestego
czwartego, panowania krolestw naszych polskiego і szwedzkiego
XII roku.
Vladislaus, rex. Thomasz Uiejski, krola i.m. sekretarz, m[anu]
p[ropria].
My tedy Ian Kazimierz, z laski Bozej krol polski, etc.
Respectui^c na supplikq do nas wniesion^, zwysz mianowany
przywilej de data iako siq wyzej opisalo, we wszytkich punctach,
clausulach, artykulach і conditiach tym listem naszym, tak iako w
sobie s^ opisane, potwierdzamy (ile prawo pospolite kaze4 і zwyczaj
dopuscza), umacniamy, chc^c aby we wszytkim to potwierdzenie
nasze zupeln^moc і wladzq sw^nawieki mialo. Na co siq dla lepszej
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wiary rqky naszy podpisalismy і pieczqc przycisnyc kazalismy. W
Warszawie dnia siodmego wrzesnia roku panskiego tysiyc szescset
piqcdziesiytego dziewiytego, panowania krolestw naszych polskiego
XI a szwedzkiego XII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej.
Ewarist Ian Belzecki, pisarz і dworzanin pokoiowy krola ie[go] mci,
m[anu] p[ro]p[ri]a.
1у ркпс. підкреслено.
,a описка замість „ sekretarz

2дописано над рядком.
* також.
4 написано масніше.

55. 1659. IX. 8 . Warszawa
Confirmatia nadania Horosza ieziora na folwark ratuszny
miasta Nizyna
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62]
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Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gottski, wandalski
dziedziczny krol. Oznajmuiemy tym przywileiem naszym, komu to
wiedziec nalezy. Producowany iest przed nami przywilej papirowy
rqky naiasniejszego s. pamiqci krola polskiego Wladyslawa
Czwartego, pana brata naszego, podpisany de data II de data w
Warszawie dnia dwudziestego osmego miesiyca kwietnia roku
panskiego tysiyc szescset czterdziestego czwartego pieczqciy
koronny ztwierdzony w niwczym nienaruszony, caly і zupelny, і
supplicowano nam imieniem miesczan nizynskich, abysmy ten
przywilej wladzy naszy ztwierdzieli і umocnili. Ktorego takowy iest
tenor:
Wiadislaw Czwarty, z laski Bozej krol polski etc. Oznaj
muiemy tym listem naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu
to wiedziec nalezy, iz produkowany iest przed nami z podpisem
rqki wielmoznego woiewody braclawskiego, starosty nizynskiego і
pieczqciy list, pewne urzqdowi miejskiemu Chorosze iezioro na
folwark ratuszny w sobie zawieraiycy і nadanie, zadnej suspiciej w
sobie nie maiycy, ktory zebysmy w ladzy naszy krolewsky
potwierdzieli, iest nam supplikowano. A tego listu takie sy contenta:
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Mikolaj z Potoka Potocki, woiewoda braciawski, hetman
polny koronny, general podolski, kamieniecki, laticzowskiej1,
nizynski, czerkaski starosta. Wszem wobec і kazdemu zosobna,
komu to wiedziec nalezy, wiadomo czyniq, iz za wniesieniem prozby
do mnie miesczan nizynskich, przychylai^c siq do przywileiu i.k.m.
і zycz^c, aby to miasto w dostatki zakwitn^wszy na pomnoszenie
ciqzarow bez uci^zenia ludzi prouiziq mialo, conferowalem urzqdowi
miejskiemu Chorosze iezioro na folwark ratuszny, ktorego ze
wszytkiemi przyleglosciami і pozytkami, ktore teraz s^ і napotym
przywiesc sobie mogi, bez wszelkiej przeszkody podstarosciego і
arendarza mego zazywac і na potrzeby swoie obracac bqd^. Co do
wiadomosci podstarosciego mego przywodz^c roskazuiq, aby
pomienion^ daninq moi^ w possessiq urzqdowi miejskiemu
pusciwszy w spokojnym zazywaniu on zachowal, przy ktorym
nadaniu moim і ia ich zachowac obiecuiq tym pisaniem moim. Na
co dla lepszej pewnosci rqka siq wlasn^ podpisuiq przy zwyczajnej
pieczqci moiej. W Latyczowie dnia czternastego marca roku tysi^c
szescset czterdziestego.
Mikolaj Potocki, woiewoda braciawski, hetman polny
koronny. Locus sigilli.
Przychylai^c siq tedy do wniesionej do nas prozby list ten,
iako iest inserowany, we wszytkich iego punktach і conditiach
potwierdzic umyslilismy, iakosz wladz^ nasz^ potwierdzamy
niniejszym pismem, chc^c aby przy wadze swoiej zostawal. Na co
dla lepszej pewnosci rqk^ siq naszq. podpisawszy pieczqc koronny II 86 v.
koronny przycisn^c roskazalism y. Dan w W arszawie dnia
dwudziestego osmego miesi^ca kwietnia roku panskiego tysi^c
szescset piqcdziesi^tego czwartego, panowania krolestw naszych
polskiego XI a szwedzkiego XII roku.
My tedy Ian Kazimierz, z laski Bozej etc. Мащс wzgl^d na
supplikq do nas przez panow radnych naszych czynion^, wzwysz
mianowany list de data, iako siq wyzej opisalo, w wszytkich
punctach, clausulach, artykulach і conditiach tym listem naszym,
tak iako szerzej w sobie opisane s ^ od slowa do slowa (ile prawo
pospolite kaze і dopuscza zwyczaj) umacniamy, chc^c aby we
wszytkim to potwierdzenie naszq zupeln^moc і wladzq sw^nawieki
mialo. Na co siq dla lepszej wiary rqk^nasz^podpisalismy і pieczqc
koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w Warszawie dnia osmego
miesi^ca wrzesnia roku tysiac szescset piqcdziesi^tego dziewi^tego,
panowania nasze[go] polskiego XI a szwedzkiego XII roku.
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Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej.
Ewarist Ian Belzecki, pisarz і dworzanin pokoiowy i.k.m.
1 описка замість „laticzowski”.

'T u siq konez^ dekreta і sprawy s^dowe sejmowe roku
panskiego MDCLIX .'1
87
Dzialo siq II 2"Dzialo siq w Warszawie w poniedzialek po
swiqcie swiqtego Lukasza Ewangelisty naiblizszy, roku panskie[go]
1659'2 dnia dwudziestego miesi^ca pazdziem[ika], Za sprawy і
przelozeniem przewielebn[ego] i.m.x. Mikolaia na Prazmowie,
nominata biskupa luckiego, opactwa sieciechowskie[go] administratora, proboscza s. Michala na zamku krakowskim, etc,
najwyzszego kanclerza koronnego.
56. 1659. X. 20. Warszawa
Ceduje prawa swego wielmozna Ioanna Katarzyna xifzna
Radziwilowna, podkanclerzyna koronna, na osobf urodz.
Michala Kazimierza Radziwila, podczaszego WXL, ktore miala
do starostwa ostrskiego
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62; Prot. - MK-366, f.al-2]

Ian Kazimierz etc. Oznaimuiemy etc., iz stan^wszy oblicznie
przed actami metryki naszej koronnej ruskiej wielmozna Iohanna
Katharzyna xiqzna Radziwilowna, iasnie wielmoznego niegdy
Iakuba Wejhera, woiewody malborskiego, pierwszego malzenstwa,
a potym iasnie wielmoznego Boguslawa na Lesznie Lesczynskiego,
podkanclerzego koronnego, generala wielgopolskiego, miqdzyrzeckiego, ostrskiego, osieckiego etc. starosty, wtorego malzenstwa,
pozostala malzonka, zdrowa bqd^c na ciele і na umysle, od
iurisdictiej і forum swego wlasnego nalezytego na ten czas
odstqpui^c, a terazniejsz^ nasz^ krolewsk^, co do acta tak nalezy,
cale siq podai^c і za nalezyt^. przyznawai^c, iawnie, iasnie і
dobrowolne zeznala і zeznaie, iz ona mai^c sobie od nas laskawie
conferowany consens na ust^pienie dzierzawy albo starostwa
ostrskiego, w woiewodztwie kiiowskim lez^cego, ktory tak siq w
sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazow[i]eckie, zmudzkie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gottski, wandalski
dziedziczny krol. Oznaimuiemy tym listem naszym, komu to
wiedziec nalezy, iz z pewnych respektow і powaznych przyczyn
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pozwolilismy і dopuscili, iakosz pozwalamy і dopusczamy,
niniejszym listem naszym wielmoznej Iohannie Katharzynie
Radziwitownie, wielmoznego niegdy Boguslawa hrabi na Lesznie,
podkanclerzego koronnego, miqdzyrzeckiego, ostrskiego, osieckiego
starosty pozostalej malzonce, aby mogla wszytkiego cale prawa
swego dozywotnego, ktore iej na dzierzawie ostrskiej sluzy і nalezy,
ustypic і na osobq urodzonego Michala Kazimierza Radziwila,
podczaszego WXL, II starosty przemyskiego, zupelny і doskonaly
pomienionego prawa swego dozywotniego wlewek uczynic. Ktory
to wlewek і ustypienie prawa tak skoro przed ktorymikolwiek aktami
w krolestwie naszym authentycznemi uczyniony і zeznany bqdzie,
tedy my ie za prawne, sluszne і doskonale miec bqdziemy iako to,
ktore siq za rzetelniem dozwoleniem і consensem naszym stanie.
Wzglqdem ktorej cessiej і ninieiszego consensu naszego pomieniony
dzierzawq ostrsky, w woiewodztwie kiiowskim lezacy, to iest miasto
Ostrze ze wszytkiemi miasteczkami, folwarkami, zamkami, wsiami,
wojtostwami, szoltystwami, mlynami, karczmami, ktore tu za
wyrazone і iakoby zosobna mianowane miec chcemy, takze ze
wszystkiemi polami, rolami, lykami, pasiekami, borami, lasami,
gaiami, ieziorami, stawami, sadzawkami, rzekami wielkimi і malymi
tejze dzierzawej ostrskiei ze wszystkimi miesczankami, poddanymi,
kmieciami, zagrodnikami, ich czynszami, podatkami, dziesiqciny,
robotami, powinnosciami wszelakimi zdawna przez nich placic і
oddawac zwyczainymi, takze pozytkami, prowentami iakimkolwiek
imieniem nazwanymi, ogolne wszystkiemi, tak iako zdawna byly і
iako ie urodzony niegdy 3Axak, starosta ostrski, sqdzia ziemski
kiiowski, miec4 і po nim nastqpuiycy successorowie і wielmozny
Boguslaw hrabia na Lesznie, podkanclerzy koronny, przerzeczonej
wielmoznej Iohannej Radziwilownej malzonek swiezo zmarly, mial
і trzymal, pomieniony urodzony Michal Kazimierz Radziwil,
podczaszy WXL, miec, trzymac у zazywac do ostatniego zywota
swego kresu powinien bqdzie. Obiecuiemy przy tym po nas і
naiasnieiszych successorach naszych, ze ani my, ani naiasnieisi
successorowie nasi wzwyz mianowanego urodzonego Michala
Kazimierza Radziwila, podczaszego WXL, od spokoinego rzeczonej
dzierzawej uzywania і trzymania nie odsydziemy і nie oddalemy,
ani do odsydzenia і oddalenia mocy nikomu nie damy, ale zupelnie,
spokoinie і nienaruszenie przy tym prawie dozywotnim onego
zachowamy. Wzglqdem ktorego prawa dozywotniego kwartq do
Rawy placic powinien bqdzie kazdego roku, prawa nasze krolewskie,
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Rzeptej і kosciola rzymskiego katholickiego wcale zachowui^c. Na
co siq dla lepszej wiary і pewnosci rqk^naszq. podpisuiemy і pieczqc
koronny przycisn^c roskazalism y. Dan w W arszawie dnia
dwudziestego wtorego miesi^ca wrzesnia roku panskiego MDCLIX,
panowania krolestw naszych polskiego і szwedzkiego XI roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci kancellariej naszej
wielkiej koronnej II nej. Stephan Hankiewic, i.k.mci sekretarz.
Cale podlug tegosz listu consensu naszego і we wszystkim
przychylai^c siq і stosui^c siq do onego prawa swego dozywotnego,
zupeinego і wszystkiego, ktore iakiekolwiek do starostwa albo
dzierzawy ostrskiei, w woiewodztwie kiiowskim lez^cego, miala і
miec mogla, na osobq urodzonego Michala Kazimierza xcia
Radziwila, podczaszego WXL, ust^pila, iakosz moc^ ninieiszej
cessiej rzetelnie і skutecznie ustqpuie, ceduie і wszystko tez prawo
swoie wlewa, nic sobie zeznai^cej iuz wiqcej prawa praetensiej albo
iakiegokolwiek tytulu do tej dzierzawej albo starostwa ostrskiego
zachowuie і nie zatrzymuie, ale wszystko і zupelne prawo swoie
dozywotne, na pomienione starostwo albo dzierzawq ostrsk% sobie
dot^d sluz^ce, oraz ze wszystkimi przynaleznosciami, miastem
Ostrz^, miasteczkami, folwarkami, zamkami, wsiami, wojtostwami,
szoltystwami, mlynami, karczmami, rolami, polami, l^kami,
pasiekami, borami, lasami, gaiami, ieziorami, stawami, sadzawkami,
rzekami wielkimi і malymi, miesczankami, poddanymi, kmieciami,
zagrodnikami, ich czynszami, podatkami, dziesiqcin% robotami,
powinnosciami wszelakimi zdawna placic і oddawac zwyczainymi,
takze pozytkami, prowentami iakimkolwiek imieniem nazwanymi
і ze wszystkiemi ogolne przyleglosciami, zdawna do tej dzierzawej
przynalez^cymi, tak iako antecessorowie wielmoz[nej] zeznai^cej і
ona sama trzymali і zazywali, iusz rzetelnie і skutecznie, iako siq
wyzej namienilo, na osobq rzeczonego urodz. podczaszego WXL
do trzymania, uzywania wlewa і ustqpuie і zrzeka siq. Intromissiej,
ktora przez generala woznego і dwuch slachcicow podlug prawa
urzqdownie ma bydz uczyniona, dobrowolnie dopuscza, a da.nej w
tez dzierzawq intromissiej, ze zadnym sposobem tak prawnym, iako
nieprawnym, przerzeczonemu urodz. podczaszemu cessionarzowi
swemu ani sama przez siq, ani przez zadne insze osoby iakimkolwiek
sposobem subordinowane przeszkadzac nie bqdzie, obowiqzuie siq
і zapisuie, і owszem przy spokoinej possessiej przerzeczonego
starostwa albo dzierzawej ostrskiei ze wszystkimi in genere
przyleglosciami, zdawna do tego nalez^cymi, zachowac і dotrzymac
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obiecuie, stosuiyc siq we wszytkim do wyzej opisanego listu
consensu naszego tym swoim cessiej za pismem srodkuiycym.
Ktorego dla lepszej pewnosci rqky wlasny podpisala.
Ioanna Katarzyna Radziwilowna Lesczynska, p[ieczqc]
koronna, m[anu] p[ropria].
Ktory to cessiq albo wlewek prawa my krol wazny, staly і
trwalymiec chcycq one do xiyg metryki na-llszej ruskiej teraznieiszej
ingrossowac a potym z tychze akt slowo w slowo, tak iako siq
znaiduie, wiernie przepisawszy stronie potrzebuiycej in forma
authentica wydac dozwolilismy. Na co dla lepszej wiary pieczqc
koronny iest przycisniona. Dzialo siq w Warszawie w poniedzialek
po swiqcie swiqtego Lukasza Ewangelisty naiblizszy, to iest dnia
dwudziestego miesiyca pazdziemika roku panskiego tysiyc szescset
piqcdziesiytego dziewiytego, panowania krolestw naszych polskiego
iedenastego a szwedzkiego dwunastego roku.
Za sprawy і przelozeniem i.mci xdzia kanclerza koronnego.
написано крупніше.
2 2 також.
3 пропущ ене ім 'я „Stefan
4 описка замість „тієї".

57. 1659. X. 20(?)
Oblata przywileiu dawne[go] ruskiej religiej w uniej b^dycej
sluzqcego de anno 1595
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62; Wpis - ЛМ-131, л.1242-1245а; Publ. Harasiewicz M. Annales ecclesiae Ruthenae. P. 188-192; АЗР. T.4. C .l 11-113;
АЮЗР. Ч.І.Т.7. C.627-630]

Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polsky, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, kiiowskie,
wolynskie, inflandskie, smolenskie, czemiechowskie, siewierskie,
aszwedzky, gottsky, wandalsky dziedziczny krol. Oznaimuiemy tym
listem naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu o tym
wiedziec nalezy, iz przyszedszy oczewiscie do act cancellariej naszej
ruskiej woiewodztw wolynskiego, kiiowskiego, braclawskiego,
czerniechowskiego szlachetny Theodor Rusowiecky imieniem
przewielebnego w Bogu ojca Iakuba Suszy, episcopa chelmskiego і
belzskiego, adm inistratora w ladyctw a w lodzim ierskiego і
brzesckiego, czyniycy dla wpisania do xiyg ninieiszych podal per
oblatam list albo przywilej stary na papierze, ruskim characterem
pisany, rqky naiasnieiszego Zygmunta Trzeciego, krola polskiego і
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88 v.
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szwedzkiego etc, takze і urodzonego Zachariasza Ielowickiego,
pisarza i.k.m. przerzeczonych woiewodztw, podpisany і pieczqci^
iedn^ koronny mnieisz^ stwierdzony, de anno millesimo quingentesimo nonagesimo quinto secunda die mensis Augusti datq w sobie
тащсу, prosz^c nas, abysmy go do act kancellariej tejze przyi^c
kazali. Ktory de verbo II verbo ad verbum tak siq w sobie т а :
Жикгимонть Третин Божою млстю корол полским, великим
княз литовским, руским, пруским, мазовєцкии, жмомским,
инфлянским и шведским, кгодскии, вандалскии дедичньш корол.
Гізнаимуємь тимь листом нашимь всЬмь вобєць и кождому
зособна, кому тоє вєдати налєжаєть, духовного и св'кцкого стану
людемь, иж доносили до нась унижоньїє прозбьі вєлєбньш
Адамь Ипатєм, п рототроньт, владьїка володимєрскии и
бєрєстєцким, а Кирил Тєрлєцкии, єтеархь, владика луцким и
острозким, имєнєм вєлєбного в Бозєм Михала Рагозьі, архиєппа
мєтрополитьі києвского, галицкого и всея Руси, такжє теж
имєнєм вс'Ьхь прєложонихь ста/лпихь єпповь, архимандритовь,
игуменувь и всєго духовенства закону грєчєского руского в
потрєбахь певньїхь и справахь рєлии ихь школо зєдночєня ихь
з костєломь повшєхнимь и порадковь певньїхь постановлєня,
коториє до ствєрджєня стану и поволаня ихь належать
собьічаємь нижем описаним. Наперед просили, абьі мєтрополим,
владицтва и иншиє релим грєчєском духовенства нє бьіли
даванні, токо людєм руского народу и ихь власном рєлии, такжє
абьі од нихь бьіли чотири особьі годньїє до таковоє владзи
обирани, с которих абьі о д н ь 1на таковиє вряди через нас бьшь
подавань, а тоть абьі нє далєи трохь м’Ьсєци на стань духовьним
свєтитьсє бьіль повинен, чого мьі им позволимо и потвердимо,
коли до єдности костєла повшєхного римского и до послу
шенства его приставати и трвати в нємь неодм інне и стале
будуть. Такжє и в посвєщєнию прєложоньїх на звєрхности вижєм
мєнованиє духовниє нє далєм трох м'Ьсєци, и дає/и се намь бьіти
р'Ьчь повинная, и утвєржаєл* о тем постановлєниє продковь
наших. Q м'Ьстцє в раде, о то коли тая єдност, дас/и пан Бгь,
статечне се заврєть, хочемо и об'Ьцуємо на сєммє с паньї радами
нашими и з станьї Речи Посполитом, до того належачими,
трактовати, кгдьілс то ест рєчь власне сєммови належачая. Над
то абьі владза жадная иншая такь духовная, яко и св'Ьцкая, за
тим зєдночєнем над ними, абьі жадниє люде, а звлаща з Грецкьі
и одкол колвєкь, которьіє бьі оньїхь одривати од того стого
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спулку албо якюиколвєкь способом трудним хотєли, нє бьши
до панствь тоє Рєчи Посполитоє || припущоньш, абьі и домовиє, 89v.
коториє бьі сє зв'Ьрхности их в том м'кри противили, а до єдности
костєла стого римского албо нє хотили сє дати привести, албо и
пєрєшкажали тому всєму, абьі сє з владзи нашоє заб'Ьгло,
роскажємо противь таковьш унивєрсали и мандати с канцєлярии нашоє видати, и на потом абьі таковьіє розници, коториє
бьі єдностаиноє их у в'Ьри повшехнои розумлєниє замєшати
могли, сод собчьіх людєи уношоньї и росз'Ьваньї нє бьши, хочемо,
яко гдє потреба укажеш, ратовиі2 и того нє допущат, то ж и
врядомь нашимь абьі того постєрєгали пилне поручимо. Што
сторони добр цєрковнихь, коториє сод продковь их рознимь
сособам розданьїє и завєдєниє сут, на коториє бьі тиє
поссєссоровє права нє м'Ьли, абьі бьши до церкви привєрнєни,
а тьіє, которьіе бьі право якоє м'Ьли, арєнди н'кшто с тих добр,
коториє держать, платили, а по зєстю их з св’Ьта аби таковиє
маєтиности на церкви припадали. Такжє и со захованю цєрквє
при давном наданю их в добрах, на коториє хоц би привилєя
жадньїє нє бьши, би сє содно в Евангєлиах вписаниє намдовали,
позваляємо, аби и таковиє добра, сод церкви сотнятьіє, коториє
бьі неслушне хто дєржаль, волно бьіло позивати и правом их
доходити. До плачєня арєндьі нє здаєтсє нам ь никого
примушати, лєчь таковиє добра, коториє би за правом своим
поссєссоровє тєпєрєшниє содєржали до живота своєго, по
смєрти их до церкви ворочатисє мають, а ми их никому другому
соддавати ани потвєржат нє маємо. Такжє и наданя добр
церковних тамьтих, на коториє права сут, яко теж тих, на
коториє би права нє бьшо, а толко в Евангєлиах старих
намдовали, вцалє заховати хочемо. Добра и м аєтн о сти
цєрковньїє, аби по смєрти мєтрополита и инних прєложоних
духовних в моци и шафунку капитули закону грєчєского дотол
доставали Заж аж-3 аж сод нас уряд вакуючим кому поданим
будеш. Привилєи, которим сод нас даним уже мають, хочемо имь
вцалє заховати, и за по-|| и за позволєнєм вс'кх станов Рєчи 90
Посполитоє на сєммє валном волно то им будеш конституциєю
соб'Ь варова/и. До судовь трибуналских, аби для пєрєстєрєганя
справь своихь спосродку себе двох сособь, яко и инниє духовниє
рєлии римскоє, висаж али, позваляємо, со чом соднакь с
прєложоньши и духовєнствомь в'Ьри нашом католиком злитисє и порозум'Ьти маю/и. Прєложоньїе их духовниє, почавши сод
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звєрхного, и коториє колвєкь, и на якомь колвєкь стопню
духовенства будучиє, хочемо абьі у пошанованю и поважєню
такомь, яко и духовньїе в'Ьри католиі/кои, бьши, кгдьі се под
зверхносте столици римскоє и под послушенство сотца стого
папєжа поддадут и прилучат, со чом та/окє з духовними нашими
злитисє и порозум'Ьти мают. Што ся дотичєт, абьі манастири
и цєрквє рускиє на костели соборочаньїє нє бьіли, того в добрахь
наших королєвских закажемо, лєч в маетностях шляхє^ких того
учинити нє можемо. Браі^тва духовньїе церковньїє так, яко сод
патриарховь постановлєниє суть и сод нас потвєржєниє, абьі
под послушєнствомь митрополита и инньїх прєложоних своих
духовних вцалє зоставали. £2днакь кгдьі сє пєрвєи под
звєрхность костєла римского прилучать, позваляємо и соньїх
при праве, котороє сод нась на то маю/w, заховати хочемо.
Сторони закладаня школ и сєминарим грєчєского и словєнского
язика, такжє абьі имь волно бьіло друкарни свои м'Ьти под
владзою метрополита и владиков, позваляємо тим способомь,
абьі ничого тамь противного костєлови повшєхнєму нє
друковано, але все розсудкови єго подлєгало. А што сє дотичєт,
абьі збитки и нєпослушєнства, коториє сє сод попов никоторих
рєлии их грєчєскои по м’Ьстєчкахь наших и шляхє^ких под
заслоною и собороною никоторих урядниковь наших и инших
шляхєг/кого стану людєи д'кють, карати сє и гамовати могли,
того мєтрополитсш, влади колі и инньїмь прєложоньш рєлии их
90v. нєтолко нє боронимо, жєбьі в У має/яностях столу нашого того
пєрєстєрєгали и порядок добри чинили, але теж и урядомь
нашим мємсць инних, кгдьі потреба будєт, аби им в тои
помоцни били прикажємо и инньїх, аби тому противни нє бьіли,
напомнимо. Уряд и владза их духовная, хочемо, аби била цалє
захована, то єсть в м*Ьстєх королєвских церкви якиєи колвєкь
набожєнства их владзи мєтрополитув, епсповь своих подлегали,
а нихто сє иннии в тоє сє нє вдаваль, што тєжь и урядом нашим
роскажємо, коли будеш потреба, аби того владикомь иннумь
прєложоньш их помагали. Тоє на конєі/, соньш варуємо, аби
жадєн иннии собцим члвкь, сопрочь которим сод нас на тоє собран
и потвєржон будєт, жаднои соб'Ь содкол ином зв’Ьрхности над
ними не привлащал ани духовенством их радил и справовати
могль, совшєм аби таковнє до панствь наших припущоньїє не
бьши, пилнє того постєрегати роскажємо. Аби теж до фундованя
капитульї при цєрквях грєчєскои рєлии примти могло, жєбьі сє
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тил* болшєм хвала пана Бга помнажала и ряд црковньш тим
л'Ьпшєм задєрживал, коли сє што такового з добрь их жє
манастировь подасть, радьі хочемо бьіти до того прихилними,
вшакжє так, абьі и фундации стариє слушною якою частю
доходовь бьіли заховани, до чого тимь болшєм и пилнєм хочемо
сє хутливими и ласкавими показовати юньїмь, коли єднос/и
повшєхная утвєржона и вцалє захована будеш и послушенство
с тоє столици аплскоє римскои соддано сод них и заховано будеш.
Што все на то/я час утвєржаючи, рукою нашою подписали есмо
и пєча/и так корунною, яко и Великого князства Литовского
притиснути росказали есмо. Писан в Кракове л'Ьта божого
нарожєня тисєча пятьсоть д є в є д д є с я т ь пятого мца августа
второго дня а панова-|| а панованя королєвствь нашихь полского 91
сосмого а швєдского второго року.
Podpis temi slowy: Sigismundus, rex. Zachariasz Ielowicky.
Miejsce pieczqci koronnej.
My tedy na supplikq і affectatiq strony oblatq czyniqcej4
przerzeczony przywilej, tak iako sam w sobie iest, do xi^g
kancellariej naszej per oblatam podany przyi^c і w pisac
roskazalismy, pozwoliwszy aby z tychze xi^g extract, gdy
potrzebowac bqd^., authentice byt wydany. Original zas sam wyzej
inserowanego przywileiu tenze Theodor Rusowiecky offerens do
siebie nazad odebral і cancellariQ nasz^ quitowal.
Za spraw^ і przelozeniem iasnie wielmoznego ie[go] m. xdza
Mikolaia na Prazmowie Prazmowskie[go], biskupa luckiego,
opactwa sieciechowskiego administratora, proboscza s. Michala na
zamku krak[owskim], najwyzszego kanclerza koronne[go].
M.Prazmowski, biskup lucki, kanclerz w. koronny, opat sieciechowski, m[anu] p[ropria], Stefan Hankiewic, ie[go] kr. mci
sekretarz decretow ruskich і act niniejszych pisarz, m[anu] p[ropri]a. ||5 91 v.
1 описка замість “содинь
2 описка замість “ратоват
*'3 описка, у ркпс. перекреслено.
4 описка замість “czyniqcej".
5 apK.91v.-92v. не заповнені, після арк. 91 вирвано 14 аркушів.
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II ‘ Dzialo siq we Gdansku w sobotq przed swiqtem Trzech
Krolow, to iest dnia trzeciego mca stycznia roku panskiego tysiyc
szescset szescdziesiytego . '1 Za sprawy і przelozeniem przewielebnego i.m.x. Mikolaia na Prazmowie, nominata biskupstwa
luckiego, opactwa sieciechowskiego administratora, proboscza s.
Michala na zamku krakowskim, etc., naiwyzszego kanclerza
koronnego.
58. 1660.1. 2. Gdansk
Oblata przywileiu, miastu Kowel na Wolyniu sluzycego, anni
16602
[Reg. - Index, f.79v.; AK, s.62]

lan K azim ierz etc. Oznaimuiemy etc. W lasne to iest
monarchow dzielo nie tylko panstwa swoie rozszerzac і one
zwyciqskimi ograniczac obeliskami, ale tesz na to pilne oko miec,
aby w dobrym rzydzie, pokoiu і swobodach zachowane zostawaly,
przez co і na niesmiertelny slawq u potomnych wiekow і na milosc,
і confidently u poddanych wlasnych sobie zarabiac zwykli. Item
cito iest ustawiczny serca naszego excitarz, ktory nam usipiac nie
da, codziennie prawie wystawuiyc nam przed oczy panstwa
koron[n]ej tej nam desuper powierzone, do iednego iakoby wszytkie
conatus і pieczolowania nasze diriguiyc celu widziec one w takim
postanowieniu і porzydku, w ktorym by zostaiyc zadnym fatalnym
nie podlegali przypadkom, a daleko mniei wnqtrznym oppressiom і
violenciom, lecz przy swobodach, prawach і porzydku zachowane
bqdyc, onych spokoinie zazywac mogli. Iakosz za sczegulny bosky
prouidentiy і iednostainemi Rzeptej glosami, iak skoro na thronie
krolewskim zasiedlismy, naiwiqksza w tym nasza piecza byla, aby
prawa, przywileie, swobody і inne praerogatiwy і zwyczaie dawne
nie tylko cale w Koronie tej, lecz і kazdego zosobna xiqstwa і miasta
zostawaly. Albo to przy innych, ktore nam produkowane byly,
prawach і przywileiach і miasto nasze Kowel z swoimi takze na ten
czas praesentowalo siq prawami, ktore hac iniquitate і belli
tempestatibus poniekyd naruszone sy. My iednak iako supremus
legum arbiter supplendo defectum, a oraz maiyc nad ustypieniem і
ruiny iego sluszny com passiq tym rescriptem naszym one
reassumuiemy, circa ius teutonicum we wszystkich in genere
9 3 v. punktach II і dawnych zwyczaiach zachowuiemy і wiecznymi czasy
approbuiemy. Ktore to prawa, przywileie і zwyczaie dawne lubo
tak od dzierzawcow, iako і od samych miesczan dotyd sacrosancte
w powinnej obserwanciej zostawaiy, iednak poniewasz w niektorych
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punktach miesczanie kowelscy, wiemi poddani nasi, aggrauatos se
esse praesumunt, przeto my chc^c і w tych punktach cale і
nienaruszenie prawa, przywileie fundatae ciuitatis і zwyczaie dawne
miastom wszytkim in genere iure teutonico seu magdeburgico
fundowanym, pogotowiu і miastu naszemu Kowlu zwykle і powinne
zachowac niniejszym przyw ileiem naszym deklaruiem y і
postanawiamy. Naprzod aby miesczanie wszyscy tak osiadlosc swoie
mai^cy, iako і inni przysiqg^ m iastu obow i^zani, к о т о щ
mieszkai^cy, we wszystkich sprawach swoich tak criminalnych, iako
і potocznych u s^du albo urzqdu burmistrzowskiego і radzieckiego
albo tesz wojtowskiego lub landwujtowskiego і lawniczego salua
appellatione do starosty swoiego albo urzqdu iego, na ten czas
bqd^cego, ztamt^d do nas і s^du naszego zadwomego od kazdego
dekretu ostatniego albo vim defmitiuae mai^cego sprawiedliwosci
szukali, a do dworu albo raczej zamku, opusciwszy urz^d miejski
lub s^d wuytowski albo landwuytowski і lawniczy, nie udawali siq.
Urz^d tesz zamkowy aby w tym punkcie poddanym naszym,
m iesczanom kow elskim , iure theutonico et m agdeburgico
zafundowanym praw, przywileiow і dawnego zwyczaiu nie gwalcil,
s^dow miejskich we wszytkich in genere sprawach nie przeszkadzai,
sam sobie sprawiedliwosci omisso ordinario ciuile iudicio nie czynil,
ale aby sprawy miesczan, poddanych naszych, w nalezytym і
przyzwoitym s^dzie miejskim s^dzone byly, dopusczal і ex debito
officii sui dopomagal pod winami w prawie opisanemi, roskazuiemy.
Item poniewasz na pewnych lanach miasto nasze Kowel zasiadlo,
zk^d podatki Rzeptej і inne miejskie ciqzary placic miesczanie
powinni, pod teraznieiszy zas czas niemalo pustych gruntow w
miescie pozostalo, ktore roznej kondiciej ludzie posiedli і posiadai^,
przeto deklaruiemy, aby kozdy, ktokolwiek grunt albo possessiq w
miescie naszym Kowlu legitimo iuris titulo otrzymal albo napotym
otrzyma, takowy kazdy powienien ex vi statuti et constitutionum
regni wszytkie in genere ciqzary, podatki і contribucie tak Rzeptej,
iako і miejskie z tego gruntu possessiej swoiej ponosic і oddawac
zarowno z inszemi miesczanami, to osobliwie deklarui^c, ze zaden
ile plebeia[s] conditionis miesczaninem bydz і possessiej w miescie
dostawac nie moze, asz pierwej przysiqgq fidelita[ti]s Bogu, nam,
Rzeptej і miastu temusz odda. Item poniewasz w kazdym miescie
krolestw і panstw naszych miejsca publici iuris, osobliwie ratusze і
przy nich miejsca in circulo miasta zostai^ce nie mog^ bydz per
priuatum osi^gnione, tedy і II w tym punkcie stosui^c siq do prawa
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pospolitego і samej slusznosci, na potomne czasy ustanawiamy, aby
zaden tak Chrzescianin, iako і zydowskiego narodu czlowiek kramnu
pod ratuszem stanowic і trzymac nie wazyl siq, osobliwie pod
ratuszem w poisrzodku miasta, asz za sczegulnym burmistrza і rady
dozwoleniem і wiadomosci^ salua pensione certa, o ktor^ siq z
urzqdem albo calym miastem rozmowic і postanowic тащ . Item
poniewasz zalobliw^ і w tym supplikq nam podano, ze Zydzi, arendq
cel і myt na ten czas trzymai^c, rozne oppressie і extractie nad
Chrzesciany, wiemymi poddanymi naszemi, wyciqgai^, przez co
nie tylko zubozaly lud do swoiej perfectiei przysc nie moze, ale tesz
targi і iarmarki niemal cale w miescie naszym Kowlu zaginqly, a
zatym і w podatkach п а т і Rzeptej powinnych skarb znaczny
usczerbek cierpi, przeto zabiegai^c ulteriori malo postanowiamy,
aby cel і myt arendarze po miesczanach, poddanych naszych, w
miescie Kowlu nie wyci^gali, ieno te, ktore ex vi et dispositione
legum publicarum nalez^, a to pod winami w prawie pospolitym de
iniuste extorto teloneo postanow ionem i. W czym iezeliby
teraznieiszy arendarz і napotym bqd^cy dalei poddanych naszych
aggrawowac chcial, za pierwsz^ skarg^ instigatorowi naszemu
prawem czynic roskazuiemy. Item deklaruiemy, ze miasta nasze iure
theutonico et magdeburgico osadzone і miesczanie wszyscy tak
osiedli, iako і przysiqgli, котощ mieszkai^ci, do zadnych ciqzarow
przez zamek praetendow anych, osobliw ie do kupowania і
przedawania mleczna, warzy wa, zboz і inszych iarzyn iakimkolwiek
nazwiskiem mianowanych tak w targ, iako і bez targu, do narzucania
onych і przymuszania do podwod niezwyczainych poblizszych і
naidalszych, takze z listami posylania і wszelkich robocizn (ktore
poddani nasi, iure colonario we wsiach osadzeni, ponosic і
oprawowac powinni) nie nalez^ і nalezec ex natura sua nie mog^, w
czym iezeliby dalsze praeiudicium poddani nasi, miesczanie
kowelscy, mieli, osobny onym do nas recurs ma bydz. Na ostatek
przerzeczonych miesczan kowelskich, poddanych naszych, przy
dawnych prawach, przywileiach і zwyczaiach, a mianowicie tych,
ktore prawu pospolitemu nie sq_ przeciwne, cale zachowuiemy, tak
iednak, aby powinnosci zdawna zamkowi albo dzierzawcom
starostwa naszego kowelskiego nalez^ce oddawali, appellaciej w
malych і wielkich criminalnych і potocznych sprawach do urzqdu
starosciego dopusczali, priwatni miesczanie, osiedli і przysiqgli w
sprawach swoich, ile z rownymi z spolmiesczanami swymi nie gdzie
indzie, ieno do urzqdu miejskiego uciekali siq, sprawiedliwosci
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szukali, w wyci^ganiu podatkow Rzeptej і miejskich nikogo nie
ochraniali, ale kazdego II ktokolwiek possessorem bonorum ciuilium
proportionaliter do placenia przymuszali, okolo ratusza bespieczenstwa przestrzegali і nikomu tam bez wiadomosci і pozwolenia
swego wdzierac siq, osobliwie Zydom, nie pozwalali, owszem we
wszytkim podlug praw і przywileiow sobie zdawna sluz^cych,
przysiqgq. ztwierdzonych, cale siqzachowali - surowo roskazuiemy.
Wielmoznemu zas staroscie naszemu kowelskiemu і urzqdowi iego,
teraz і na potym bqdqcemu, zlecamy, aby і sam do tego wszystkiego
dopomagal і przestrzegal ex debito et zelo boni publici, zeby siq
wedhig dawnych przywileiow і zwyczaiow we wszystkim dosic
stalo. A dla lepszej wiary і wagi ten teraznieiszy przywilei nasz
rqk^ wlasn^ podpisalismy і pieczqc wielk koronny przycisn^c
roskazalismy. Dan we Gdansku dnia II mca stycznia roku panskiego
1660, panowania naszego polskiego XII, szwedzkiego XIII roku.
Przy obecnosci pp. senatorow, urzqdnikow koronnych і WXL
sekretarzach і innych wielu dworzan k.i.m., na ten czas przy boku
i.k.m. bqd^cych, przez rqce wielebnego w Bogu xiqdza Mikolaia
Prazmowskiego, nominata biskupstwa luckiego, kanclerza wielkie
koronnego etc. Ian Kazimierz, krol. Pieczqc w puscze blaszany
zawieszonej wyrazona wielka koronna. Ewarist Ian z Belzec
Belzecki, pisarz і dworzanin pokowy’ i.k.m.
1,написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
і описка замість „pokoiow y”.

' Dzialo siq we Gdansku we czwartek nazaiutrz po swiqcie
swiqtej Agnieszki panny і mqczenniczki, to iest dnia 22 miesiyca
stycznia roku 1660.'1Za sprawy tegosz i.m.x. kanclerza.
59. 1660.1. 19. Gdansk
Miasteczka Haisin, Kislak w woiewodztwie braclawskim, takze
Olszana w starostwie korsunskim urodzonemu Stanislawowi
Iakubowskiemu dozywotnim prawem dane
[Reg. - Index, f.80; AK, s.62; Sig.-3, f.2l]

Ian Kazimierz etc. Oznaimuiemy etc., isz my тащ с dobrze
wiadome і zalecone cnoty, wiarq, statecznosc, odwagq і w dziele
rycerskim znam ienit^ um ieietnosc urodzonego Stanislaw a
Iakubowskiego, ktory nam w roznych woiennych okazyiach
przeciwko kazdemu nieprzyiacielowi, osobliwie iednak pod te
znam ieszania і rozruchy ukrainskie przeciw ko M oskwie і
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wiarolomnym Kozakom, z usczyrbkiem 2 zdrowia і substanciej
swoiej stawai^c dostatecznie oswiadcza, ch^c go do dalszej nam і
Rzeczeiptej zachqcic uslugi, w nagrodq podhig tych prac krwawych
і niewczasow woiennych umyslilismy mu miasteczka nasze Haisin
і Kislak, w woiewodztwie braclawskim lez^ce, po rebellizantach II
і krzywoprzysiqzcach naszych Kozakach, tak iako trzymal urodzony
niegdy 3Odrzywolski, starosta winnicki, tudziesz і miasteczko
Olszana nazwane, w starostwie Korsunskim bqd^ce, po nieiakim
Kozaku Gricku Lesnickiem, pulkowniku mirhorodzkiem, prawem
dozywotnim dac і conferowac, iakosz ninieiszym przywileiem
naszym daiemy і laskawie conferuiemy. Wzglqdem ktorego prawa
dozywotniego przerzeczony urodzony Stanislaw Iakubowski
pomienione miasteczka Haisin, Kislak і Olszana nazwane ze
wszystkimi do nich przynalezytoseiami, folwarkami, gumnami,
budynkami, rolami, polami, l^kami, sianozQciami, paszami, borami,
lasami, ieziorami, stawami, sadzawkami, rzekami, mlynami,
barciami, poddanymi і ich robociznami, czynszami, daninami і ze
wszytkimi ogulem do tych dobr pozytkami і przyleglosciami, nic
nie ехсірищс, tak iako inne antecessorowie і possessorowie trzymali
і zazywali, trzymac і spokoinie zazywac bqdzie asz do zescia zywota
swego, obiecui^c to naszym і naiasnieiszych nastqpcow naszych
imieniem, isz przerzeczonego Stanislawa Iakubowskiego od
spokoinej wzwyz mianowanych miasteczek, puki zyc bqdzie, nie
oddalemy possessiej ani successorowie nasi oddal^, lecz go przy
spokoinym zazywaniu і prawie dozywotnim zachowamy і nastqpcy
nasi zachowai^. Wzglqdem czego powiniem bqdzie z tych dobr
wszelakie podatki Rzeptej uchwalone placic і inne powinnosci
trybem inszych obywatelow woiewodztw4 і powiatow tamecznych,
takze і sluzbq woienn^, aby tego potrzeba bqdzie, odprawowac, tak
iako przesli tych miasteczek possessorowie czynili і oddawali, prawa
nasze krolew skie, Rzeptej і K osciola katholickiego wcale
zachowui^c. Na co dla lepszej wiary rqk% wlasn^podpisalismy siq і
pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan we Gdansku dnia
dziewiqtnastego stycznia roku panskiego tysi^c szescset szescdziesi^tego, panowania naszego polskiego XII, szwedzkiego XIII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiei koronnej. Ian
Ignacy B^kowski, podkomorzy chelminski.
; ‘написано крупніше.
2 описка замість „uszczerbkiem ”.
•*пропущ ене ім ’я „ Іап ”.
4 дописано над рядком.
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' Dzialo siq w Krakowie w pi^tek nazaiutrz po swiqcie
swiqtego Marcina biskupa і wyznawcq, to iest dnia 12 miesi^ca
listopadarokup[anskiego] 1660.'1Za spraw^ tegosz i.m.x. kanclerza.
60. 1660. XI. 10. Krakow
Horodnictwo luckie po smierci urodzonego Pawla Ochlopowskiego li urodzonemu Michalowi Paszkiewiczowi, zolnierzowi
[Reg. - Index, f.80; AK, s.62; Sig.-3, f. 138; Sig.-4, f.56]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz mai^c wzgl^d
osobliwy na wieme zashigi urodzonego Michala Paskiewicza, ktore
nam і Rzeptej w roznych okazyiach wyswiadczal rzetelnie і dot^d
wyswiadczac nie przestaie, abysmy mu iasnym dowodem laskq nasz^
pokazali, chqtnie barzo urz^d horodnictwa luckiego, po smierci
urodzonego Pawla Ochlopowskiego do naszej przypadly dispositiej,
dac і conferowac umyslilismy, iakosz daiemy і conferuiemy
niniejszym listem naszym tak, aby pomieniony urz^d horodnictwa
ze wszytkiemi prawami, dochodami і praerogatiuami, ktore mu
zdawna nalez^ і stuz^, mial, trzymal і onego zazywal do ostatniego
kresu zycia swego. Co do wiadomosci wszystkich, komu to wiedziec
nalezy, osobliwie dygnitarzow, urzqdnikow і wszystkich stanu
slacheckiego woiewodztwa wolynskiego obywatelow donosz^c,
miec chcemy, aby pomienionego urodzone[go] Paszkiewicza za
wlasnego і prawdziwego horodniczego luckiego mieli і znali і onego
przy prawach, zwyczaiach, praerogatiuie і dochodach, ktore do
tegosz nalezy urzqdu, zachowali, inaczej nie czyni^c dla laski naszej
z powinnosci onej. Dla lepszej wiary niniejszy przywilej nasz przy
podpisierqki naszej pieczqci^ koronny zapieczqtowac roskazalismy.
Dan w Krakowie dnia X mca listopada roku panskiego MDCLX,
panowania krolestw naszych polskiego і szwedzkiego XIII roku.
Ian Kazimierz, krol. Locus sigilli maioris cancellariae regni.
Andreas Miaskowski, abbas praemeten[sis], regens cancellariae
regni.
' 'написано крупніше.
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' Dzialo siq w Krakowie we wtorek nazaiutrz po swiqcie s.
Mikolaia biskupa, to iest dnia 7 miesiyca grudnia roku panskie[go]
1660.-'
61. 1660. XII. 4. Krakow
Dobra Bukaczow і Hrehorowka, na Zadnieprzu lezqce, po
smierci urodzone[go] Alexandra Holoniewskiego vakuiqce,
urodzonemu Stephanowi Zukowi nadane
[Reg. - Index, f.80; AK, s.63; Sig.-3, f.148; Sig.-4, f.64v.]

96

Ian Kazimierz, krol polski etc. Ozmajmuiemy, iz my na
woienne urodzone[go] Stephana Zuka zaslugi, ktore nam і Rzeptej
po te wszystkie pospolitego zamieszania w panstwach naszych czasy
oddawat і nie zaniechywa oddawac і dalej, maiyc wzglyd osobliwy
і milosciwy na dowod naszej przeciwko niemu krolewskiej
dobroczynnosci і laski umyslilismy mu dobra nasze Bukaczow і
Hrehorowka nazwane na Zadnieprzu, w woiewodztwie 2 lezyce, do
szafunku naszego po smierci urodzonego niegdy Alexandra
Holoniewskiego przypadle, dac і conferowac, iako to daiemy і
conferuiemy niniejszym II listem naszym, tak aby pomienione dobra
nasze Bukaczow і Hrehorow kq ze w szytky ich w losciy і
okolicznosciy, slobodami, futorami, polami, gruntami, rolami,
pasiekami, sianozqciami, borami, lasami, rzekami, ieziorami,
mlynami, folwarkami, dworami, budynkami, poddanimi і ich
robociznami, powinnosciami, czynszami, daniami, dziesiqcinami,
pozytkami і wszelkiemi przynalezytosciami і przyleglosciami, do
tychze dobr zdawna nalezycymi, mial, trzymal і onych spokojnie
zazywal do ostatniego kresu zycia swego. Obiecuiemy to bowiem
naszym і naiasniejszych nastempcow naszych, krolow polskich,
imieniem, ze wyzej mianowanego urodzone[go] Zuka od uzywania
і dzierzawy dobr tych nie oddalemy, ani komu inszemu oddalac nie
dopuscimy, zachowuiyc go cale przy spokojnym uzywaniu і
dozywotniej dzierzawie, co і naiasniejszy nastempcy nasi uczyniq.
A wzglqdem ktorego dozywotniego uzywania dpbr tych pierwszego
roku wedlug constitutiej nowej czworaky wniesic1, dalszych zas lat
dw oiaky zw yczajny kw artq do skarbu koron[nego] czasu
zwyczajnego wnosic bqdzie powinien, prawa przy tym nasze
krolewskie, Rzeptej і Kosciola s. katholickiego zachowuiyc cale.
Dla lepszej tego wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc koronny
przycisnyc roskazalismy. Dan w Krakowie dnia IV mca grudnia roku
panskie[go] MDCLX, panowania krolestw naszych polskiego і
szwedzkiego XIII roku.
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Ian Kazimierz, krol. Miejscc pieczqci wielkiej koronnej.
Stephanus Hankiewic, s[e]cr[e]t[a]r[iu]s reg[iae] m[aies]t[a]tis.
11написано крупніше.
2 пропущено „kiiowskim ”.
*описка замість „w nosic”.

‘ Dzialo siq w Krakowie w pi^tek przed swiqtem swiqtego
Thomasza Apostola, to iest dnia siedmnastego miesi^ca grudnia roku
panskiego 1660.'' Za spraw^ tegosz i.m.x. kanclerza.
62. 1660. XII. 16. Krakow
S^dztwo k rzem ien ieck ie po sm ierci u rod zon ego Iana
Iarmolinskiego urodzonemu Marcinowi Ledochowskiemu,
zolnierzowi
[Reg. - Index, f.80; AK, s.63; Sig.-3, f. 153; Sig.-4, f.67v.]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy tym listem etc. Zawsze siq
to zachowuie, ze kazdego cnocie і odwaznym zaslugom sluszne
nagrody bydz mai^, daleko wiqcej tym, ktorych nie tylko wrodzone
cnoty, ale tesz і dzielnosc mqstwa nam і Rzeptej w podawaniu
czqstych okazyi przeciwko roznym incursiom nieprzyiacielskim
doswiadczona zaleca. Przeto nie inakszym cnot і dzielnosci urodzony
Marcin na Ledochowie Ledochowski id^c, nic nie pochybiai^c slaw^
znacznych mqstwem doswiadczonych przodkow swoich, ktorych
pod czas terazniejszy nastempc^bqd^c, w sczerosci sluz^c ojczyznie
chqc sw oii ku usludze iej w wielu utarczkach ciqzkim razom
nieprzyiacielskim па пщ nastempui^cym wytrzymywai^c, iako m^z
і zolnierz mqznie siq zawsze stawial і wiqzienie w Ordzic przez lat
kilka w potrzebie wziqty za dostoienstwo nasze, iako tesz і calosc
Rzeptej, ponosil і teraz w swiezo przeszlych expeditiach niemalym
kosztem okrite pocztami swymi chor^gwie zasadzai^c, laskq sobie
nasz^ niemal^ przez to II pozyskal, a nad to і czqstokroc na ziazdach
publicznych, iako to conuokatiej, elektiej, coronatiej naszej і na
inszych tak wielu sejmikach w woiewodztwie swoim wolynskim і
na generalnych sejmach oswiadczal. Aby tedy nieustawai^c^
przeciwko sobie za te cnoty uznawal przychilnosc і dobroczynnosc
nasz^ krolewsk^ chqtniesmy na to umysl nasz sklonili, zesmy za
obraniem od dignitarzow, urzqdnikow і obywatelow powiatu
krzemienieckiego czterech candidatow vakui^cy urz^d sqdztwa
ziemskiego krzem ienieckiego po smierci urodzonego Iana
Iarmolinskiego przerzeczonemu urodzonemu Marcinowi Leduchowskiemu ze wszystkimi prawami, praerogatiuami, obuentiami і
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innymi przynaleznosciam i, temu urzqdowi z prawa albo z
zachowalego zdawna zwyczaiu sluzycemu2 dali і conferowali, iakosz
daiemy і conferuiemy terazniejszym listem naszym, a to do ostatnich
dni zywota swego albo poki na wyzszy iaki urzyd albo godnosc nie
postympi. Co do wiadomosci wszystkich dignitarzow, urzqdnikow
і obywatelow wdztwa wolynskiego a powiatu krzemienieckiego
donoszyc, miec chcemy і roskazuiemy, abyscie przerzeczonego
urodzonego Marcina Ledochowskiego za prawdziwego sqdziego
krzemienieckiego mieli і znali, miejsce, prawa, praerogatywy і
obuentie, do tego urzqdu zdawna nalezyce, wszystkie iemu, a nie
komu inszemu przyznawali і oddawali dla laski naszej. Na co dla
lepszej wiary rqky siq naszy podpisalismy і pieczqc koronny
przycisnyc roskazalismy. Dan w Krakowie dnia XVI mca grudnia
roku panskiego MDCLX roku naszego polskiego XII a szwedzkiego
XIII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej.
Stephan H ankiew ic, ie[go] kr. mci sekretarz. Za sprawy і
przelozeniem iasnie wielebnego w Bogu ie[go] m. xdza Mikolaia
na Prazmowie Prazmowskie[go], biskupa luckiego, opactwa
sieciechowskiego administratora, proboscza kosciola s. Michala na
zamku krakowskim, najwyzszego kanclerza koronnego.
M.Prazmowski, biskup lucki, kanclerz w. koronny, opat
sieciechowsky. Stefan Hankiewic, ie[go] kr. mci sekretarz і decretow
iego ruskich, a oraz act tych pisarz, m[anu] p[ropria].3 II
11написано крупніше.
2описка замість “siuzqcemi ”.
'арк. 97-101 незаповнені, після арк. 96v. п ’ять аркушів вирвано.
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II ‘ Zaczyna siq rok, daj Boze, szczqsliwy 1661. Zapanowania
naiasniejszego Iana Kazimierza, krola polskiego і szwedzkiego etc.
Za urzqdu kanclerskiego iasnie wielebnego ie[go] mci xdza Mikolaia
na Prazmowie Prazmowskiego, biskupa luckiego і brzeskie[go],
kanclerza w. koronnego, opata sieciechowskiego etc. Dzialo siq w
Warszawie w sobotq w dzien swiqtego Grzegorza Papieza, to iest
dnia dwunastego mca marca roku pan[skiego] 1661.'1
63.
1661. III. 7. Warszawa
Pods^dkowstwo II pods^dkowstwo krzemienieckie po smierci
urodzone[go] Rostockiego urodz. Rudeckiemu
[Reg. - Index, f.80; AK, s.63; Sig.-3, f.200]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Acz wszytkim w tej
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Rzeczyptej patriciis do wszelakich w tejze ojcziznie dignitarstw і
honorow wolny przystqmp, iednak ze w przybieraniu wiqc na urzqdy
s^dowe ludzi strictiorem zwyklismy czynic delectum, iakoby na nich
byli postanowieni ludzie nie tylko urodzeniem, споЦ, ale tesz prawa
umieiqtnosce і w rzeczach experienti^ inszych celowali. Przy
znamienitych tedy qualitates niemniejsze cnoty wiary przeciwko
nam і ojezyznie, a przy tym zaslug w publicznych roznych funktiach
і w bieglosci w prawie ojezystym urodzonego Dymitra Ursula
Rudeckiego, wdztwa wolynskiego znacznego obywatela, uczynionym zaleceniu, gdy nam praesentow ana iest na urz^d
podsqdkowstwa ziem skiego krzem ienieckiego po sm ierci
urodzonego niegdy Andrzeia Bolbasa Rostockiego, podsqdka
krzemienieckiego, vakui^cy, more et institute przodkow swych z
odprawionego zgodnie sejmiku czterech candidatow elektii%
authentycznq., w ktorej miqdzy innemi tamze mianowanemi tenze
urodzony Rudeeki polozony iest, snadnie siq sklonilismy do tego,
abysmy ten urz^d podsqdkostwa pomienionemu urodz. Rudeckiemu
dali і conferowali, iakoz daiemy і conferuiemy niniejszym listem
naszym, tak aby ten urz^d podsqdkostwa ze wszystkimi praerogatiuami, prawami, wolnosciami, miejscem w s^dzie ziemskim
krzemienieckim і innych okazyiach, zgromadzeniach publicznych,
takze pozytkami, temusz urzqdowi z prawa і zwyczaiu sluz^cymi і
do niego nalez^cymi, trzymal, zazywal do ostatniego zycia swego
kresu albo tesz post^mpienia na wyzszy urz^d albo godnosc iak^.
Co do wiadomosci wszystkich, osobliwie iednak dignitarzow,
urzqdnikow і wszystkich stanu rycerskiego wdztwa wolynskiego
powiatu krzemienieckiego obywatelow przywodz^c, miec po nich
chcemy, aby odt^d nie kogo innego, tylko urodzonego Dymitra
Ursula Rudeckiego za podsqdka ziemskiego krzemienieckiego znali,
mieli і powazali, onego przy praerogatiuach, wolnosciach, miejscu
і wzytku, do tego urzqdu z prawa і zwyczaiu pospolitego nalez^cych,
zachowali iako dla laski naszej, tak tesz powagi urzqdu tegosz. Na
co dla lepszej wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc koronny
przycisn^c roskazalismy. Dan w Warszawie dnia VII mca marca
roku pan[skiego] MDCLXI, panowania naszego polskiego і
szwedzkiego XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej.
Stefan Hankiewic, i.k.mci sekretarz і pisarz. II
102v.
‘ ‘написано крут іш е.
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' Dzialo siq w Warszawie w sobotq nazaiutrz po swiqcie
Zwiastowania Naswiqtszej Panny Mariej, to iest dnia dwudziestego
szostego mca marca roku 1661. ' Za spraw^ tegosz i.m.x. kanclerza.
64. 1661. III. 23. Warszawa
Wojtowstwo kiiowskie urodzonemu Stefanowi Hankiewicowi,
sekretarzowi і pisarzowi dekretow ruskich i.k.mci
[Reg. - Index, f.80; AK, s.63; Sig.-3, f.2 10; Sig.-4, f.31; Wpis - MK-206,
f.346v.-347v. (konserwacja przy wojtowstwie 1667)]

103

lan Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Wyswiadczyc chc^c
laskq nasz^ krolewsk^ urodzonemu Stefanowi Hankiewicowi,
pisarzowi akt і dekretow naszych ruskich, sekretarzowi naszemu,
ktory od kilkunastu lat na dworze naszym zostai^c, w sprawach
publicznych czqsto nam і Rzeczyptej czyni przyslugq, aby
iak^kolwiek odniosl od nas wdziqcznosc, umyslilismy onemu
w ojtostw o w m iescie naszym Kiiowie z dawnych czasow
fundowane, do dispositiej naszej nalez3.ce a na ten czas bez wlasnego
і prawdziwego possessora zostai^ce, do eliberowania zwyklym
prawnym slusznym sposobem і w possessiq swoi^osiqgniqnia dac і
conferowac, iakosz daiemy і conferuiemy niniejszym listem naszym,
tak aby to wojtostwo sposobem namienionym eliberowane z
iurisdikti^ wojtowsk^ s^dow^, iako zdawna tamze nalezy, z gruntami,
budynkami, folwarkami і wolnosciami, zdawna і prawa[mi] do niego
nalez^cymi, pomieniony urodzony pisarz і sekretarz nasz trzymal і
onego zazywal do ostatniego zycia swego kresu, obiecui^c po nas і
naiasniejszych nastqmpcach naszych, ze onego ani my, ani
naiasniejszy nastqmpcy naszy od tegosz wojtostwa nie oddalimy,
ani nikomu oddalenia mocy nie damy, lecz cale і nienaruszenie przy
prawie dozywotnim iego zachowamy, tosz і naiasniejszy nastqmpcy
naszy uczyni^. Po zesciu zas iego z tego swiata nie pierwej
successorowie iego z tego wojtostwa ust^pic bqd^ powinni, asz im
summa tamze zapisana albo przez commissarzow naszych
otaxowana, im ze odliczona і zaplacona bqdzie, prawa nasze,
Rzeczyptej і Kosciola katholickiego wcale zachowui^c. Na co dla
lepszej wiary rqk^ nasz^ podpisalismy siq і pieczqc koronny
przycisn^c roskazalismy. Dan w Warszawie dnia XXIII mca marca
roku panskiego MDCLXI, panowania krolestw naszych polskiego і
szwedzkiego XIII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej. X.
Stanislaw Lipski, sekretarz i.k.mci. II
11написано крупніше.
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65. 1661. III. 23. Warszawa
pienipotentia na osobf urodz. Pawla Tetery od urodz. Stefana
Hankiewica uczyniona
[Reg. - Index, f.80; AK, s.63]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz stanywszy oblicznie
przed aktami metryki naszej ruski 1 woiewodztwa kiiowskiego
cancellariej wielkiej koronnej urodzony Stefan Hankiewic, sekretarz
nasz і dekretow naszych ruskich pisarz, zdrowy bqdyc na umysle і
na ciele, iawnie і dobrowolnie zeznal, iakosz і na ten czas zeznaie,
iz on za wieme і zyczliwe uslugi, ktore nam і calemu domowi
naszemu krolewskiemu od lat kilkanastu oddaie, a nawet і w
publicznych Rzeczyptej funktiiach z wygody wielky zasluguie siq,
otrzymawszy z milosciwej laski naszej wojtostwo sydowe w miescie
naszym Kiiowie a chcyc podlug prawa і zwyczaiu do rzetelnego tez
laskq naszy skutku przywiesc і w possessiq swoiy tesz wojtostwo
kiiowskie z iurisdiktiy sydowy osiygnyc, daie і pozwala wladzq і
moc zupelny takowy, iaky wedlug prawa potrzeba, urodzonemu
Pawlowi Teterzi, wojska naszego Zaporoskiego na ten czas
generalnemu pisarzowi, tak aby on czas wolny і sposobny
upatrzywszy, urzqdownie podhig prawa і zwyczaiu, w woiewodztwie
kiiowskim zachowalego, intromissiy wziyl, dobra do wojtostwa
tegosz zdawna nalezyce w swoie dzierzenie і possessiq imieniem
urodzonego sekretarza naszego obiyl, z budynkow, gruntow і tychze
dobr wszelkie pozytki bral, a potym chowal do dalszej deklaratiej
tegosz urodzonego sekretarza, nad to aby iurisdiktiq sydowy
zafundowal, lentwujta czlowieka dobrego, doswiadczonego і w
sydach bieglego, nam і Rzyptej zyczliwego, postanowil, sydy
ordynowal і zeby we wszystkim porzydnie tak sydy, iako і dochody
szly, disponowal. A ze sam urodz. sekretarz nasz, wojt kiiowski,
dla uslug naszych na ten czas od boku naszego oddalac siq і do
Kiiowa ziachac nie moze, tedy temusz urodzonemu Pawlowi Teterze,
pisarzowi, plenipotentowi swemu, pozwala і moc daie, aby komu
inszemu, czlowiekowi zashizonemu, nam і Rzptej wiememu, zyczyc
0 tosz wojtostwo umowil siq і kontraktowal, a potym po consens
nasz poslal, obiecuiyc, iz cokolwiek przerzeczony urodzony
umocowany iego wzglqdem tegosz wojtostwa kiiowskiego na stronq
1pozytek pomienionego sekretarza naszego uczyni і konkluduie, to
wszystko za wdziqczne і za stale przyiyc tak, iakoby sam tam obecnie
bqdyc czynil і konkludowal.
A dla wiqkszej wagi і mocy tqsz plenipotentiq rqky swoiy II 103v.
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podpisuie: Stephan Hankiewic, ie[go] kr. mci sekretarz, decretow
ruskich pisarz, wojt kiiowski, m[anu] p[ro]p[ri]a.
Ktor^ tq plenipotentiq my za prozb^ urodzonego sekretarza
naszego do xi^g niniejszych wpisac і stronie affektui^cej z tychze
akt wiemie slowo w slowo przepisawszy authenticznie wydac і
pieczqci^wielk^ koronny dla lepszej wiary stwierdzic roskazalismy.
Dzialo siq etc., iako wyzej etc.
1описка замість “ruskiej ”

' Dzialo siq w Warszawie na sejmie walnym szescniedzielnym
koronnym we czwartek po swiqcie swiqtego Stanislawa biskupa і
mqczennika, to iest dnia dwunastego miesi^ca maia roku pan[skiego]
1661.'1Za spraw^tegosz i.m.x. kanclerza.
6 6 . 1661. V. 11. Warszawa
Podkomorstwo luckie po smierci urodz. Czetwertynskiego urodz.
Waclawowi Hulewiczowi, rothmistrzowi i.k.mci
[Reg. - Index, f.80; AK, s.63]
Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Ta iest prawdziwa і
gruntowna zacnosc, ktora nic za sczqsciem urodzenia ani za faworem
fortuny dostaie siq, ale ktora od samej pochodzi cnoty і iej bywa
obiasniona promieniami. Krolowie zas, ktorym z nieba najwyzszy
dany iest na ziemi rozs^dek, przez to zabarzej niesmiertelnej imienia
swego dostepui^ slowy, gdy nie z laski ani poblazania, ale z
powinnosci zarowne і powinne oddai^ tejze samej cnocie zaplaty і
nagrody. Co ismy, gdy pilnie uwazamy і oraz przegl^dami siq w
dzielach, przymiotach, nauce, postqmpkach і chwalebnych onych
tej Korony synow zaslugach, wszystkie te ozdoby w osobie
urodzonego Waclawa Hulewicza, podsqdka luckiego і rothmistrza
naszego, znajduiemy. Bo urodziwszy siq w starozytnej, cnot^, wiarq.
і zarliwym ku panom swym affektem, iako tesz odwaznymi
rycerskimi dzielami slawnej zawsze w ruskich kraiach familiej, id^c
przykladem і torem przodkow swoich, od mlodego wieku pocz^wszy
sluzye naiasniejszemu swiqtej pamiqci Wladyslawowi Czwartemu,
panu bratu і antecessorowi naszemu, zadnej nie omieszkal okaziej,
w ktorej by wprzod pocztami znacznymi, prqtko potym chor^gwiami
okrytemi z znaczn^ strata substantiej wlasnej і odwagi zdrowia
swego, і przeciwko nam samym przez wszystkie expeditie swoiej
nie mial potwierdzic zyczliwosci przy nienaruszonym wiernym
poddanstwie,. Czego iasnym dowodem iest mqstwo і odwaga pod
czas niedawnej potrzeby z Szeremetem і z Kozakami pod
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Cudnowem, gdzie dzielnego і nieustraszonego zolnierza powinnosci
odprawuiyc і nic inszego przed oczema nie maiyc, iedno dobry slawq,
a za caiosc ojczyzny zdrowia swego odwagq w oczach wielmoznych
hetmanow і wszystkiego wojska II wojska z dziala smiertelny prawie
na ciele szwank odniosl. Aby tedy za takowe cnoty і odwagi nasze
przeciwko sobie uznawal przychilnosc і dobroczynnosc, chqtniesmy
na to umysl nasz sklonili, abysmy go za obraniem dygnitarzow,
urzqdnikow і wszystkich powiatu luckiego obywatelow miqdzy
czterma candidatami na podkomorstwo luckie, po smierci niegdy
urodzonego Hrehorego Czetwertynskiego vakuiyce, podniesli і tern
na urzyd ze wszystkiemi prawami, praerogatiuami, obuentiami і
innemi przynalezytosciam i, temu urzqdowi z prawa albo z
zachowalego zdawna zwyczaiu sluzycymi, conferowali, iakosz
conferuiemy і daiemy niniejszym listem naszym az do ostatniego
kresu zycia iego albo poki na wyzszy iaki urzyd і godnosc nie postypi.
Co do w iadom osci w szystkich dignitarzow , urzqdnikow і
obywatelow woiewodztwa w olynskiego a powiatu luckiego
donoszyc, miec chcemy і roskazuiemy, abyscie przerzeczonego
urodzonego Waclawa Hulewicza za wlasnego і prawdziwego
podkomorzego luckiego mieli і znali, miejsce, prawa, praerogatywy
і obuentie, do tego urzqdu zdawna nalezyce, wszystkie iemu, a nie
komu innemu przyznawali і oddawali dla laski naszej. Na co dla
lepszej wiary rqky siq naszy podpisawszy pieczqc koronny przycisnyc
roskazalismy. 2 Na co dla lepszej wiary rqky siq naszy podpisawszy
pieczqc koronny przycisnyc roskazalismy.'2 Dan w Warszawie na
sejmie walnym dnia XI miesiyca maia roku panskiego MDCLXI,
panowania naszego polskiego XIII a szwedzkiego XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w puscze blaszanej
zawieszonej wielkiej koronnej. Andreas M iaskowski, abbas
praetemen[sis], regens cancell[ari]ae regni.
' 'написано крупніше.
2-2повтор у ркпс.
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104

'D z ia lo siq w W arszawie we w torek przed swiqtem
Wniebowst^pienia Pana і Zbawiciela naszego najblizszy, to iest dnia
dwudzieste[go] czwartego miesi^ca maia roku panskiego 1661.'1
Za spraw^ tegosz i.m.x. kanclerza.
67. 1661. V. 24. Sambor
Oblata przywileiu na woiewodztwo czerniechowskie wielm.
Stanislawowi Bieniewskiemu, kasztellanowi wolynskiemu
[Reg. - Index, f.80; AK, s.63; Sig.-3, f. 111, 300(wydanie ekstrakru); Sig.-4,
f.33v.]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz przyszedszy do akt
metryki woiewodztwa czerniechowskiego kancellariej naszej
wielkiej koronnej slachetny Stanislaw Urbanski, cancellariej naszej
104v. pisarz, podal per II oblatam do tychze akt przywilej nizej inserowany
na w oiew odztw o oraz z generalstw em czerniechow skiem
w ielmoznemu Stanislawowi Kazimierzowi Bieniewskiemu,
kasztellanowi na ten czas wolynskiemu, sluz^cy. Ktory to przywilej
od slowa do slowa tak siq ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
wolynskie, kiowskie, smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki,
gotski, wandalski dziedziczny krol. Wszem wobec і kazdemu
zosobna, komu o tym wiedziec nalezy, oznajmuiemy. Przezomi
monarchowie na wysokie godnosci a bliskie thronow swoich
senatorskie krzesla takich zwykli wzywac і osadzac mqzow, ktorych
przy zacnym urodzeniu doizaly wiek і rozum, bieglosci^ nauk,
experienti^ w rzeczach і ludziach, osobliwie panstw і narodow
obcych wypolerowany, na ostatek znaczne iakie przyslugi publiczne
w ojczyznie nad innych czynily znamienitemi і godnymi. Powaga
bowiem і stalosc maiestatow krolewskich, a zatym і panstw nie
tylko w przestronnosci prouincyi, mnostwie narodow і wojsk
potqdze, wspanialosci і bogactwach miast, ale tesz osobliwie na
m^drych consiliarzach, senatorach (ktorych adiutores imperii m^drcy
nazywai^), a zatym dobrym rz^dzie і sprawowaniu tychze krolestw.
Bez tych wielkosc і potqga by najwiqkszych panstw iako nieporz^dna
snadno do zamieszania, a za czasem zguby przychodzi. Nic innego
і my zazywalismy braku і deliberatiej w przypadlej do dispositiej
naszej godnosci woiewodztwa czerniechowskiego po smierci
wielmoznego niegdy Krysztofa Tyskiewicza, woiewody і generala
czerniechowskiego, a po dlugim rozmysle naszym na wielmozne[go]
Stanisiawa Kazimierza Bieniewskiego, kasztellana na ten czas
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wolynskiego, bohuslawskiego starosty, serce nasze sklonilismy,
uwazywszy przy dojrzatosci wieku rozs^dek, naukq wysok^ і
bieglosc w sprawach і postanowieniu tej Rzeczyptej, a krom innych
cnot і zaslug na sprawiedliwq. szalq wzi^wszy przyslugq iego w
ojezyznie swiezo znamienicie uczynion^, to iest gdy bqd^cy od nas
w w ielkim zam ieszaniu R zeczyptej і niebesp ieczen stw ie
nawiqkszym do wojska naszego Zaporowskiego wprzod za posta, a
potym і za commissarza naszego naznaczony, odwazm\ і iric\dr;\
dzielnosci^i rad^swoi^zdziczaiy swawol^i pochlebnym sczqsciem
a nieprzyiaznemu s^siedowi naszemu iusz holdui^cy narod wprzod
do nawrocenia siq do powinnego nam posluszenstwa, a potym і
uspokoienia z Rzecz^pt^ l^cnego przywiodl і dotychczas w tejze
usludze kolo gruntownego domowego uspokoienia z dobrem
Rzeczyptej, z sczerej ku ojezyznie і nam milosei nie ustaie,
snadniesmy onemu tq wdziqeznose oswiadczyc і na wyzsz^godnosc
iako godnego pomkn^c umyslili, iakosz niniejszym przywileiem
naszym temusz wielmoznemu Bieniewskiemu, kasztellanowi
wolynskiemu, woiewodztwo czemiechowskie oraz і z generalstwem
albo starostwem czemiechowskim, przychylai^c siq do ordinatiej
Rzeczyptej і constitutiej, w roku tysi^c szescset trzydziestym pi^tym
o tymze w oiewodztwie uchw alonej, daiemy і conferuiem y
niniejszym listem naszym II naszym , tak aby pom ienione
woiewodztwo і z starostwem, takze dobrami do niego nalez^cymi,
mianowicie miastem Czerniechowem , w ojtow stw em tamze
bqd^cym і z innymi miasteczkami, wsiami, slobodami, do tegosz
starostwa nalez^cymi, tak iako antecessorowie iego trzymali,
mianowany wielmozny woiewoda z praerogatiu^ і iurisdikti^
dwoiak^ trzymal і z dobr nalezyte pozytki bral do ostatniego zycia
iego kresu albo tesz na wiqkszq. godnosc post^mpienia. Co do
wiadomosci wszytkich, mianowicie woiewodztwa czerniechow
skiego dignitarzow, urzqdnikow і wszytkich tamecznych stanu
rycerskiego obywatelow przywodz^c, miec chcemy, aby wielmozne
go Stanislawa Kazimierza Bieniewskiego za prawdziwego wlasnego
woiewodq і generala czerniechowskiego mieli, znali, onemu w
iurisdiktiej і praerogatiuach nie tylko iako woiewodzie, ale tesz і
staroscie z prawa і zwyczaiu nalez^cych wszqdzie і zawsze
odpowiadali. Wzglqdem zas dobr tegosz starostwa kwartq і inne
ciqzary publiczne wedle dawnych constitutyi і swiezszej, takze і
wedlug lustratiej terazniejszej odprawowac і placic corocznie do
skarbu bqndzie powinien. Na co dla lepszej wiary przy podpisie
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rqki naszej pieczqc koronny przycisnyc roskazalismy. Dan we
Samborze dnia czwartego mca wrzesnia roku panskiego tysiyc
szescset szescdziesiytego, panow ania naszego polskiego і
szwedzkiego trzynastego.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej.
Stefan Hankiewic, ie[go] krolewskiej mci sekretarz.
A tak my krol wyzej mianowany przywilej do akt metriki
naszej wpisac і z onych slowo w slowo wypisawszy stronie
affektuiycej in forma authentica wyiyc roskazalismy. Na co dla
lepszej wiary pieczqc koronna iest przycisniona.
Dzialo siq w Warszawie etc. ut supra.
написано крупніше.

6 8 . 1661. V. 12. Warszawa

Arreszt sejmowy miqdzy instygatorem koronnym і delatorem
urodz. Stanistawem Kowalewskim a urodzonymi Andrzeiem і
Adamem Czaplicami і innymi pozwanymi
[Reg. - Index, f.80; AK, s.63; Prot. - ARS-21, f.7]

Ian Kazim ierz etc. Oznajmuiemy etc., iz przypadla і
przywolana byla z regestru sydowego przed nas і syd nasz sejmowy
szescniedzielny walny koronny sprawa і aktia miqdzy instygatorem
koronnym і iego delatorem, urodzonym Stanislawem Kowalewskim,
lowczem kiiowskim, strony powodowy, z iednej, a urodzonymi
Andrzeiem і Adamem Czaplicem, Anny Suchodolsky, Maximilianem, Wladyslawem і Marcianem Czaplicami, arianami,
pozwanymi, z drugiej strony, a to za osobliwym mandatu naszego
przypozwem wydanym і exequowanym. Ktory z xiyg grodzkich
wlodzimirskich authentice wyiqty tak siq w sobie ma:
Wypis z xiyg grodzkich zamku wlodzimirskiego roku tysiyc
szescset szescdziesiytego pierwszego miesiyca aprila dziewiytego
105v. dnia.Nallurzqdziegrodzkimwzamkui.k.mciwlodzimirskimprzede
mny, Stefanem Wyszpolskim, burgrabim zamku wlodzimirskiego,
і ksiqgami niniejszym i grodzkimi staroscinskimi stanywszy
oczywiscie, wozny general wdztwa kiiowskiego, wolynskiego,
braclawskiego і czemiechowskiego slachetny Samuel Omelianowicz
ku zapisaniu do akt niniejszych zeznal relatiq swoiy tymi slowy, iz
on maiyc przy sobie stronq dwoch slachty, ludzi wiary godnych, to
iest pana Iana Wolskiego і Andrzeia Lapkowskiego, z ktorymi roku
terazniejszego tysiyc szescset szescdziesiytego pierwszego miesiyca
marca dwudziestego dziewiytego dnia mandat i.k.mci z pieczqciy
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koronny na urodzonych Iqdrzeia і Adama Czaplicow, niegdy
zesziego Alexandra Czaplica Haliczanskiego synow, і Annq
Piotrow^ Suchodolsk^ Rupniowskiego, pozwanych, ad instantiam
instigatora sqdowego і urodz. i.m. pana Stanisiawa Kowalowskiego,
lowczego kiiowskiego, powoda, wydany w sprawie w tym mandacie
nizej inserowanym mianowicie wyrazonej. Ktory przyniosszy do
dworu haliczanskiego, we wsi Haliczanach bqd^cego, a zastawszy
tam urodzonych pp. A ndrzeia і Adama C zaplicow і pana
Rupniowskiego, takze pani% Piotrow^ Suchodolsk^ przed ktorymi
w izbie na stole oczywiscie ten mandat polozyl, im samym і czeladzi
dwomej o oddaniu tego mandatu opowiedzial. Ktory mandat tak
siq w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, wolynskie,
kiiowskie, inflantskie, smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki,
gotski, wandalski dziedziczny krol. Warn, urodzonym Iqdrzeiowi і
Adamowi Czaplicom, niegdy zesziego A lexandra Czaplica
Haliczanskiego synom, braci rodzonej, dobr smierci^ ojca waszego
odumarlych, to iest wsi Haliczan cum attinentiis, Nowydwor, Dazwa,
Serkizow, Berybundy і Nery dziedzicow, takze Annie Piotrowej
Suchodolskiej, wsi Mokowice ex iuribus onej dzierzawcy, takze
Rupniowskiemu, wsi Berezolup dziedzicznej urodzonych Marciana,
Wladyslawa і Maximiliana Czaplicow, a w summie pewnej kilka
tysiqcy zlotych zastawne prawo тащ сети , possessorom, arianae
spurciciae sequacibus, z osob і wszelakich dobr waszych lez^cych і
ruchomych, a osobliwie z przerzeczonych wsi і czqsci w nich
zostai^cych a prawom waszym podleglych, і z summ tak na dobrach
przerzeczonych, iako і gdziekolwiek bqd^cych w Koronie і w
woiewodztwach do panstw naszych sci^gai^cych siq, przykazuiemy,
abyscie przed s^dem naszym na sejmie walnym koronnym w
Warszawie albo gdzie siq odprawowac bqdzie szostego dnia od
zaczqcia sejmu (prima tamen exclusa) przypadai^cym, w ten czas,
gdy ta sprawa ex regestro suo przed s^d nasz przywotana bqdzie,
oblicznie і zawicie stanqli na zalobq instigatora koronnego і iego
delatora urodzonego Stanisiawa Kowalowskiego, lowczego
kiiowskiego, powoda. Ktory przychylai^c siq do prawa II prawa
pospolitego tak dawnego, iako і posledniejszego nouellis
constitutionibus wyrazonego, ktoremi obojgiem w chrzescianskiej
Rzeczyptej przestrzezono iest, aby wszelaka rabiosa impietas
arianicae spurciciej nie tylko nie znajdowala siq і szerzyla, ale tesz
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і vescigia onej bezboznosci nie mogly uspiam bydz strzezone,
dlaczego і ex legis praescripto czas naznaczony tejze arianicae
blasphemiae blasphemis sectis, abyscie intra hoc tempus cum
personis suis et bonis distractis z Korony wyprowadzili, a w
niewyprowadzeniu siq z Korony od tejze bezboznosci odstempuiyc
do wiary swiqtej katholickiej nawrocili siq, a po nawroceniu siq і
przyiqciu wiary chrzescianskiej bonorum et nobilitatis praerogatiuae
retentionis capaces zostawali, czym wy pro solita sua et malitiosa
temeritate wzgardziwszy, ojczystych swobod decoru, ktorymi
synowie onej w oczu wszystkiego swiata iasnieiy, tudziesz і
macierzynsky Rzeczyptej laskawosc podeptawszy, nie zachowawszy
siq ex praescripto onej, bo ani sami przez siq z Korony
wyprowadziliscie siq, ani dobra swoie wyprzedali, і owszem sami
in speciem wyprowadzenia siq z Korony wyiachawszy trochq, sam
incognito znowu powrociwszy siq do tychze dobr, czqsciy w onych
zostawacie, czqsciy u drugich skrewnionych sobie sysiadow
przemieszkiwacie a dobra zas przez czeladz swoiy і niektorych
podufnych sysiadow in concredito powierzone trzymacie, a w tym
waszym postempku rigori prawa pospolitego sprzeciwiaiyc siq. Przez
ktory uporczywy wasz aryanskiej postempek і zescie w winy
confiskatiej dobr przepadli, do wskazania onych abyscie na terminie
stanqli і tam sami z niewyprowadzenia siq winy podhig prawa
odniesli, iako і dobra wasze abiudicari przyshichali siq і na wszystko,
co prawa czasu deklarowano bqdzie, attentowali. Dan w Krakowie
we szrodq po swiqciech N arodzenia Panskiego tysiycnego
szescsetnego szescdziesiytego roku.
Za ktorym to mandatem mianowany wozny rok і termin
stronom obom, tak pozwanym ku usprawiedliwieniu siq, iako
aktorowi do poparcia tej sprawy, przed sydem i.k.mci sejmowym
na sejmie walnym szescniedzielnym w Warszawie albo gdzie siq
odprawowac bqdzie szostego dnia od zyczecia sejmu (prima tamen
exclusa), dnia wtorego mca maia roku terazniejszego tysiyc szescset
szescdziesiytego pierwszego przypadaiycym w ten czas, gdy ta
sprawa przed sydem sejmowym przywolana bqdzie ex regestro
competenti, stanowic siq ku rosprawie prawnej zlozyl і naznaczyl, і
na tym tq swoiy relatiq prawdziwie zeznal, proszyc aby do akt byla
przyiqta і zapisana, co otrzymal. Z ktorych і ten wypis pod pieczqciy
grodzky wlodzimirsky iest wydan. Pisan w zamku Wlodzimirskim.
Adam Czarnoluski, wojski buski, pisarz grodzki wlodzimirski, m[anu] p[ropria]. Miejsce pieczqci. Correxit Pomiazkiewicz.
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2 Na terminie tedy dzisiejszym ,'2 z tegosz wyzej II opisanego 106v.
pozwu mandatu naszego przypadai^cym і dot^d siq koncz^cym, gdy
strona powodowa, to iest instigator koronny і iego delator urodzony
Stanislaw Kowalowski, lowczy kiiow ski, oblieznie oraz z
slachetnym Stanislawem Laskowskim przed nami і s^dem naszym
sejmowym stan^wszy, urodzonych pozwanych przez woznego
generala dworu naszego slachetnego Marcina Iezewicza z regestru
s^dowego cancellariej naszej woiynskiej po pierwszym і wtorym
wolaniu spraw wolynskich, teraz przywolanych, w zysku sprawy
win prawnych, to iest poenarum legum capitis, infamiej і confiskatiej
dobr z przydaniem woznego generala ktoregokolwiek і odeslaniem
na exequutiq do urzqdow staroscich grodzkich albo innych
przyzwoitych pod ktorychkolwiek iurisdikte lub w osobach, lub na
dobrach pozwani przyscignieni bydz mog% ktor^ exequuciq urzqdy
tesz za requisite і instante strony powodowej czynic bqd^ pod win^
wiecznej bannitiej, quae praesentibus interponitur, z dopusczenia
s^du naszego sejmowego wzdala і condemnowala byla. Lecz
wkrotce potym przyszedszy do kancellariej naszej dekretowej ruskiej
slachetny Stefan Motowidlo wyzej napisane і otrzymane lucrum
albo raczej zysk і condemnatq imieniem wszytkich urodzonych
pozwanych wczesnie arresztowal. Ktory arreszt, poniewasz debite
podlug prawa iest zaiozony, my krol przyi^c і do xi^g zapisac
pozwolilismy. Na co dla lepszej wiary pieczqc koronna iest
przycisniona. D zialo siq w W arszawie na sejm ie walnym
szescniedzielnym koronnym we czwartek po swiqcie swiqtego
Stanislawa, biskupa і mqczennika, najblizszy, to iest dnia dwunastego
mieseca maia roku panskie[go] tysi^c szescset szescdziesi^tego
pierwszego, panowania naszego polskiego XIII, szwedzkiego XIV
roku.
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebnego ie[go] mci x.
Mikolaia na Prazmowie Prazmowskiego, biskupa luckie[go] і
brzeskiego, najw yzszego kanclerza koronnego,- opata sieciechowskiego.
1 навпроти заголовка на лівому полі дописано „о to z ’’.
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69. 1661. V. 12. Warszawa
'Arreszt sejmowy miqdzy instigatorem koron[nym] і delatorem
urodz. Stanislawem Kowalowskim a urodzonymi Alexandrem і
Doroty Czaplicami, malzonkami
[Reg. - Index, f.80; AK, s.63; Prot. - ARS-21, f.7-v.]

107

Ian Kazim ierz etc. O znajmuiemy etc., iz przypadla і
przywolana byla z regestru sydowego przed nas і syd nasz sejmowy
szescniedzielny walny koronny sprawa і aktia miqdzy instigatorem
koronnym і iego delatorem, urodzonym Stanislawem Kowalowskim,
lowczem kiiowskim, strony powodowy, z iednej II z iednej, a
urodzonym i A lexandrem Czaplicem і D orothy z Przytyka,
malzonkami, arianami, pozwanymi, z drugiej strony, a to za
osobliwym m andatu naszego przypozwem wydanym і exequowawym. Ktory z xiyg ziemskich warszawskich authentice wyiqty
w sobie tak siq ma:
Actum Varsauiae in conuentione regni generali feria quarta
post Dominicam Iubilate proxima anno D[omi]ni mill[esi]mo
sexcent[esi]mo sexag[esi]mo primo. Ad iudicium s[acrae] r[egiae]
m[aies]t[a]tis actaque praesentia conuentionalia regni g[e]n[er]alia
Varsavien[sia] person[a]l[ite]r veniens m[i]ni[steri]alis regni
g[e]n[er]alis prouidus Laurentius Rokosik in vim suae verae ac fidelis
relationis palam ac libere recognouit quia ipse citationis huius
infrascriptae tenoris talis:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gottski, wandalski
dziedziczny krol. Warn urodzonym Alexandrowi Czaplicowi і
Dorocie z Przytyka, malzonkam, personis infamibus, z panstw
naszych proscriptis, nie uznaiyc warn locumstandi z osob і sprawy
nizej opisanej і dobr waszych wszystkich, ruchomych і nieruchom ych, takze і summ pieniqznych, gdziekolw iek і u
kogokolwiek bqdycych, roskazuiemy, abyscie przed nami і pp.
radami naszymi na sejmie warszawskim od poczytku sejmu dnia
szostego, pierwszy iednak wyiywszy, od polozenia tego mandatu za
niedziel szesc na ten czas, gdy ta sprawa przywolana і sydzona
bqdzie, oczywiscie і zawicie stanqli za instantiy instigatora naszego
koronnego z delatiej urodzonego Stanislawa Kowalowskiego,
rothmistrza і choryzego chorygwi naszej nadwornej, iz wy nie
obawiaiyc siq surowosci win w prawie opisanych, nie dbaiyc nic na
rigor, w statutach dawnych, constitutiach swiezych anni mill[esi]mi
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sexcent[esi]mi quinquag[esi]mi octawi et попі o sekcie arianskiej
albo nowokrzczenskiej wlozonej, ktoremu prawu wyraznemu nie
tylko nie dosyc сгупщс, ale siq sprzeciwiai^c, bywszy constitutiami
mianowanymi z panstw naszych proscripti, prawu і czasowi w
constitutiach do wyprzedania siq arianskiej naznaczonemu in
contrarium, w panstwach naszych, nie in postliminio, dobra wsi
Grocholno, w wdztwie sendomirskim lez^ce, dziedziczne, inszych
arianow przy sobie przechowywai^c, iisdem complicitatem, sami
zostawai^c infames praebendo, nie wyprzedawszy siq trzymacie et
usumfructum z tychze dobr bierzecie, sektiej arianskiej nabozenstwa
zazywacie, potaiemnie one rozsiewacie. Przeto pozywa was
instigator cum suo delatore do widzenia і przysluchania siq
wskazania na was iuxta praefatas constitutiones poenas infamiae et
colli cum confiscatione bonorum, takze do nakazania czynienia
exequutiej, was iako personis infamibus dekretem sejmowym
naszym, do przys^dzenia dobr miasteczka Kisielina w wdztwie
wolynskim, wsi Rokitno w woiewodztwie kiiowskim, Grocholno
w wdztwie sendomirskim і innych, w iakichkolwiek II woie- 107v.
wodztwach і powiatach lez^cych, і przyleglosciami, takze summy
pieniqzne, gdziekolwiek і u kogokolwiek siq znajdowac bqd^,
confiscari a urodzonemu delatorowi, w wielu expeditiach woiennych
od m lodosci iego az do tego czasu dobrze nam і Rzeptej
zasluzonemu, adiudicari і to co siq wedlug prawa і slusznosci pokaze
na was w postanowienia, abyscie stawali na terminie przyszlym,
iako na roku zawitym, gdzie przeciwko warn szerzej proponowane
bqdzie, і prawnie usprawiedliwiliscie siq. Dan w Warszawie w
poniedzialek po Niedzieli Wstqpnej miesi^ca marca roku tysi^c
szescset szescdziesi^tego pierwszego. Copiam sigillatam ad bona
Grocholno in palatinatu Sendomirien[si] curiam citatorum ibidem
sitam feria secunda post Dominicam Laetare quadrag[esim]alem
proxime praeterita, exportauit et familiae ibidem praeuentae de
positione publicauit.
Gabriel Prazmowski, notarius ter[restri]s Varsauien[sis]. Locus
sigilli. Correxit Gadowski.
2 Na terminie tedy dzisiejszym ,'2 z tegosz wyzej opisanego
pozwu mandatu naszego przypadai^cym і dot^d siq koncz^cym, gdy
strona powodowa, to iest instigator koronny і iego delator, urodzony
Stanislaw Kowalewski, lowczy kiiowski, obliczne oraz z slachetnym
Stanislawem Laskowskim przed nami і s^dem naszym sejmowym
stan^wszy, urodzonych pozwanych przez woznego generala dworu
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naszego slaehetnego Marcina Iezewicza z regestru s^dowego
cancellariej naszej woiynskiej po pierwszym і wtorym wolaniu spraw
wolynskich, teraz przywolanych, w zysku sprawy win prawnych, to
iest poenarum legum capitis, infamiej і confiscatiej dobr z
przydaniem woznego generala ktoregokolwiek і odeslaniem na
exequutiq do urzqdow staroscich grodzkich albo innych przyzwoitych pod ktorychchkolwiek iurisdikti^ lubo w osobach, lub na
dobrach pozwani przyscignieni bydz mog% ktorq. exequutiq urzqdy
tesz za requisite і instante strony powodowej czynic powinni bqd^
pod win^. wiecznej bannitiej, quae praesentibus interponitur, z
dopusczenia s^du naszego sejmowego wzdala і condemnowala byla.
Lecz wkrotce potym przyszedszy do kancellariej naszej dekretowej
ruskiej slachetny Stefan Motowidlo wyzej napisane і otrzymane
lucrum albo raczej zysk і condemnatq imieniem urodz. pozwanych
wczesnie arresztowal. Ktory arreszt, poniewasz debite podlug prawa
iest zalozony, my krol przyi^c і do xi^g zapisac pozwolilismy. Na
co dla lepszej wiary pieczqc koronna iest przycisniona. Dzialo siq
w Warszawie na sejmie walnym szescniedzielnym koronnym we
czwartek po swiqcie swiqtego Stanislawa biskupa і mqczennika
najblizszy, to iest dnia dwunastego mca maia roku panskiego tysi^c
szescset szescdziesi^tego pierwszego, panowania naszego polskiego
XIII, szwedzkiego XIV roku.
Za sprawy і przelozeniem iasnie w[ielebnego] ie. mci x.
kanclerza wielkie koronfnego].
1 навпроти заголовка на лівому полі дописано „ о toz
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70. 1661.V. 18. Warszawa
Additia II additia sejmowa mi^dzy instigatorem koron[nym] і
urodz. Stanislawem Kowalowskim a urodz. Czaplicami, braciq
[Reg. - Index, f.80; Prot. - A R S-21, f.7v.-8]

Ian K azim ierz etc. Oznajmuiemy etc., iz przypadla і
przywoiana byla z regestru s^dowego przed nas і Scjd nasz sejmowy
szescniedzielny walny koronny sprawa і aktia miqdzy instigatorem
koronnym і iego delatorem, urodzonym Stanislawem Kowalowskim,
lowczem kiiowskim, strong powodow^, z iednej, a urodzonymi
Andrzeiem і Adamem Czaplicom, Ann^ Suchodolsk^, Maximilianem, W ladislawem і Marcianem Czaplicami, arianami,
pozwanymi, z drugiej strony, a to za osobliwym mandatu naszego
przypozwem wydanym і exequowanym. Ktory w sobie tak siq ma:

Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
wolynskie, kiiowskie, smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki,
gotski, wandalski dziedziczny krol. Warn, urodzonym Iqdrzeiowi і
Adamowi Czaplicom, niegdy zeszlego A lexandra Czaplica
Haliczanskiego synom, braci rodzonej, dobr smierci^ ojca waszego
odumarlych, to iest wsi Haliczan cum attinentiis, Nowydwor, Dazwa,
Serkizow, Berybundy і Nery dziedzicom, takze Annie Piotrowej
Suchodolskiej, wsi Mokowice ex iuribus onej dzierzawcy, takze
Rupniowskiemu, wsi Borezolup dziedzicznej urodzonych Marciana,
Wladyslawa і Maximiliana Czaplicow, a w summie pewnej kilka
tysiqcy zlotych zastawne prawo maiqcemu, possessorom, arianae
spurciciae sequacib[us], z osob і wszelakich dobr waszych lez^cych
і ruchomych, a osobliwie z przerzeczonych wsi і czqsci w nich
zostaiqcych a prawom waszym podleglych, і z summ tak na dobrach
przerzeczonych, iako і gdziekolwiek bqd^cych w Koronie і w
woiewodztwach do panstw naszych sciqgai^cych siq, przykazuiemy,
abyscie przed s^dem naszym na sejmie walnym koronnym w
Warszawie albo gdzie siq odprawowac bqdzie szostego dnia od
zaczqcia sejmu (prima tamen exclusa) przypadai^cym, w ten czas,
gdy ta sprawa ex regestro suo przed sqd nasz przywolana bqdzie,
oblicznie і zawicie stanqli na zalobq instigatora koronnego і iego
delatora, urodzone[go] Stanislawa Kowalowskiego, lowczego
kiiowskiego, powoda. Ktory przychylai^c siq do prawa pospolitego
tak dawnego, iako і posledniejszego nouellis constitutionibus
wyrazonego, ktoremi obojgiem w chrzescianskiej Rzeczyptej
przestrzezono iest, aby wszelaka rabiosa impietas arianicae spurciciej
nie tylko nie znajdowala siq і szerzyla, ale tesz і vestigia onej
bezboznosci nie mogli uspiam bydz strzezone, dlaczego і ex legis
praescripto czas naznaczony tejze arianicae spurciciae blasphemis
sectis, abyscie intra hoc tempus cum personis suis et bonis distractis
z Korony wyprowadzili, a w niewyprowadzeniu siq z Korony tejze
bezboznosci odstqmpuiqc do wiary swiqtej katholickiej nawrocili
siq, a po nawroceniu siq і przyiqciu wiary chrzescianskiej bonorum
et nobilitatis praerogatiuae retentionis capaces, zostawali, czym wy
pro solita sua et malitiosa temeritate wzgardziwszy, ojczystych
swobod II decoru, ktorymi synowie onej w oczu wszystkiego swiata 108v.
iasniei^, tudziesz і macierzynsk^ Rzeczyptej laskawosc podeptawszy,
nie zachowawszy siq ex praescripto onej, bo ani sami przez siq z
Korony wyprowadziliscie siq, ani dobra swoie wyprzedali, і owszem
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sami in speciem wyprowadzenia siq z Korony wyiachawszy trochq,
sam incognito powrociwszy siq do tychze dobr, czqsce w onych
zostawacie, czqsci^ u drugich zkrewnionych sobie s^siadow
przemieszkiwacie a dobra zas przez czeladz sw oe і niektorych
podufnych s^siadow in concredito powierzone trzymacie, a w tym
waszym postqmpku rigori prawa pospolitego sprzeciwiai^c siq. Przez
ktory uporczywy wasz aryanski postempek і zescie w winy
confiskatiej dobr przepadli, do wskazania onych abyscie na terminie
stanqli і tam sami z niewyprowadzenia siq winy podhig prawa
odniesli, iako і dobra wasze abiudicari przystuchali siq і na wszytko,
co prawa czasu deklarowano bqdzie, attentowali. Dan w Krakowie
we srodq po sw iqciech N arodzenia Panskiego tysi^cnego
szescsetnego szescdziesi^tego roku.
Alias iako tenze pozew, w ksiqgach grodzkich wlodzimirskich
dnia dziewi^tego miesi^ca aprila roku terazniejszego przy relatiej
polozenia onego zeznanej wpisany, szerzej w sobie obmawia.
''Na ktorym terminie' 1 z tegosz pozwu przypadai^cym, gdy
strona powodowa na sejmie terazniejszym, to iest we czwartek po
swiqcie swiqtego Stanislawa biskupa і mqczennika dnia dwunastego
mca maia pozwanych wyzej mianowanych, przez woznego generala
z regestru s^dowego przywolanych w zysku sprawy win prawnych,
to iest poenarum legum capitis, infamiej і confiskatiej dobr z
przydaniem woznego generala ktoregokolwiek і odeslaniem do
urzqdow staroscinych na exequtiq albo innych przyzwoitych, pod
ktorychkolwiek iurisdikti^, lub w osobach, lub na dobrach pozwani
przyscignieni bydz mog^, ktor^ exequtiq urzqdy tesz za requisite і
instante strony powodowej czynic powinni bqd^pod win^ wiecznej
bannitiej, quae praesentibus interponitur, z dopusczenia s^du naszego
sejm owego w zdala і condem now ala byla. Potym wkrotce
przyszedszy do kancellariej naszej dekretowej ruskiej szlachetny
Stefan Motowidlo wyzej napisane і otrzymane lucrum albo raczej
zysk і condemnatq imieniem pozwanych wczesnie arresztowal.
Ktory arreszt iest przyiqty і do xi^g zapisany.
2 Na terminie tedy dzisiejszym ,'2 z tegosz arresztu przypadai^cym і dot^d siq koncz^cym, gdy strona powodowa przez
urodzonego Alexandra Radziszewskiego, viceinstigatora koronnego,
przed nami і s^dem naszym stanqla, od pozwanych urodzony
Marcian Czaplic swoim і urodz. Maximiliana і Wladyslawa
Czaplicow tylko imieniem odezwawszy siq, o przydanie patrona
albo prokuratora do obrony sprawy tej upraszal. Urodzony tez
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Stanislaw Rupniowski oblicznie stan^wszy wnosil, iz urodzony
Kowalowski nieslusnie na honor iego nast^mpil, nie tylko w pozwie
sam ym і relatiej, w grodzie wtodzimirskim zapisanej, arianem go
mianowal, lubo siq to nigdy nie pokaze, ale tesz і condemnatq nader
onemu szkodliw^ otrzymal, upraszai^c aby za to poenis de meritis
byl karany. P^zeciwnym sposobem replikui^c urodz. Radzieszewski,
viceinstigator II viceinstigator koronny, imieniem principala swego
odpowiedzial, ze urodzony Kowalowski przeciwko urodzone[mu]
Rupniowskiemu sprawy proponowac nie chce і nie proponuie, і lubo
w pozwie iest mianowany, iednak go z tego terminu і sprawy
wypuscza. 3 My tedy z pp. senatorami і radami,'3 przy boku naszym
siedz^cymi, po takowych controuersyiach, poniewasz strona
powodowa iudicialiter deklaruie sie, ze nie chce popierac tej sprawy
przeciw urodzonemu Rupniowskiemu і cale go wypuscza, tedy
tegosz urodzone[go] Stanisiawa Rupniowskiego od terminu і sprawy
tej wolnym czynimi i, ze honorowi iego nic to szkodzic niema,
deklaruiemy. Urodzonym zas Czaplicom wyzej wspomnionym za
patrona do obrony sprawy ich urodzonego Adama Czamoluskiego
przydaiemy і termin tymze stronom przed nami і s^dem naszym
sejmowym stawienia siq і dalszej tej sprawy naszej deciziej sluchania
bez wszelkich przypozwow, gdy sprawa z regestru s^dowego
przywolana bqdzie, zachowuiemy zawity. Na co dla lepszej wiary
pieczqc koronna iest przycisniona. Dzialo siq w Warszawie na sejmie
walnym koronnym szescniedzielnym we srodq przed Niedziel^
Krzyzow^, to iest dnia osmnastego miesi^ca maia roku panskiego
tysi^c szescset szescdziesi^tego pierwszego, panowania naszego
polskiego і szwedzkiego XIV roku.
Za sprawy і przelozeniem tegosz i.m.x. kanclerza w.
koronnego.
11 написано масніше.
2'2 написано масніш е і крупніше.
м також.

71. 1661.V. 18. Warszawa
Additia sejmowa mi^dzy instigatorem koronnym і urodzonym
Stanislaw em K ow alew skim a urodzonym i C zaplicam i,
malzonkami
[Reg. - Index, f.80; AK, s.63; Prot. - A R S-21, f.8]

Ian K azim ierz etc. O znajm uiem y etc, iz przypadla і
przywolana byla z regestru s^dowego przed nas і s%d nasz sejmowy
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szescniedzielny walny koronny sprawa і aktia miqdzy instigatorem
koronnym і iego delatorem, urodzonym Stanislawem Kowalewskim,
lowczym kiiowskim, strong powodow^, z iednej, a urodzonymi
Alexandrem Czaplicem і Dorothy z Przytyka, malzonkami, arianami,
pozwanymi, z drugiej strony, a to za osobliwym mandatu naszego
przypozwem wydanym і exequowanym. Ktory w sobie tak siq ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflanskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gotski, wandalski
dziedziczny krol. Warn, urodzonym Alexandrowi Czaplicowi і
Dorocie z Przytyka, malzonkom, personis infamibus z panstw
naszych proscriptis, nie uznaiqc warn locumstandi, z osob і sprawy
nizej opisanej і dobr waszych wszytkich, ruchomych і nieruchomych,
takze і z summ pieniqznych, gdziekolwiek і u kogokolwiek
bqd^cych, roskazuiemy, abyscie przed nami і pp. radami naszymi
na sejmie warszawskim od poczqtku sejmu dnia szostego, pierwszy
iednak wyiqwszy, a od polozenia tego mandatu za niedziel szesc, na
ten czas, gdy przywolana sprawa і sqdzona bqdzie, oczywiscie і
109v. zawicie stanqli za instanti^ instigatora II naszego koronnego z delatiej
urodzonego Stanislawa Kowalowskiego, rothmistrza і chor^zego
chor^gwi naszej nadwornej, iz wy nie obawiaiqc siq surowosci win
w prawie opisanych, nie dbai^c nic na rigor, w statutach dawnych,
constitutiach sw iezych anni m ill[esi]m i sexc[e]nt[esi]m i
quinquag[esi]mi octaui et попі o sekcie arianskiej albo nowokrzczenskiej wlozonej, ktoremu prawu wyraznemu nie tylko nie
dosyc czyni^c, ale siq sprzeciwiai^c, bywszy constitutiami
mianowanymi z panstw naszych proscripti, prawu і czasowi w
constitutiach do wyprzedania siq arianskiej naznaczonemu in
contrarium, w panstwach naszych, nie in postliminio, dobra wsi
Grocholno, w wdztwie sendomirskim lez^ce, dziedziczne, inszych
arianow przy sobie przechowywai^c, iisdem complicitatem, sami
zostawai^c infames praebendo, nie wyprzedawszy siq trzymacie et
usumfructum z tychze dobr bierzecie, sekciej arianskiej nabozenstwa
zazywacie, potaiemnie one rozsiewacie. Przeto pozywa was
instigator cum suo delatore do widzenia і przysluchania siq
wskazania na was iuxta praefatas constitutions poenas infamiae et
colli cum confiscatione bonorum, takze do nakazania czynienia
exequutiej was iako personis infamibus dekretem sejmowym
naszym, do przys^dzenia dobr miasteczka Kisielina w woiewodztwie
wolynskim, wsi Rokitno w wdztwie kiiowskim, Grocholno w
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wdztwie sendomirskim і innych, w iakichkolwiek wdztwach і
powiatach lez^cych, і przyleglosciami, takze summy pieniqzne,
gdziekolwiek і u kogokolwiek siq znajdowac bqd^, confiscari a
urodzonemu delatorowi, w wielu expedityach woiennych od
mlodosci iego az do tego czasu dobrze nam і Rzeczyptej
zashizonemu, adiudicari, і to co siq wedtug prawa і stu^nosci pokaze
na was do postanowienia, abyscie stawali na terminie przyszlym,
iako na roku zawitym, gdzie przeciwko warn szerzej proponowano
bqdzie, і prawnie usprawiedliwicie siq. Dan w Warszawie w
poniedzialek po Niedzieli Wstqpnej miesi^ca marca roku tysi^c
szescset szescdziesi^tego pierwszego.
Alias iako tenze pozew, w ksiqgach ziemskich warszawskich
feria quarta post Dominica Iubilate proxima anno d[omi]ni millesimo
sexc[e]nt[esi]mo sexag[esi]mo primo przy relatiej polozenia onego
zeznanej wpisany, szerzej w sobie obmawia.
l_Na ktorym terminie' 1 z tegosz pozwu przypadai^cym, gdy
strona powodowa na sejmie terazniejszym, to iest we czwartek po
swiqcie swiqtego Stanislawa biskupa і mqczennika dnia dwunastego
mca maia przez slachetnego Stanislawa Laskowskiego stan^wszy,
pozwanych wyzej mianowanych, przez woznego generala z regestru
s^dowego przywolanych w zysku sprawy win prawnych, to iest
poenarum legum capitis infamiej і confiscatiej dobr z przydaniem
woznego generala ktoregokolwiek, і odeslaniem do urzqdow
staroscinych na exequutiq albo innych przyzw oitych, pod
ktorychkolwiek iurisdikti^, lub w osobach, lub na dobrach pozwani
przyscignieni bydz mog% ktor^ exequutiq urzqdy tesz za requisite
і instante strony powodowej czynic powinni bqd^ pod win^ II pod 110
win^ wiecznej bannitiej, quae praesentibus interponitur z
dopusczenia s^du naszego sejmowego wzdala і condemnowala byla.
Potym wkrotce przyszedszy do kancellariej naszej ruskiej dekretowej
szlachetny Stefan Motowidlo wyzej napisane і otrzymane lucrum
albo raczej zysk і condemnatq imieniem pozwanych wczesnie
arresztowal. Ktory arreszt iest przyiqty і do xi^g zapisany. 2 Na
terminie tedy dzisiejszym ,'2 z tegosz arresztu przypadai^cym і dot^d
siq koncz^cym, gdy strona powodowa przez urodzonego Alexandra
Radziszewskiego, viceinstigatora koronnego, przed nami і s^dem
naszym stanqla, od urodzonych possessorow dobr, o ktore siq sprawa
toczy, odezwali siq urodz. Marcian Czaplic і Lukasz Liniewski,
upraszaec imieniem tychze possessorow o przydanie prokuratora
albo patrona do obronienia sprawy. 3 My tedy z pp. senatorami і
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radami,'3 przy boku naszym siedzycymi, przychylaiyc siq do takowej
stusznej affektatiej urodzonego Adama Czamoluskiego przydaiemy,
і termin tymze stronom przed nami і sydem naszym sejmowym
stawienia siq і dalszej tej sprawy naszej decisiej sluchania bez
wszelkich przypozwow, gdy sprawa z regestru sydowego przywolana
bqdzie, zachowuiemy zawity. Na co dla lepszej wiary pieczqc
koronna iest przycisniona. Dzialo siq w Warszawie na sejmie walnym
koronnym szescniedzielnym we srzodq przed Niedziely Krzyzowy,
to iest dnia osmnastego miesiyca maia roku panskiego tysiyc szescset
szescdziesiytego pierwszego, panowania naszego polskiego і
szwedzkiego XIV roku.
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebne[go] i.m.x. kanclerza
w. koron[nego].
11 написано масніш е і крупніше.

22також,
також .

72. 1661.V.27. Warszawa
Dekret sejmowy miqdzy instigatorem koron[nym] і urodzonym
Stanislawem Kowalowskim, aktorem, a successorami urodz.
L iniew skiego, takze M arcianem Czaplicem , Szymonem
Rozewskim і Ianem Puzinowskim, pozwanymi
[Reg. - Index, f.80; AK, s.63; Prot. - ARS-21, f.8-9]

Ian K azim ierz etc. Oznajm uiem y etc. iz przypadla і
przywolana byla z regestru sydowego sejmowego woiewodztw
wolynskiego і kiiowskiego przed nas і syd nasz sejmowy sprawa і
akcia miqdzy urodzonymi instigatorem koronnym і delatorem
Stanislawem Kowalowskim, lowczem kiiowskim, strony powodowy,
z iednej, a urodzonymi malzonky, successorami і potomkami
urodzonego niegdy Andrzeia Liniewskiego, sqdziego luckiego
ziemskiego, tudziesz urodzonym Marcianem Czaplicem, staroscicem horodelskim, iako principalem, Szymonem Rozewskim і
Ianem Puzinowskim iako powodami і innymi, dwoma osobnymi
llOv. pozwami mandatow naszych powtomych pozwanymi, II z drugiej
strony. Z ktorych ieden tak siq w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gotski, wandalski
dziedziczny krol. Warn, urodzonym Annie Lysakow skiej,
pierwszego malzenstwa urodzonego niegdy Siestrzewitowskiego,
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komomika granicznego belzkiego, a potym wtorego urodzonego
niegdy Andrzeia Liniewskiego, sqdziego ziemskie[go] luckiego,
pozostalej malzoncie, takze Mariannie Czapskiej, Alexandrze
Liduchowskiej, Bogumile і Krzysztynie Konstantiej, zakonnicej
swiqtej Brigitty klasztoru luckiego, corkom, Mariannie Liniews
kiego, corce zesziego p. Stefana Liniew skiego, chor^zego
parnawskiego, z Theophili Lisowskiej splodzonej, Thomaszowi,
Wladislawowi, Theodorowi, Ierzemu, Ostaphiemu Liniewskiemu
z sprawy nizej opisanej і dobr waszych wszytkich, ruchomych і
nieruchomych, roskazuiemy, abyscie przed s^dem naszym na sejmie
walnym w Warszawie szescniedzielnym, od polozenia mandatu tego
powtomego za niedziel dwie albo na ten czas, kiedy z regestru
przywolai^ sprawy oczywiscie і zawicie stanqli na instantiq і prawne
poparcie urodzonego instigatora naszego koronnego і iego delatora
Stanisiawa Kowalowskiego, lowczego kiiowskiego, powodowej
strony. Ktory wier. ww. z przytomnosci^ malzonkow, ktorych ze
macie, і opiekunow waszych warn z prawa nalez^cych przypozywai^ 1iusz powtomymi mandatami po otrzyman[iu] na wiem. ww.
contumacii sqdziego ziemskiego luckiego malzonce і rodzica ww.
do gotowego terminu z pozwow, na sejm od powodowej strony
wzglqdem dobr Kisielina, miasteczka z iego przynaleznosciami,
urodzonemu lowczemu kiiowskiemu iako dobrze nam і Rzeczyptej
zasluzonemu zolnierzowi і chor^zemu naszemu prawem wieczystym
po urodzonym niegdy Alexandrze Czaplicu Kisielinskim z pewnych
przyczyn tak w samym originalnym naszym przywileiu, iako і
pozwanych opisanych, conferowanych і darowanych, przeciwko
pomienionemu malzonkowi wier. waszej wydanych, wisz^cego і
przypadai^cego do widzenia і przysluchania siq sprawy і spraw
wszystkich z tak wiele razy mianowanym malzonkiem, rodzicem
wier. ww., po ktorego smierci ciqzar spraw na wiem. ww. spa[dl]la,
na sejmie tak osobno, iako z inszymi w tychze pozwach wyrazonymi
z imion і przezwisk mianowanymi, ktorzy zarowno z nimi w
niektorych sprawach s^ pozwani, zostai^cych і wisz^cych, poparcia,
nakazania win, surowosci і ostrosci, ktore za sprzeciwieniem siq
prawu і dekretom tak naszym sejmowym, iako і tribunalskim na
osobq sw^ sci^gn^l, і przy ust^mpieniu z dobr nienaleznie posiadlych
wskazania contraktow і zapisow przeciwko przywileiom naszym,
praeiudiciose, wedle prawa super perduelles dawnym II dawnym
zaszlych, tudziesz і zniesienia processow o te dobra otrzymanych
na terminie specificow[anym] z przys^dzeniem szkod powodowi

na dwadziescia tysiqcy zlotych popadlych skassowania і tego co
wedlug prawa siq pokaze postanowienia, stanowcie siq na przysztym
terminie iako na roku zawitym і prawnie usprawiedliwcie. Dan w
Warszawie dnia dziewiytego miesiyca maia roku tysiyc szescset
szescdziesiytego pierwszego.
Ioannes Tanski, instigator regni.
Drugiego zas pozwu mandatu naszego tenor iest takowy:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gotski, wandalski
dziedziczny krol. Warn, urodzonym Marcianowi Czaplicowi,
starosciczowi horodelskiemu, iako uczynku nizej mianowanego
principalowi, Szymonowi R[ozew]skiemu2 і Ianowi Puzinowskiemu,
tegosz uczynku pomocnikom, і inszym wszystkim iakokolwiek do
tej sprawy nalezycym і mieszaiycym siq, ktorych imiona і przezwiska
za wyrazone tu miec chcemy, z sprawy nizej opisanej і dobr
wszystkich roskazuiemy, abyscie wiern. ww. przed sydem naszym
na sejmie walnym w Warszawie szescniedzielnym, od polozenia
mandatu tego powtomego za niedziel dwie albo na ten czas, kiedy z
regestru przywolaiy sprawy, oczywiscie і zawicie stanqly na instantiq
і prawne poparcie urodz. instigatora naszego koronne[go] і iego
delatora urodzone[go] Stanislawa Kowalowskiego, lowczego
kiiowskiego, choryzego naszego, powodowej strony. Ktory
powtomymi po otrzymaniu contumatiej na wiern. ww. pozywa o to,
iz w. ww. naradziwszy siq і namowiwszy spolnie miqdzy soby, nie
obawiaiyc siq surowosci і ostrosci win, w prawie pospolitym і
constitutiach na naiezdnikow na dobra cudze і gwaltownikow pokoiu
pospolitego tak sprzeciwiaiycych siq uporciwie dekretom naszym
sejmowym і tribunalskim, smieliscie і wazyliscie siq wies Rokitno
nazwany, w wdztwie kiiowskim bqdycy, urodzonemu powodowi za
zaslugi iego po urodzonym niegdy Alexandrze Czaplicu iako po
rebellizancie od nas conferowany і dekretami sejmowymi і
tribunalskimi przysydzony, iusz w spokojnej dzierzawie urodzonego
powoda przez lat piqc zostaiycy, і przybrawszy do siebie і inszych
osob і pomocnikow wiern. ww. z imion і przezwisk dobrze
wiadomych і znakomych, czasu pewnego, ktory na przyszlym
terminie warn specifikowano і deklarowano bqdzie, gwaltownie
naiachac, iakosz de facto zaiachaliscie, urzqdnika zniewazywszy
wygnaliscie, urodzonego powoda z possessiej wyzuliscie3, osobliwie
wiern. wasza urodzony Marcianie Czaplicu, zboza w gumnie
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zostaiq.ce wymlocic kazaliscie і zagrabiliscie, one na swoj pozytek,
takze і obory wszystkie obrociliscie, rudnie, mlyny і pasieki
wszystkie powybiiawszy szkody lehko гасЬищс na dziesiqc tysiqcy
ziotych polskich uczyniliscie. Dlaczego pozywai^c wiern. ww.
izescie wzwyz opisane krzywdy powodowi poczyniwszy, II prawa і
dekreta zniewazyli, і w winy wzglqdem tego popadie do widzenia і
przystuchania siq win pomienionych na was wskazania, urodzonego
powoda do possessiej, iako z wygnanej, przyw rocenia wsi
pomienionej oddania і ze wszystkimi zbozami szkod poczynionych
nagrodzenia, і tego, co siq w edlug rigoru praw a pokaze,
postanowienia stanowic siq і prawnie usprawiedliwic. Data w
Warszawie dnia dziewi^tego miesi^ca maia roku tysi^c szescset
szescdziesiqtego pierwszego.
Io[a]nnos Tanski, instigator regni.
Alias iako tez pozwy mandatow naszych obudwu po
pozwanych przerzeczonych wydane a do xiqg grodzkich zamku
wiodzimirskiego pod dat^ osm nastego m iesi^ca maia roku
terazniejszego per relationem woznego introdukowane, szerzej w
sobie o tym wszystkim obmawiai^. ‘‘'Na terminie tedy dzisiejszym,'4
z tychze pozwow mandatow naszych powtomych przypadai^cym і
dotqd siq koncz^cym, gdy strony obiedwie, to iest urodzeni instigator
koronny і iego delator Stanislaw Kowalowski, lowczy kiiowski,
oczywiscie, pozwani zas malzonka pozostala, successorowie і
potomkowie urodz. niegdy Andrzeia Liniewskiego, sqdziego
ziem skiego luckiego, і Stefana L iniew skiego, chor^zego
pamawskiego, tudziesz Marcian Czaplic і insi pozwani, wyzej de
nomine et cognomine specifikowane, przez urodz. Lukasza
Liniewskiego і Adama Czamoiuskiego, wojskiego buskiego, iako
plenipotentow, takze przez urodzonego Marciana Czaplica, swym і
drugich spolpozwanych imieniem oraz z slachetnym Ianem
Zqbrzyckim ozywai^cych siq і oblicznie stawai^cych, przed nami і
s^dem naszym sejmowym stanqli і rozni miqdzy sobq. controuersie
wnosili, a osobliwie powod z pozwow swoich wyzej pisanych
przeciwko pozwanym proponowal, і aby podlug opisanych karani
byli, maiqtnosci spome, z ktorych go iakoby gwaltownie wypqdzono,
oddali, z nich ust^pili, pozytki nieshisznie wziqte powrocili, szkody
przy expulsiej poczynione nagrodzoni byly, upraszal, gdysz te dobra
Kisielin і Rokitno z przynaleznosciam i onemu sczegulnym
przywileiem naszym, ktore authentice pokladal, s^ conferowane і
przez intromissiq urzqdownq. w possessiq wziqte, a nad to dekretem

sejmowym w roku tysi^c szescset piqcdziesi^tym dziewi^tym w
poniedzialek Przewodny in contumaciam pozwanych ferowanym a
przed nami і s^dem naszym sejmowym produkowanym,
przys^dzonym. Przeciwnym sposobem wyzej mianowani pozwani
przez plenipotentow swoich rozne controuersye tak o dobra Kisielin,
iako і o Rokitno wnosili, і iako do sprawy і terminow s^dowych z
urodzonymi Czaplicami, arianami, dziedzicami і possessorami dobr
tych, na sejmie terazniejszym nie dlatego, aby urodzonych Czaplicow
zastempowac mieli, lecz dlatego tylko samego, iz w condemnacie і
zysku na nich otrzymamym confiskatia dobr otrzymana byla,
odzywali siq. Так і teraz, chc^c possessionem dobr bronic, stawai^c
powiadali, iz dobra te Kisielin і Rokitno nie gwaltownym sposobem,
lecz urzqdownie II urzqdownie z urzqdem grodzkim, a co wieksza
podlug zapisow sobie eo nomine sluz^cych, odebrali і zadnej
violentiej nie uczynili, ani malzonce urodzonego delatora despektu
zadnego nie wyrz^dzali, ani szkod zadnych nie czynili, і owszem
urodzony delator, przed kilku lat otrzymawszy na te dobra przywilej,
nie tak iako powinien byl prawem dochodzic, lecz violen[te]r te
dobra apprehendit і one nieslusznym prawem otrzymal, pozytki bral.
Za czym wolnosci od sprawy tej і impetitiej strony powodowej
upraszali, a przy tym zapisy urzqdowne roku przeszlego wzglqdem
Kisielina na osobq urodz. niegdy Liniewskiego, sqdziego luckiego,
wzglqdem zas Rokitna na osobq urodz. Marciana Czaplica przez
urodz. Czaplicow intra debitum tempus podlug constitutiej і prawa
o arrianach napisanego zeznane produkowali. Na co replikui^c urodz.
delator odpowiedziat, ze po otrzymanym na te dobra przywileiu nie
gwaltownie, iako strona udaie, ale urzqdownie z woznymi
generalami і slacht^ w swoi^ possessiq wzi^l і intromissiq nomine
impugnante otrzymal, і one authentice iudicialiter pokazowai, podlug
ktorej spokojnej possessiej az dot^d, poki malzonki і czeladzi iego
nie wygnali, zostawal. Co do zapisow produkowanych, te z tej
nabarzej przyczyny inualidowat, iz na przeszlym sejmie anni
mill[esi]mi sexcent[esi]mi quinquag[esi]mi noni przerzeczonych
urodzonych Czapliczow in contumaciam condemnowal, і lubo
publicatia infamiej nie stanqla, iednak stalo siq to za instantiq wielu
zacnych osob і za wyrazn^ submissi^ przed osobq nasz^ krolewsk^
zeznan^ ze miali cisz urodzeni Czaplicowie pewnymi sposobami
uspokoic, a oni nie tylko nie dosyc uczynili tej submissiej, lecz iescze
in conuulsionem dekretu sejmowego do roznych s^dow poci^gali, a
potym z possessiej dobr tych spokojnej wypqdzili, przeto iako
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jnfames zapisow tych zeznawac nie mogli tak possessiej, iako і
prawu urodz. delatora bynamniej nie szkodzy, і insze przy tym dose
obszerne obiedwie strony controuersie і defensy ustnie wnosili. 5 A
tak my krol z pp. senatorami і radami naszymi'5, na ten czas
zgromadno przy boku naszym siedzycymi, wysluchawszy obudwu
stron controuersyi, do nas і sydu naszego sejmowego wniesionych,
і one dobrze uwazywszy, poniewasz strona powodowa dostatecznie
tego dowiodla, iz urodzony Alexander Czaplic, dobr Kisielina і
Rokitna z ich przynalezytosciami dziedzic, uchodzyc rigorem
dekretu naszego sejmowego w roku tysiyc szescset piqedziesiyt
dziewiytym na sobie otrzymanego і publicatiej win tamze opisanych,
z strony powodowy compositiq slowny przed nami na summq
piqtnastu tysiqcy zlotych polskich uczynil і one zaplacic przyobiecal,
ktorej summy nie oddawszy, zapisy urodzonemu niegdy Andrzeiowi
Liniewskiemu, sqdziemu ziemskiemu luckiemu, na dobra Kisielin,
a urodzonemu Marcianowi Czaplicowi na dobra Rokitno sposobem
darownym poczynil. Podhig ktorych zapisow tak zeszly urodz. sqdzia
lucki z synem swoim urodzonym choryzym II parnawskim, dobra 112 v.
Kisielin, a urodzony Czaplic dobra Rokitno zaiachali і delatora, і
malzonkq z tych dobr wycisnqli. Przeto przychylaiyc siq do prawa
pospolitego, ktore kaze, aby expulsus ante omnia do dobr byl
przywrocony, nakazuiemy, aby pozwani, to iest malzonka і
successorowie zeszlych urodzonego sqdziego ziemskiego luckiego
і choryzego parnawskiego і ich opiekunowie dobra Kisielin z
zasiewkami tak ozimemi, iako і iaremy, і ze wszelkimi przynaleznosciami, poddanymi, Zydami, miesczanami wszystkiemi, takze
urodzony Marcian Czaplic dobra Rokitno z zasiewkami ozimemy і
iaremy, і wszelakimi przynaleznosciami, tak iako w uzywaniu tegosz
urodzonego Kowalowskiego, powoda, zostawalo, za niedziel cztery
od daty і aktu dekretu tego naszego puscili і przerzeczonego urodz.
Stanislawa Kowalowskiego, lowczego kiiowskiego, w tesz wyzej
mianowane dobra reinducowali, reinduktiej і possessiej ani sami
przez siq, ani przez zadne subordynowane osoby nie przeszkadzali,
a to pod winy infamiej, ktory w niedosyc uczynieniu temu dekretowi
naszemu sejmowemu albo w nam niejszym punkcie onemu
sprzeciwieniu siq na tychze przerzeczonych pozwanych oraz
wskazuiemy. Do ktorej reinduktiej delatora w dobra Kisielyn urzyd
grodzki wlodzimirski, w dobra zas Rokitno urzyd grodzki owrucki,
et in casu absentiae woznego generala і dwoch slachty przydaiemy.
Ktore urzqdy bqdyc od powodowej strony requirowane, na tenze
czas niedziel czterech ziachac і dobra te powodowi podac, in euektu
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zas nieziachania і tych dobr za requisite niepodania delatorowi
wedhig dekretu naszego na tychze urzqdach grodzkich wlodzimirskim і owruckim w iie bannitiej wiecznej zakiadani. Casu vero
non reinductionis albo po sprzeciwieniu siq і niedosyc uczynieniu
lub przez pozwanych, ut supra mianowanych, lubo przez urzqdy
namienione dekretowi naszemu terazniejszemu termin do publikatiej
win zalozonych na sejmie, da pan Bog, blisko przyszlym bez
wszelkich przypozwow zachowuiemy zawity. Co siq zas tknie
zniewagi і contemptu urodzonego Kowalowskiego, delatora
malzonki і szkod praetendowanych, saluam viam iure agendi in
quantum bqdzie chcial, temusz urodzonemu Kowalowskiemu і
malzonce iego zostawuiemy. A iednak po oddaniu dobr Kisielina і
Rokitna z przyleglosciami przez urzqdy grodzkie wlodzimirski і
owrucki lub przez woznego generala і slachtq urzqdownie w
possessiq urodzonemu delatorowi, tenze urodzony Kowalowski,
delator, w dobrach sobie podanych przy spokojnym uzywaniu
zostawac bqdzie dotqd, az urodzeni pozwani Liniewscy і Czaplic,
podlug compositiej, na przeszlym sejmie uchodz^c publikatiej win,
w dekrecie sejmowym otrzymanych, przed nami uczynionej, summq
zlotych piqtnascie tysiqcy polskich do r^k tegosz urodzonego
113 Stanislawa Kowalowskiego rzetelnie oddadz^. Za ktorej summy II
summy odebraniem tenze urodzony Kowalowski natychmiast z tych
dobr Kisielina і Rokitna ust^mpic і maietnosci te cale wedlug
inwentarza urzqdownie spisanego tymze urodzonym pozwanym
oddac bqdzie powinien. Z tej zas summy zlotych polskich piqtnastu
tysiqcy, sobie od urodzonych pozwanych wyliczone, aby zlotych
trzy tysi^ce polskich tenze urodzony Kowalowski do r^k
przenajwielebniejszego xiqdza biskupa luckiego lub namiestnika
iego na zbudowanie і fundaciq kosciola w Kisielinie oddal і rzetelnie
odliczyl, ostatek zas na swoj pozytek obrocil, przykazuiemy і
waruiemy dekretem naszym do tego srzodkui^cym. Na co dla lepszej
wiary pieczqc koronna iest przycisniona. Dzialo siq w Warszawie
na sejmie walnym szescniedzielnym koronnym w pi^tek nazaiutrz
po swiqcie Wniebowstqpienia Pana і Zbawiciela naszego, to iest
dnia dwudziestego siodmego miesi^ca maia roku panskiego tysi^c
szescset szescdziesiqt pierwszego, panowania naszego polskiego і
szwedzkiego XIV roku.
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebnego i.m.x. kanclerza
koronnego.
1описка замість „przypozywa
1(1декілька літ ер втрачено; ймовірне прочитання „ spadl ”

2 ”ozew ” у ркпс.

втрачено.

■*описка замість „ wyzuciliscie
4 4 написано м асніш е і крупніше.

55 також.
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73. 1661.V.27. Warszawa
Dekret sejmowy in contumaciam iterum post arrestum mifdzy
urodz. Kowalewskim a urodz. Czaplicami, malzonkami
[Reg. - Index, f.80; AK, s.63; Prot. - ARS-21, f.9]
Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy, iz przypadla і przywolana
byla z regestru sydowego przed nas і syd nasz sejm ow y
szescniedzielny walny koronny sprawa і aktia miqdzy instigatorem
koronnym і iego delatorem, urodzonym Stanislawem Kowalowskim,
lowczem kiiowskim, strony powodowy, z iednej, a urodzonymi
Alexandrem Czaplicem і Dorothy z Przytyka, malzonkami, arianami,
pozwanymi, z drugiej strony, a to za osobliwym mandatu nasze[go]
przypozwem wydanym і exequowanym. Ktory z ksiyg ziemskich
warszawskich authentice wyiqty w sobie tak siq ma:
Actum Varsauiae in conuentione regni generali feria 1 quarta
post Dominicam Iubilate proxima anno Domini m ill[esi]m o
sextent[esi]mo sexagesimo primo. Ad iudicium sfacrae] r[egiae]
m[aies]t[a]tis actaque praesentia conuentionalia regni generalia
Varsauien[sia] personaliter veniens ministerialis regni generalis
prouidus Laurentius Rokosik in vim suae verae ac fidelis relationis
palam ac libere recognouit quia ipse citationis huius infra[scri]ptae
tenoris talis:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gotski, wandalski
dziedziczny krol. Warn, urodzonym Alexandrowi Czaplicowi і
Dorocie II z Przytyka, malzonkom, personis infamibus, z panstw 113v.
naszych proscriptis, nie uznaiyc warn locumstandi z osob і sprawy
nizej opisanej і dobr waszych wszystkich, ruchomych і nieruchomych, takze і summ pieniqznych, gdziekolwiek і u kogokolwiek
bqdycych, roskazuiemy, abyscie przed nami і pp. radami naszymi
na sejmie warszawskim od poczytku sejmu dnia szostego, pierwszy
iednak wyiywszy, a od polozenia tego mandatu za niedziel szesc, na
ten czas, gdy ta sprawa przywolana і sydzona bqdzie, oczywiscie і
zawicie stanqli za instantiy instigatora naszego koronnego z delatiej
urodz. Stanislawa Kowalowskiego, rothm istrza і choryzego
chorygwi naszej nadwornej, iz wy nie obawiaiyc siq surowosci win
w prawie opisanych, nie dbaiyc nic na rigor w statutach dawnych,
constitutiach swiezych anni millesimi sexcentesimi quinquagesimi
octawi et попі o sekcie arianskiej albo nowokrzczenskiej wlozonej,
ktoremu prawu wyraznemu nie tylko nie dosyc czyniyc, ale siq
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sprzeciwiai^c, bywszy constitutiami mianowanymi z panstw naszych
proscripti, prawu і czasowi, w constitutiach do wyprzedania siq
arianskiej naznaczonemu in contrarium, w panstwach naszych nie
in postliminio, dobra wsi Grocholno, w wdztwie sendomirskim
lez3.ce, dziedziczne, inszych arianow przy sobie przechowywai^c,
iisdem complicitatem, sami zostawai^c infames praebendo, nie
wyprzedawszy siq trzymacie et usumfructum z tychze dobr bierzecie,
sektiej arianskiej nabozenstw a zazyw acie, potaiem nie one
rozsiewacie. Przeto pozywa was instigator cum suo delatore do
widzenia і przysluchania siq wskazania na was iuxta praefatas
constitutiones poenas infamiae et colli cum confiscatione bonorum,
takze do nakazania czynienia exequutiej was iako personis infamibus
dekretem sejmowym naszym do przys^dzenia dobr miasteczka
Kisielina w wdztwie wolynskim, wsi Rokitno w wdztwie kiiowskim,
Grocholno w wdztwie sendomirskim і innych, w iakichkolwiek
wdztwach і powiatach lez^cych, і przyleglosciami, takze summy
pieniqzne, gdziekolwiek і u kogokolwiek siq znajdowac bqd^,
confiscari a urodzonemu delatorowi, w wielu expeditiach woiennych
od mlodosci iego asz do tego czasu dobrze nam і Rzeptej
zashizonemu, adiudicari, і to co siq wedlug prawa і slusznosci pokaze
na was do postanowienia, abyscie stawali na terminie przyszlym,
iako na roku zawitym, gdzie przeciwko warn szerzej proponowano
bqdzie, і prawnie usprawiedliwicie siq. Dan w Warszawie w
poniedzialek po Niedzieli Wstqpnej miesi^ca marca roku tysi^c
szescset szescdziesi^tego pierwszego.
Copiam sigillatam ad bona Grocholno in pal[atina]tu
Sandomirien[si] curiam citatorum ibidem sitam feria secunda post
D[omi]nicam II post Dominicam Laetare quadragesimalem proximo
praeterita exportauit et familiae ibidem praeuentae de positione
publicauit.
Gabriel Prazmowski, notar[iu]s ter[restri]s Varsauien[sis].
Locus sigilli. Correxit Gadowski.
2 Na ktorym terminie ,'2 z tegosz pozwu wyzej inserowanego
mandatu naszego przypadai^cym, gdy strona powodowa, to iest
instigator koronny і iego delator, urodz. Stanislaw Kowalowski,
lowczy kiiowski, oblicznie oraz z slachetnym Stanislawem
Laskowskim przed nami і s^dem naszym sejmowym w Warszawie
na sejmie we czwartek po swiqcie s. Stanisiawa biskupa і
mqczennika najblizszy, to iest dnia dwunastego miesi^ca maia w
roku terazniejszym, stan^wszy, urodzonych obudwu pozwanych
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przez woznego generala dworu nasze[go] slachetnego Marcina
Iezewicza z regestru sydowego kancellariej naszej wolynskiej po
pierwszym і wtorym wolaniu spraw wolynskich, na on czas
przywolanych, w zysku sprawy win prawnych, to iest poenarum
legum capitis, infamiej і confiskatiej dobr z przydaniem woznego
generala ktoregokolwiek і odeslaniem na exequutiq do urzqdow
staroscich grodzkich albo innych przyzwoitych pod ktorychkolwiek
iurisdiktiy lub na osobach, lub na dobrach przyscignieni bqdy, z
dopusczenia sydu naszego wzdala і condemnowala byla. Lecz
wkrotce potym przyszedszy do cancellariej naszej dekretowej ruskiej
slachetny Stefan Motowidlo wyzej napisane і otrzymane lucrum
albo raczej zysk і condemnatq imieniem obudwu pozwanych
malzonkow wczesnie arresztowal. Ktory arreszt, poniewasz podlug
prawa byl zalozony, iest przyiqty і do xiyg kancellariej naszej
dekretowej ruskiej zapisany. Alias iako tenze pozew, condemnata і
arreszt szerzej w sobie o tym wszystkim obmawiaiy і opiewaiy. 3'
Na terminie tedy dzisiejszym , '1 z tegosz arresztu imieniem
pozwanych zalozonego przypadaiycym і dotyd siq konczycym, gdy
powod, to iest urodzony instigator koronny і iego delator, urodzony
Stanislaw Kowalowski, lowczy kiiowski, znowu oblicznie obadwa
przed nami і sydem naszym sejmowym stawaiyc, tego terminu
pilnuiyc, pozwanych z regestru sydowego przywolanych w zysku
nizej opisanym iterum post arrestum wzdawali, pozwani zas urodzeni
Alexander Czaplic і Dorota z Przytyka, malzonkowie, bqdyc przez
woznego generala dworu naszego slachetnego Marcina Iezewicza
potrzykroc wedlug prawa і dalej z regestru sydowego sejmowego
cancellariej naszej dekretowej ruskiej przywolani, ani sami przez
siq, ani przez zadnego plenipotenta lub przyiaciela swego nie stanqli
ani siq odezwali, owszem prawu pospolitemu sprzeciwiaiyc siq,
kondemnatq powodowej stronie otrzymac na sobie dopuscili. 4 My
tedy krol II z pp. senatorami і radami'4, przy boku naszym na ten 114v.
czas gromadno siedzycymi, wyshichawszy і odebrawszy relatiq
woznego generala przerzeczonego o przywolaniu pozwanych
uczyniony, za niestawieniem і nieodezwaniem siq onych, a zas na
usilny affektatiq strony powodowej wyzej w spom nionych
malzonkow, pozwanych, w zysku sprawy terazniejszej, to iest in
poena infamiae et colli cum confiscatione bonorum, iako nizej iterato
po arrescie na pierwszy condemnatq ut supra zalozonym, wzdac і
condemnowac sydownie dopuscilismy і dopusczamy, a w moc zysku
tak na nich otrzymanego przerzeczonych Alexandra Czaplica і
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Dorotq z Przytyka, malzonkow, infames і z krolestwa і panstw iego
w szystkich proscriptos і w yw olanych bydz deklaruiem y і
wskazuiemy. Dobra ich, o ktore teraz sprawa intentowana iest, to
iest Grocholno, w woiewodztwie sendomirskim lezqce, і wszelkie
inne w ktorychkolwiek wdztwach і powiatach z przyleglosciami
swemi bqd^ce, takze summy pieniqzne, gdziekolw iek і u
kogokolwiek siq znajdowac bqd^ (wyiqwszy і excipowawszy dobra
Kisielin w woiewodztwie wolynskim і Rokitno w woiewodztwie
kiiowskim stoiqce, o ktore iusz dekret nasz sejmowy z successorami
urodzonego niegdy Andrzeia Liniewskiego, sqdziego ziemskiego
luckiego, і wdowq. tudziesz z urodzonym Mareianem Czaplicem
dnia dzisiejszego z oczywistej stron controuersiej standi),
konfiskatiej podlegte і do dispositiej naszej przypadle bydz
w ynajduiem y, і takow e dobra konfiskow ane urodzonem u
Stanislawowi Kowalowskiemu, lowczemu kiiowskiemu, donataryuszowi naszemu, podlug przywileiu, onemu na tesz dobra od
nas laskawie conferowanego, in instanti przys^dzamy. A do
publikowania win, to iest poenarum legum videlicet infamiae et
colli, woznego generala ktoregokolwiek przydaiemy і na exequutiej
czynienie do starostow і urzqdow ich, pod ktorych iurisdiktiq na
osobach і dobrach ruchomych і nieruchomych lub summach
pieniqznych wlasnych cisz Czaplicowie, malzonkowie, przyscignieni
bqd^, odsylamy і aby urzqdy wszelakie bqd^c requirowane od strony,
exequutiq takow^ nieodwlocznie і rzetelnie czynili, sub priuationi
officiorum przykazuiemy dekretem naszym sejmowym do tego
srzodkui^cym. Na co dla lepszej wiary pieczqc koronna iest
przycisniona. D zialo siq w W arszawie na sejm ie walnym
szescniedzielnym koronnym w pi^tek nazaiutrz po swiqcie
W niebow st^pienia Pana і Zbaw iciela naszego, to iest dnia
dwudziestefgo] siodmego mca maia roku panskiego tysi^c szescset
szescdziesi^tego pierwszego, panowania naszego etc.
Za spraw y і przelozeniem i.m .xkanclerza w ielkiego
koronnego.il
1у ркпс. „ ri ” пошкоджено.
2'2 написано м асніш е і крупніше.
* *також.
4т4 т а ко ж .
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' Dzialo siq w Warszawie we czwartek po swiqcie Nawiedzenia Naswiqtszej Panny Mariej najblizszy, to iest dnia
siodmego miesiqca lipca roku panfskiego] 1661.'1
74. 1661.VII.4. Warszawa
Podczastwo wolynskie po smierci urodz. Hulewicza urodzone[mu] Stefanowi Zahorowskiemu
[Reg. - Index, f.80; AK, s.63]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Najwiqksza ta iest kazdej
Rzeczyptej sczqsliwosc і napewniejsza zt^d iej stalosc, kiedy
znakomite czyny і przyslugi w ojczyznie, iesli nieznacznymi
fortunami zawdziqczone, przynamniej honorami przyozdobione
bywai^. Tym bowiem і inszym daie siq powod і pobudka do
wszelakich cnot, kiedy iej zaplatq nieuchybn^ wdziqcznosci і
nagrody od monarchow drudzy odnoszq.. Zasluzyl te od nas urodzony
Stefan Zahorowski, chor^zy chor^gwi kozackiej wielmoznego
woiewody krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego2, iako pod
przeszle wiqksze panstw naszych zamieszanie stateczn^ ku nam
wiar^ tak tesz traktowaniem uslugi woiennej, zdrowiem і substantia
odwaznym і znacznie uszkodzonym. Ktorej iego cnoty od samych
ze wielmoznych wodzow osobliwie wziqlismy swiadectwo, a zatym,
gdy siq na ten czas okazyie nie podai^, oswiadczenia sczodrobliwej
rqki naszej podanej okaziej przyozdobienia onego urzqdem
podczastwa wolynskiego, po smierci urodzonego Pawla Hulewicza,
podczaszego wolynskiego, przypadlego do dispositiej naszej,
zazylismy. Iakosz onemu pomieniony urz^d daiemy і conferuiemy
niniejszym listem naszym, aby go ze wszystkimi praerogatiuami, z
prawa і zwyczaiu do niego nalez^cymi, tenze urodzony Zahorowski
trzymal, zazywal do ostatnich dni zycia swego albo dost^mpienia
wyzszego urzqdu lub godnosci iakiej. Co do wiadomosci wszystkich,
mianowicie dignitarzow, urzqdnikow і wszystkich stanu rycerskiego
wdztwa wolynskiego obywatelow przywodz^c, miec po nich
chcemy, aby urodz. Stefana Zahorowskiego za prawdziwego
podczaszego wolynskiego znali, onego przy praerogatiuach, miejscu
temu urzqdowi nalez^cych cale zachowali dla laski naszej. Na co
dla lepszej wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc koronny
przycisn^c roskazalismy. Dan w Warszawie dnia czwartego mca
lipca roku panskiego tysi^c szescset szescdziesi^tego pierwszego,
panowania naszego polskiego XIII, szwedzkiego XIV.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci kancellariej mniejszej
koronnej. Ian Gninski, regent kancel[lariej] II koron[nej].
115v.
написано крупніше.
2 Станіслава Потоцького "Ревери".
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' Dzialo siq w Warszawie we wtorek przed swiqtem swiqtej
Malgorzaty panny і mqczenniczky najblizszy, to iest dnia dwunastego
mca lipca roku panskiego 1661.'1 Za sprawy i.m.x. kanclerza
wielkiego koronnego.
75. 1661.VII.il. Warszawa
Podstolstwo nowogrodzkie w wdztwie czerniechowskim po
Smierci urodzonego Rostopczy urodz. Wojnie Oranskiemu
[Reg. - Index, f.80; AK, s.63; Sig.-5, f,15v.]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Ta iest iedyna a
nieodmienna panuiycych intentia, ze kazdego cnocie і znamienitym
postem pkom і zaslugom swoiy laskaw y zwykli nagradzac
dobroczynnosciy, daleko wiqcei tym, ktorych wysokie starozytnego
domu і familiej tejze laski panski2 godnych czyni zalecenie. Co gdy
my uwazamy a oraz przeglydamy siq w chwalebnych, a nic od
przodkow swych nie odstqpuiycych przymiotach і postempkach
urodzonego Alexandra Wojny Oranskiego, ktory urodziwszy siq w
starozytnej, cnoty, wiary і zarliwym ku panom swym affektem a
slawnej zawsze w ruskich kraiach familiej, w nieustaiycej ku nam і
pospolitem u dobrem u trw a zyczliw osci. Za sluszny rzecz
rozumielismy, abysmy na dowod naszej przeciwko iemu krolewskiej
dobroczynnosci urzyd podstolstwa nowogrodzkiego w wdztwie
czerniechowskim, po smierci urodzonego niegdy 3Rostopczy,
podstolego nowogrodzkiego, wakuiycy, do nas і dispositiej naszej
przypadly, iemu dali і conferowali. Iakosz ze wszytkimi prawami,
praerogatiuami, obuentiami і innymi przynalezytosciami, temu
urzqdowi z prawa albo z zachowalego zdawna zwyczaiu sluzycymi,
daiemy і conferuiemy tym listem naszym asz do ostatniego kresu
zycia iego albo poki na wyzszy iaki urzyd і godnosc nie postypi. Co
do wiadomosci wszystkich dignitarzow, urzqdnikow і obywatelow
woiewodztwa czerniechowskiego a powiatu nowogrodzkiego
donoszyc, miec chcemy, aby pomienionego urodz. Alexandra Wojnq
O ranskiego odtyd za w lasnego і praw dziw ego podstolego
nowogrodzkiego mieli і znali, miejsca, prawa, praerogatiuy, dochody,
do tego urzqdu zdawna nalezyce, wszystkie iemu, a nie komu innemu
przyznawali і oddawali dla laski naszej. Na co dla lepszej wiary
rqky siq naszy podpisawszy pieczqc koronny przycisnyc roska
zalismy. Dan w Warszawie dnia iedenastego miesiyca lipca roku
panskiego MDCLXI, panowania krolestw naszych polskiego XIII a
szwedzkiego XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci kancellariej wielkiej
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koronnej. Stefan Hankiewic, ie[go] kr[olewskiej] mci sekretarz,
m[anu] p[ropri]a.
l'1 написано крупніше.
2 описка замість „panskiej”.
3 пропущене ім я „ Kaspera ”.

76. 1661.VII. 18. Warszawa
Publikacya II Publikacya infamiej na urodz. Czapliczach,
malzonkach, aryanach, od instigatora і urodz. Kowalowskiego
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Prot. - A R S-21, f. IOv.-1 1]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz przyszedszy do
kancellariej naszej dekretowej ruskiej і tamze przed aktami dekretow
naszych oblicznie stoi^c slachetny Marcin Iezewicz, wozny general
dworu naszego, w moc prawdziwej і wiemej relacyej swoiej iawnie,
wyraznie і dobrowolnie zeznal, iz on na instantyq і powod
urodzonego Stanislawa Kowalowskiego, lowczego kiiowskiego
kiiowskiego1, aktora, pozwanych urodzonych Alexandra Czaplica і
Dorothq z Przytyka, malzonkow, aryanow, dekretem s^du naszego
sejmowego w Warszawie na sejmie terazniejszym blizko przeszlym
walnym szescniedzielnym koronnym w piqtek nazaiutrz po swiqcie
W niebowst^pienia Pana і Zbawiciela naszego, to iest dnia
dwudziestego siodmego miesi^ca maia roku niniejszego, miqdzy
tymysz stronami o nieoddanie dobr Grocholna, w woiewodztwie
sendomirskim lez^cych, urodzonemu aktorowi podlug przywileiu
na to iemu danego sluz^cych, takze і o insze punkta ferowanym,
iterum post arrestum in contumaciam w zysku infamiej і konfiskacyej
dobr kondemnowanych, a przy konkluzyej sejmu dnia onegdajszego
przez urodzonego Iana Tanskiego, instygatora koronnego, podlug
zwyczaiu publice czytanych і sobie na karcie podanych, stosuiqc
siq do wzwyz pomienionego dekretu albo raczej kondemnaty naszej
sejmowej po arrescie otrzymanej, w miescie naszym Warszawie w
rynku na czterech czqsciach, z trqbaczem, glosem wynioslym iawnie
dnia dzisiejszego w akcie nizej pisanym urodzonego publikowal і
tychze urodzonych Alexandra Czaplicza і Dorotq z Przytyka,
malzonkow, za infamisow і z krolestwa naszego і panstw iego
wszytkich wypisanych і wywolanych bydz, przy bytnosci wielu ludzi
roznej kondycyej, plci і stanu, na ten czas przy sobie bqdqcych і tej
publikacyej przysluchyw ai^cych siq, obwolal, oglosil і do
wiadomosci wszystkim podal. O czym ta iego relacyq, ktor^on rqkq.
swoi% podpisal. Marcin Iezewicz, general krola ie[go] mci sqdow
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zadwornych, m[anu] p[ropri]a. Ktore to zeznanie albo relacyy
publikowania infamiej przerzeczonej do xiyg zapisac і z onychze II
slowo w slowo wiemie przepisawszy stronie potrzebuiycej in forma
authentice wydac roskazalismy. Na co dla lepszej wiary pieczqc
koronna iest przycisniona. Dzialo siq w Warszawie w poniedzialek
po swiqcie swiqtej Malgorzaty panny і mqczenniczkiej najblizszy,
to iest dnia osmnastego miesiyca lipca roku panskiego tysiyc szescset
szescdziesiytego pierwszego, panowania etc.
1у ркпс. повтор.

'Dzialo siq w Warszawie w sobotq w wigiliq swiqtego Iakuba
Apostola, to iest dnia dwudzieste[go] trzeciego mca lipca roku 1661 /'
Za sprawy iasnie wieleb[nego] i.m.x. kanclerza wielkie [go]
koronnego.
77. 1659.V.30. Warszawa
Miasteczko Baranowka ze wsiy Przewyz slach[e]t[nemu] Ianowi
Rudnickiemu prawem lennym
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; ]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy2 etc., iz iako calemu wojsku
naszemu Xiqstwa Ruskiego Zaporowskiemu nie zwyklismy
niwczym, cokolwiek iest і bydz moze do zawdziqczenia lasky і
dobroczynnosciy naszy tak zyczliwemu і nam zasluzonemu wojsku
okazyej dobrotliwosci naszej ublizac, tak і slachetnemu Ianowi
Rudnickiemu, Kozakowi zasluzonemu, w tymze wojsku naszym
Zaporozkim doswiadczonemu w dziele rycerskim mqzowi, chcyc
naszy wyswiadczyc laskq, umyslilismy mu dobra nasze krolewskie
miasteczko Baranowka ze wsiy Przewyz nazwany nad rzeky Pslem,
oraz і mlyny na tejze rzece ze wszystky okolicznosciy dac і
conferowac onemu samemu і potomkom iego plci mqskiej, po sobie
nastempuiycym, do uzywania prawem lennym. Iako to wyraznie
daiemy і konferuiemy niniejszym listem naszym, tak aby pomieniony
slachetny Iwan Rudnicki і potomkowie iego plci mqskiej ze wsiy
Przewyz nazwany, z mlynami na rzece Psle bqdycymi, do tegosz
m iasteczka і wsi nalezycym i, і ktore napotym mogy bydz
wystawione, ze wszystkimi futorami, slobodami, gruntami, rolami,
pasiekami, lykami, sianoziqciami, lasami, rzeky, poddanymi і ich
robociznami, powinnosciami, czynszami і wszelakimi iakimkolwiek
nazwanymi przezwiskiem przyleglosciami, do tegosz miasteczka і
wsi nalezycymi, lennym prawem bez wszelakiej czyiejkolwiek
przeszkody to miasteczko Baranowkq trzymac, miec і zazywac mogli
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і trzymali II і trzymali, mieli і zazywali spokojnie. W tym ich naszym
і naiasniejszych nastqmpcow naszych, krolow polskich, upewniai^c
imieniem, ze przerzeczonych Rudnickich ani my od spokojnego і
wolnego uzywania dobr tych iako to lennych oddalymy і oddalac
nie dopusczymy, ani tesz naiasniejsi nastqmpcy nasi. A nad to
nikomu oddalac і przeszkody w possessiej czynic nie dopusczymi і
nie pozwolymy, zachowui^c ich nienaruszenie przy lennym prawie,
od nas im zupelnie nadanym, wzglqdem ktorego wedlug pospolitego
prawa powinnosci і poslugi Rzeczyptej nalezyte oddawac і
odprawowac z dobr tych powinni bqd^, prawa przy tym nasze
krolewskie, Rzeczypospolitej і Kosciola s. katholickiego zachowui^c
wcale. Dla czego wiary і pewnosci przy podpisie rqki naszej pieczqc
koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w Warszawie na sejmie
walnym koronnym dnia trzydziestego miesi^ca maia roku panskiego
tysi^c szescset piqcdziesiqtego dziewi^tego, panowania krolestw
naszych polskiego і szwedzkiego XII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci koronnej. Ian Ignacy
B^kowski, podkomorzy chelminski.
11 написано крупніше.
2 „ о” дописано в рядок після написання „Znajm uiem y”.

78. 1661.VII.20. Warszawa
Wies Portanka nazwana na Zadnieprzu slach[e]t[nemu] Ianowi
Rudnickiemu prawem lennym
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-5, f.24v.]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz iako calemu wojsku
naszemu Zaporowskiemu nie zwyklismy niwczym, cokolwiek iest
і bydz moze do zawdziqczenia, lask^ і dobroczynnosci^ nasz^ w
okazyej ublizac, tak і szlachetnie urodzonefmu] Ianowi Rud
nickiemu, nam wiemie zasluzonemu w tymze wojsku Zaporowskim,
chc^c naszq wyswiadczyc laskq, umyslilismy mu dobra nasze
krolewskie wies Portankq nazwan^ nad rzek^ Pslem na Zadnieprzu
і mlyny ze wszystk^ okol icznosci^ dac і konferowac, onemu samemu
і potomkom iego plci mqskiej, po sobie nastempuiqcym, do uzywania
lennym prawem, tak aby pomieniony slachetny Ian Rudnicki і
potomkowie iego ze wsi^nazwan^ Portankq poddanymi, mlynami,
na rzece Psle bqd^cymi, і ze wszytkimi futorami, gruntami, rolami,
pasiekami, l^kami, sianoziqciami, lasami, rzek^ poddanymi і ich
robociznami, powinnosciami, czynszami і ze wszytkimi przynaleznosciami do tej wsi przydaiemy і konferuiemy lennym prawem,
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bez wszelakiej czyiejkolwiek przeszkody. W tym ich naszym і
117v. naiasniejszych nastempcow II naszych, krolow polskich, upewniai^c
imieniem, ze przerzeczonych Rudnickich my і nastqmpcy nasi
oddalac nie mamy і nie тащ . Wzglqdem ktorego wedhig pospolitego
prawa, powinnosci і poshigi Rzeczyptej oddawac і odprawowac z
dobr tych powinni bqd^, prawa przy tym nasze krolewskie,
Rzeczyptej, Kosciola s. katholickiego zachowui^c wcale. Dla czego
wiary і pewnosci przy podpisie rqki naszej pieczqc koronny
przycisn^c rozkazalismy. Dan w Warszawie na sejmie walnym
koronnym dnia dwudziestego mca lipca roku 1661', panowania
nasze[go] polskiego і szwedzkiego XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronfnej], Ian
Ignacy Bqkowski, podkomorzy chelminski.
1у ркпс. підкреслено.

79. 1661.VII.20. Warszawa
Miasteczko Bataklika urodzonym Gloszynskim
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-5, f.24v.]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Codzienna to iest
zabawa nasza przychodz^cych do maiestatu naszego krolewskie [go]
poddanych we wszytkich ich prozbach kontentowac і dobroczynnq
lask^ nasz^ ubogacac. A ze і urodz. Bazyli і Andrzej Gloszynscy,
dobrze п а т і tej Rzptej zashizeni ludzie, dzielo rycerskie traktui^cy,
wiemi і zyczliwi nasi poddani і mihiiqcy tej ojczyzny synowie, do
naszej gam^ siq laski, one im na ten czas wyswiadczamy, daiqc і
konferui^c im, malzonkom і potomkom ich mqskiej tylko plci, z
liniej ich idqcym, prawem lennym dobra miasteczka Bataklika
nazwani, nad rzekq. Pslem lez^ce w wdztwie kiiowskim, iakosz
daiemy і conferuiemy tym listem naszym. Ktore to dobra pomienieni
Bazyli і Andrzej Gloszynscy ze wszytkimi polami, rolami, ogrodami,
l^kami, pastwiskami, stawami, mlynami, rzekami, sianoziqciami,
folwarkami, futorami, karczmami, poddanymi, ich robociznami,
daniami, czynszami і innymi zdawna do tych dobr nalezytymi
granicami і okolicznosciami miec, trzymac і uzywac z potomkami
swymi mqskiej tylko plci podlug konstitucyej swiezo uchwalonej,
ktor% we wszytkim ten nasz przywilej approbuie, bqdzie і bqdq, poki
ich liniej stawac bqdzie. Obiecuiemy po nas і naiasniejszych
nastqmpcach naszych, iz ani my, ani naiasniejsi nastempcy nasi
pomienionych Gloszynskich od spokojnej tych dobr possessiej nie
oddalymy, lecz cale przy tym prawie lennym onych і potomkow ich
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mqskiej plci zachowamy, co і naiasniejsi nastqmpcy nasi uczyniy.
Wzglqdem ktorych dobr przerzeczeni Gloszynscy powinni bqdy z
potomkami swymi mqskiej plci tesz powinnosci, ktore inna tameczna
szlachta, dobra nasze trzymaiyca, odprawowac , 1 prawa nasze
krolewskie, Rzeczypospolitej і domu Bozego wcale zachowuiyc.
Na co dla lepszej wiary rqky siq naszy podpisalismy і pieczqc koronny
przycisnyc roskazalismy. Dan w Warszawie dnia dwudziestego
m iesiyca lipca roku panskiego tysiycnego szescsetne[go]
szescdziesiytego pierwszego, panowania krolestw naszych polskiego
і szwedzkiego cztemastego roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej. Ian
Ignacy Bykowski, podkomorzy chelminski.
1у ркпс. ’’wowac ” пошкоджено.

80. 1661.VII. 12. Warszawa
Konsens II Konsens urodzone[mu] Markowi Hulanickiemu na
ustympienie wojtostwa krzemienieckiego synowi swemu
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63]
Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz pozwolilysmy, iakosz
і tym listem naszym pozwalamy, urodzonemu Markowi Hu
lanickiemu, aby mogl prawa swego dozywotnego, ktore mu na
wojtowstwo krzemienieckie sluzy, ustympic і onosz na osobq
urodzonego Ierzego Hulanickiego, towarzysza chorygwi usarskiej
urodz. Stanislawa Lubomirskiego, starosty naszego spiskiego, na
syna swego cale і zupelnie wlac і transfundowac. Ktorego to prawa
wlewek, gdy przed ktorymikolwiek ksiqgami authentycznymi
zeznany і uczyniony bqdzie, my go za wazny miec chcemy iako ten,
ktory siq za consensem naszym stanie. Mocy tedy tego wlewku prawa
і terazniejszego consensu naszego pom ienione w ojtostw o
krzemienieckie z iurisdiktiy wojtowsky, takze z gruntami, polami,
lykami, paszami, pastwiskami, lasami, krzewinami, dybrowami,
stawami, sadzawkami, rzekami, karczmami, mlynami, poddanymi
і ich robotami, czynszami і innymi wszelakimi przynalezytosciami
і okolicznosciam i, zdawna do tego wojtostw a nalezycymi,
przerzeczony urodzony Ierzy Hulanicki miec, trzymac і uzywac
bqdzie do ostatniego zywota swego kresu, obiecuiyc to naszym і
naiasniejszych nastempcow naszych imieniem, iz go od spokojnego
tego wojtostwa uzywania ani my nie oddalymy, ani naiasniejsi
nastqmpcy nasi nie oddaly, ale iemu prawo dozywotnie, cale і
nienaruszenie zachowamy, co і naiasniejsi nastqm pcy nasi
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zachowai^. Po smierci zas iego nie wprzod pomienione dobra do
dispositiej naszej przypadn^, asz summa w przywileiu originalnym
zapisana і dekretem s. pamiqci pana brata naszego uznana potomkom
iego odliczona bqdzie, prawa nasze, Rzeczyptej і Kosciola
katholickiego wcale zachowui^c. Na co dla lepszej wiary rqk^naszq.
podpisawszy siq pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w
Warszawie dnia dwunastego miesi^ca lipca roku panskiego
MDCLXI, panowania krolestw naszych polskiego XII a szwedzkiego
XIII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci kancellariej wielkiej
koron[nej]. Ioan[ne]s Ignatius B^kowski, succam[e]r[ariu]s
Culmen[sis],
Ktory to konsens nasz do xi^g metriki naszej ruskiej per
oblatam podany wpisac і stronie affektui^cej, z tychze akt wiemie
slowo w slowo przepisawszy, per extractum in forma authentica
wydac roskazalismy. Na co dla lepszej wiary pieczqc koronna iest
przycisniona etc.
118v.

Dzialo siq II ’ Dzialo siq w Warszawie w poniedzialek w dzien
swiqtego Piotra w okowach, to iest dnia pierwszego miesi^ca sierpnia
roku panskiego 1661/' Za sprawy i.m.x. kanclerza w. koronne[go],
81. 1661.VII.20. Warszawa
Prawo majdeburskie miastu Kaniowu, iarmarki, targi, mlyn
wojtowski temusz miastu
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-5, f.24v.; Publ. - АЮЗР. 4.V. T. 1. C.7374 (за вписом до богуславської земської книги кін. 18 ст.)]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Nalezy і to do rz^du
naszego krolewskiego, aby wszystkie w panstwie naszym miasta
iako w nalepszym porz^dku zostawaly і wszyscy w nichze obywateli
a poddani nasi za prawami swymi, od naiasniejszych antecessorow
naszych і od nas samych onym nadanymi, bespiecznie zyli і
mieszkali. A ze po wszytkiej Koronie naszej poddani nasi w
miastach, miasteczkach mieszkai^cy prawem majdeburskim sczyc^
siq і s^dz^, przez co і sprawiedliwosc swiqta і miqdzy ludzmi roznego
stanu і konditiej zgoda і milosc pomnazac siq zwykta, chqtniesmy
siq do pokomej obywatelow miasta naszego ukrainnego Kaniowa
suppliki і prozby przez slachetnego Iwana Lizohuba, pulkownika
naszego kaniowskiego, do nas wniesionej sklonili, nadai^c
pomienionemu miastu і w nim teraz і napotym bqd^cym obywatelom
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prawo majdeburskie, iakosz nadaiemy tym przywileiem naszym z
dobroczynnej naszej laski. Odrzucamy przeto wszytkie w tym
miescie po ten czas usurpowane prawa polskie і ruskie, tudziesz
zwyczaie і inne wszystkie wymyslne ludzkie wynalazki, ktoreby
miafy cokolwiek prawu majdeburskiemu uwloczyc. Odl ^czamy przy
tym w szytkich w pom ienionym m iastie naszym Kaniowie
obywatelow і mieszkancow, teraz і napotym bqd^cych, od
wszelakich innych s^dow grodzkich, ziemskich і ich sqdziow
iurisdiktiej, takze we wszytkich swoich sprawach kryminalnych і
niekryminalnych przed zadnymi s^dami і sqdziami pomienieni
mieszczanie kaniowscy і ich successorowie nie bqdj siq powinni
sprawowac ani stawac, tylko przed burmistrzem albo wojtem
samym, z posrzodka siebie obranymi wedlug opisanego prawa
majdeburskie[go], ktorych II ktorych my burmistrzow і wojtow tym 119
przywileiem naszym approbuiemy wiecznymi czasy. Chcqc tedy
pom ienionych obywatelow kaniow skich і successorow ich
zupelniejsz^ lask^ naszq obdarzyc, postanawiami okrom innych,
ktore mai^ dwa iarmarki w rok w pomienionym miescie odprawiac,
ieden na Spasa, drugi na Philipowe Zapusty, trzeci na Mikolaia
swiqtego. Targi zas wedlug zwyczaiu w ktorykolwiek dzien wolno
im miec і odprawiac, tak iednak, aby bylo wolno wszelakiego stanu
і kondicyej ludziom iako na iarmarki, tak na targi przyiezdzac і
wszelkie swoie towary przedawac, odmieniac2, inne kupowac і rozne
rzeczy poczciwie і przez prawo pozwolone czynic bez wszelkiej
przeszkody potym bqd^cych dzierzawcow, ich administratorow і
namiestnikow. Chcemy przy tym miec po dzierzawcach naszych
kaniowskich, teraz і napotym bqd^cych, aby Zydom ani zadnym
obcym ludziom mlynow, gorzalki і przewozu nie arendowali, okrom
samych obywatelow miasta Kaniowa. A iezeliby siq ktory takowy
czlowiek znalazl, zeby pomienionych miesczan usilowal podkupic
albo tesz ten przewoz, mlyny і gorzalkq chcial trzymac, tedy ten
powinien bqdzie dac do skrzynki miejski1 tysiyc zlotych wprzod,
anizeli iaki kontrakt z dzierzawej terazniejszym і napotym bqd^cym
zamknie. Nadaiemy przy tym temusz miastu naszemu na potrzeby
miejskie mlyn wojtowski na Krynicy przez posrzodek miasta id^cy,
do ktorego mlynu zaden dzierzawca nalezec nie ma tameczny. Co
do wiadomosci wszytkim, a mianowicie urzqdom і grodzkim, і
miejskim, iako і wszytkim miasta naszego Kaniowa obywatelom,
teraz і napotym bqdjcym, podaiemy, rozkazui^c aby iako inne urzqdy
і sqdziowie ich zadnej do miesczan pomienionych nie mieli
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iurisdiktiej, tak tesz pomienieni miesczanie kaniowscy spokojnie
pod prawem majdeburskim zyli і mieszkali, s^dy swoie zawsze
odprawowali, dekreta ferowali і one w xiqgi wpisowali, a appellatiej
do nas w szytkim nie zabraniali wedlug prawa і zwyczaiu
zachowalego w tamecznych miastach. Na co dla lepszej wiary rqkq
siq naszq. podpisalismy і pieczqc koronnyprzycisn^c kazalismy. Dan
119v. w Warszawie II dnia dwudziestego mca lipca MDCLXI, panowania
krolestw naszych polskiego XIII a szwedzkiego XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci zawieszonej wielkiej
koronnej. Ian Ignacy Bqkowski, podkomorzy chelminski, m[anu]
p[ro]p[ri]a.
11 написано крупніше.
2 описка замість „obmieniac ”.
* описка замість „miejskiej

82. 1661.VII.28. Warszawa
Mlynu polowica w Bialej Cerkwi slach[e]t[nemu] Michajlowi
Dublaninowi
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-5, f.26]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Zaslugi zyczliwych nam
poddanych і milui^cych tej ojczyzny synow zawsze zwyklismy nie
tylko wdziqcznie przyimowac, ale tesz osobliwymi naszymi
dobroczynnymi laskami ozdabiac і obdarzac, a pogotowiu tych,
ktorzy ustawicznymi w ushidze naszej і Rzeczyptej zostaiq. і dla
dobra і calosci onej, obozowe trudy, prace і niewczasy woienne
ochotnie podejmui^, substantiej, krwi і zdrowia swego nie zahii^c.
Wszystko to slachetny Michajlo Dublanin, w wojsku naszym
Zaporozkim z mlodych lat swoich zostai^c, wiemie і zyczliwie pelni
ani siq wzdryga za dostoienstwo nasze і dobro Rzeczзфtej tam, gdzie
tego potrzeba bqdzie, krwi swoiej wylewac. Co my wdziqcznie od
niego przyimui^c, umyslilismy mu, malzonce і potomkom iego
mqskiej tylko plci (zachqcai^c go do dalszej naszej і Rzeczyptej
uslugi) mlynu polowice haczkowskiego w miescie naszym
Bialocerkwi zostai^cego, і w nim zaraz dwa kola na rzece Rosi
nazwanej оЬгасащсе siq, tudziesz і miarki wszystkiego zboza, temi
dwiema kolami zmielonego, prawom lennym dac і konferowac,
iakosz daiemy і conferuiemy tym listem naszym. Ktorq to polowicq
pomienionego mlynu przerzeczony slachetny Michajlo Dublanin,
malzonka і potomkowie iego mqskiej plci z tymi dwiema kolami і
kamienmi iagielnymi і m^cznymi, і od nich nalezytymi miarkami і
innymi pozytkami, rolami, polami, Iqkami, gruntami, wolnym ryb
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lowieniem w pomienionej rzece і w lasach na wszelak^ swoiq
potrzebq drzewa r^bieniem і uzywaniem, zgola cokolwiek tylko do
potowice mlynu zdawna nalezalo, miec, trzymac, uzywac і na swoj
wlasny pozytek obracac powinien bqdzie і bqd^ poty, poki ich liniej
mqskiej II mqskiej stawac bqndzie. Deklaruiem y przeto, iz
pomieniony slachetny Michajto Dublanin, malzonka і potomkowie
iego mqskiej plci nie bqdzie winien ani bqd^ tak starostom naszym
bialocerkiewskim, arqndarzom teraz і potym bqd^cym lubo ich
namiestnikom, iako і miastu samemu і w nim burmistrzom, wojtom
zadnej miarki, daniny, robocizny, ktore z drugiej polowice czynic
nalezy, przez ten wszystek czas oddawac ani go, malzonki і
potomkow iego mqskiej plci, za tym prawem siedz^cego, teraz і
napotym bqd^cy dzierzawcy starostwa pomienionego, arqndarze і
dozorcy, iako і miasto do tych ciqzarow pociqgac nie mai^. ОЬіесищс
po nas і naiasniejszych nastqmpcach naszych, iz ani my, ani
naiasniejsi nastqmpcy nasi pomienionego slachetnego Michajla
Dublanina, malzonki і potomkow iego mqskiej plci od spokojnej
tych dobr wyzej opisanych possessiej nie oddalymy ani nikomu mocy
do oddalenia nie pozwolimy, co і naiasniejsi nastqmpcy nasi исгупщ.
Po smierci zas iego malzonki і po wysciu liniej z loza iego id^cy
plci mqskiej do dispositiej naiasniejszych nastqmpcow naszych ta
polowica mlyna pomienionego ze wszytkimi pozytkami nalezec ma
і bqdzie, prawa nasze krolewskie, Rzeczyptej і domu Bozego wcale
zachowui^c. Na co dla lepszej wiary rqk^ siq nasz^ podpisalismy і
pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w Warszawie dnia
dwudziestego osmego mca lipca roku panskiego tysi^c szescset
szescdziesi^tego pierwsze[go], panowania naszego etc.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej
zawieszonej. Ian Ignacy B^kowski, podkomorzy chelminski, m[anu]
p[ropri]a.
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83. 1661.VII.28. Warszawa
Miasteczko Boiarka w starostwie bialocerkiewskim urodz.
Ianowi Fedorowiczowi lackowskiemu
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Publ. uchwaly sejm. - VL. T.IV. S.360]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Merita cnotliwych
ojczyzny synow zaslugui^ to, abysmy onych ojcowsk^ laskawie
fouendo dobrotliwosci^ do wiernych Rzeczyptej і maiestatowi
naszemu podlug osw iadczeniem 1 z sczodrobliw osci naszej
krolewskiej przychqcali. Doznawszy II tedy wiemosci a przy calosci 120v.
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Rzeczyptej і dostoienstwa naszego perseuerantiej urodzonego Iana
Fedorowicza Iackowskiego umyslilismu2 Boiarkq, miasteczko w
starostwie bialocerkiewskim lezyce, do dispositiej naszej przypadle
z poddanymi, gruntami, lasami, sianoziqciami, rzekami, z drzewem
bartnim, daniy miodowу і ze wszytkimi innymi przynalezlosciami і
pozytkami, ktorekolwiek na ten czas w tych dobrach sy і napotym
wynalezione bydz mogy, dac і konferowac, iakosz tym listem
przywileiem naszym daiemy і konferuiemy te wzwysz przerzeczone
dobra ze wszystkimi in genere et specie przynaleznosciami prawem
lennym wieczystym pod wolnosciy slacheckyonemu samemu, zenie,
dzieciom і potomkom iego mqskiego rodzaiu legitime ex lumbis
eius descendentibus, poki ich stawac bqdzie, і bqdzie mogl te dobra
swoie dac, darowac, przedac, frymarczyc nie bez osobliwego iednak
naszego na to pozwolenia, zadnej nam і do skarbu nie pilniyc
powinnosci. Na co dla lepszej wiary rqky siq naszy podpisawszy
pieczqc koronny przycisnyc roskazalismy. Dan w Warszawie dnia
dwudziestego osmego miesiyca lipca roku panskiego tysiyc szescset
szescdziesiytego pierwszego, panowania krolestw naszych polskiego
XIII a szwedzkie[go] XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej
zawieszonej. Ian Ignacy Bykowski, podkomorzy chelminski, m[anu]
p[ropri]a.
1правдоподібно, описка замість „ oswiadczenia ” .
2 описка замість „ um yslilism y” .

84. 1661.VII.28. Warszawa
Mlyny dwa w woiewodztwie kiiowskim urodz. Fedorowiczowi
Iackowskie[mu]
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy. Iezeli cobardziej ludzi
rycerskich do ochotnego nam і Rzeczyptej uslugowania і wszelakich
odwag powabiac zwyklo, iako gdy na zaslugi swoie w podawaiycych
siq okazyiach nalezyce odnoszy recompensy, za czym urodzonego
Iana Fedorowicza Iaczkowskiego przedsiqbioryc zaslugi, ktore on
substantiej wlasnej і zdrowiu nie folguiyc, ale na kazdym placu
marsowym gloriose, caiosc Rzeczyptej і maiestatu naszego
dostoienstwo piastuiyc oswiadczal, nie mozemy tylko wzaiemny
naszy nagrodzic sczodrobliwosciy, ktory aby ad p[rae]sens uznac
mogl, umyslilismy II umyslilismy mlyny dwa, ieden od Sieniow
Kruczennikow nazwany, a drugi Dmitrow Butow, w woiewodztwie
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kiiowskim lez^ce, urodzonemu Ianowi Fedorowiczowi Iaczkowskiemu ze wszytkimi do nich in genere et specie przynaleznosciami
dac і conferowac, iakosz tym listem przywileiem naszym daiemy і
conferuiemy w moc dzierzenie wzwyz pomienione dobra і spokojne
uzywanie prawem lennym wieczystym pod wolnosciq. slacheckq.
onemu samemu, zenie, dzieciom і potomkom iego mqskiego rodzaiu,
legitime ex lumbis descendentibus, poki ich stawac bqdzie. Ma tedy
і wolen bqdzie przerzeczony Ian Fedorowicz Iackowski wzwyz
pomienione mlyny z gruntami, sianozqciami, gruntami1, rzekami, z
lowy zwierzyniemy, drzewem bartnym, dani^ miodow^ і ze
wszytkimi inszymi przynaleznosciami і pozytkami, ktorekolwiek
na ten czas w tych dobrach s^ і napotym wynalezione bydz mog^, w
swoie obi^wszy possessiq spokojnie trzymac і zazywac, і wszelakich
sam і successorowie iego przymnazac pozytkow, zadnej nam do
skarbu nie przynoszqc powinnosci, і bqdzie mogl te dobra swoie
dac, darowac, przedac, frymarczyc, nie bez osobliwego naszego
iednak pozwolenia. Co wszystko stwierdzai^c ten przywilej nasz z
podpisem rqki naszej pieczqc koronnyprzycisn^c roskazalismy. Dan
w Warszawie dnia XXVIII miesi^ca lipca roku panfskiego]
MDCLXI, panowania naszego etc.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej. Ian
Ignacy B^kowski, podkomorzy chelminski.
1у ркпс. підкреслено.

85. 1661.VII.23. Warszawa
Wies Burki Theodorowi Kolczynskiemu
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-5, f.25]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Zaslugi urodzonego
Theodora Kolczynskiego baczqe my bydz godne wszelkiej naszej
remuneraeiej, onemu wies Burki nazwan^, nad rzek^ Pslem w
woiewodztwie kiiowskim w starostwie czerkaskim lez^c^, prawem
dozywotnim dac і conferowac, iakosz daiemy і conferuiemy tym
listem naszym. Ktor^ to wies pomieniony urodzony Theodor
Kolczynski ze wszytkimi polami, gruntami, rolami, pastwiskami,
stawami, mlynami, rzekami, poddanymi і ich robociznam i,
czynszami, pozytkami, sianozqciami, futorami і innymi zdawna do
tych dobr nalezqcymi II granicami miec, trzymac і uzywac bqndzie 121 v.
asz do czasu zycia swego. Obiecuiemy po nas і naiasniejszych
nastqmpcach naszych, iz ani my, ani naiasniejsi nastqmpcy nasi
pomienionego Kolczynskiego od possessiej tej wsi і ich nalezytosci
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nie oddalemy, lecz cale przy tym prawie dozywotnim onego
zachowamy, co і naiasniejsi nastqmpcy nasi uczyni^. Z ktorych to
dobr pomieniony Kolczynski powinien bqdzie tesz powinnosci і
ciqzary, ktore inna slachta dobra nasze trzymai^ce odprawuie,
odprawiac, prawa nasze krolewskie, Rzeczyptej і domu Bozego
wcale zachowui^c. Na co dla lepszej wiary rqk^ siq nasz^
podpisalismy і pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w
Warszawie dnia dwudziestego trzeciego miesi^ca lipca roku tysi^c
szescset szescdziesi^tego pierwszego, panowania krolestw naszych
polskiego XIII a szwedzkiego XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej. Ian
Ignacy B^kowski, podkomorzy chelminski.
86. 1661.VII.27. Warszawa
Dobra C zarnoia Kamionka szlach[e]t[nem u] Ostafiemu
Ginowskiemu1
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-5, f.27]
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Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Lubo na wszystkich
wiemych і zyczliwych poddanych naszych sci^gac siq powinna laska
і dobroczynnosc nasza krolewska, osobliwie na rycerskich albo
woiennych ludzi zlewac siq iako tych, ktorzy nie tylko substantie,
ale tesz, nad co nic drozszego, zdrowia swoie za caiosc ojczyzny,
iako tesz dostoienstwo pana wlasnego nad innych dowodniej
odwazai^ і prawdziwie oboie zasczycai^. Ten osobliwy respekt nasz
krolewski slachetny Ostafiej Ginowski, zolnierz, obraca na siq z
zaslug, iako ojca swego urodzeniem z M acedoniej, ktory
posmakowawszy prawa і wolnosci narodu polskiego і snadnie siq z
ojczyzny wlasnej do panstw naszych przeniozszy, nie inn^ wzi^l
przed siq nowotnemu panu і ojczyznie przyslugq, tylko wojskow^,
ktora iest prob^ і oswiadczeniem statecznej wiary і milosci, tesz
probq і przyshigq na wtasnym iejze placu pod chor^gwi^ slawnego
pulkownika urodzonego Chmieleckiego w potrzebie halickiej z
Hordami krwi% і zywotem oraz siawnie zapieczqtowal і milosc
potomkom swym u obcego narodu II narodu, a oraz і ojczyste miejsce,
prawa і wolnosci pozyskal, tak tesz niemniej z swoich wlasnych
iako niewyrodny potomek zaraz w mtodych leciech do wojska
Rzeczyptej koronnego udawszy siq, stuzbq tesz przez lat kilka
traktow al. Na tejze usludze za nast^m pieniem domowego
zam ieszania przeciwnym sczqsciem do wojska naszego Zaporozkiego dostawszy siq, dot^d okaziej szukal odnowienia
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statecznej wiary і zyczliwosci przeciw nam, wlasnemu panu, і
ojczyznie, a ze one znalazl і wyswiadczyl w poselstwie podiqtym
umyslnie і odprawionym pomyslnie od wojska Zaporozkiego do
Porty, za ktorym Ordy emirem Porty przeciw Moskwie zeslane і za
tak znacznymi posilkami wojsko nasze Zaporozkie moskiewsky
potegq pod Konotopem przelamalo і o znaczny klqskq nieprzyiaciela
przyw iodlo, iako і za inne przyslugi tem usz slachetnem u
Ginowskiemu sczodrobliwosc naszy krolewsky oswiadczaiyc і
stateczny iego wiarq і ochotq tym barzej utwierdzaiyc, przy
terazniejszym zgromadzeniu і zezwoleniu stanow Rzeczyptej
um yslilism y iemu dobra nasze, ktore od starostw a bialocerkiewskiego odlyczamy, to iest Czomaia Kamionka nazwane, w
starostwie bialocerkiewskim na Tykiczy miqdzy miasteczkami
Bukami, Sawulichy і Iurpolem lezyce, prawem lennym wieczystym
dac і conferow ac, iako daiem y і conferuiem y niniejszym
przywileiem naszym. Ktore to mianowane dobra ze wszytkimi ichze
przyleglosciami, okolicznosciami, gruntami, mlynami, lasami,
ieziorami, pasiekami, zdawna do nich nalezycymi, poddanymi, ich
powinnosciami, daniami, z lowy zwierzynnymi, rybnemi, gony
bobrowemi і innymi pozytkami, wolnosciami, dobrom ziemskim
sluzycymi, pomieniony slachetny Ginowski і potomkowie iego
mqskiej plci, z lqdzwi iego pochodzycej, trzymac, zazywac і pozytki
wszelakie (krom robienia towarow lesnych, ktorych bez osobliwego
konsensu naszego robic nie wolno) przywodzic sobie bqdzie і
potomkowie, takze successorowie iego bqdy. Obiecuiyc imieniem
naszym і naiasniejszych nastqmpcow naszych, ze ani my, ani
nastempcy nasi II tegosz czqsto nam ienionego slachetnego 122v.
Ginowskiego od tychze dobr, prawa do nich nadanego nie oddalemy
ani nikomu oddalenia mocy nie damy, lecz iako onego samego
dozywotnie, tak tesz potomkow iego і successorow, poki ich z tejze
liniej stawac bqdzie, przy tychze dobrach і prawie lennym cale і
nienaruszenie zachowamy. Wzglqdem iednak tegosz prawa sluzbq
woienny na kazdy Rzeczyptej potrzebq і inne ciqzary, dobrom lennym
nalezyce, podlug prawa і zwyczaiu pospolitego odprawowac bqdzie
і bqdy powinni, prawa nasze, Rzeczyptej і Kosciola katholickiego
rzymskiego cale zachowuiyc. A dla lepszej wiary przy podpisie rqki
pieczqc koronna wielka przycisniona. Dan w Warszawie na sejmie
walnym dnia dwudziestego siodmego mca lipca roku panskiego
tysiyc szescset szescdziesiytego pierwszego, panowania naszego
polskiego і szwedzkiego XIV.
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Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej. Ian
Ignacy Bqkowski, podkomorzy chelminski, m[anu] p[ropri]a.
' навпроти заголовка на лівому полі позначка „ + ”,

87. 1661.VII.28. Warszawa
Miasteczko Torhowica і ze wsiq Nierubajk^ urodz. Kaplonskiemu prawem lennym
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-5, f.27v.]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Nie tylko klementi^,
ale tesz sczodrobliwosciq nasz^ krolewskq kontentui^c і zachecaiqc
do ustugi wiernej і zyczliwej wojska naszego Zaporozkiego
starszynq, osobliwie tych, ktorzy przy dzielnosci і wziqtosci swej w
tymze wojsku zyczliwosc^ і statecznosciq. wiary nam і Rzeczyptej
zasluguiq. siq, iako nam iest zalecony w tym od urodzonego hetmana
wojska Zaporow skiego urodzony Orazm Kaptonski, setnik
torhowicki, tak aby tym wiqkszy pochob do przyslugi z dobroczynnosci naszej powziql, za zezw oleniem stanow Rzeczyptej
umyslilismy iemu dobra nasze w wdztwie braclawskim lez^ce,
dispozyciej naszej podlegte, to iest miasteczko Torgowicq z siolem
Nierubajkq. nazwane ze wszytkimi ich przynaleznosciami prawem
123 lennym wieczystym dac і konferowac, iakosz II iakosz daiemy і
konferuiemy niniejszym listem naszym. Ktore to dobra mianowane
z folw arkam i, futoram i, mlynam i, karczm am i, pasiekam i,
poddanymi і ich powinnosciami, czynszami, daniami, lasami,
stawami, ieziorami, pasiekami і innymi okolicznosciami, z zdawna
do tychze dobr nalez^cymi, lowy rybnemy, gony bobrowymi і
zwierzynnymi, z wolnosciami, dobrom ziemskim nalezq.cymi,
mianowany urodzony Kaplonski і potomkowie iego mqskiej plci, z
liniej iego pochodz^cy, trzymac namienionym prawem, zazywac і
pozytki wszelakie upodobane przywodzic bqdzie і bqdq. Wolno mu
zatym bqdzie, takze і potomkom iego, pomienione dobra dac,
darowac, zamienic, przedac, nie bez osobliwego iednak consensu
naszego, wolnym nad Kozakami w setni iego zostai^cymi rzqdem,
s^dem wojskowym і z innymi wolnosciami iako lennym dobrom,
tak tesz wojsku naszemu Zaporozkiemu z praw dawnych і swiezo
nadanych tychze dobr bez przeszkody wszelkiej cale і spokojnie
zazywac і nimi disponowac bqdzie. A iesliby osoby iakie do tychze
dobr praetensye mieli, tedy te do deciziej naszej odlozyc powinni
bqd^. Obiecuiemy przy tym imieniem naszym і naiasniejszych
nastqmpcow naszych, ze ani my, ani naiasniejsi nastqmpcy nasi od
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pomienionych dobr tegosz urodzonego Kaplonskiego і potomkow
iego nie oddalymy ani nikomu oddalenia mocy nie damy, lecz przy
tychze dobrach і prawie nadanym tak iego samego z malzonky iego
dozywotnie, iako tesz potomkow і successorow, poki ich z tejze
liniej stawac bqdzie, cale і spokojnie zachowamy, tosz і naiasniejsi
nastqmpcy nasi uczyniy. Wzglqdem iednak tegosz prawa sluzbq
woienny na kazdy potrzebq Rzeczyptej odprawowac і inne ciqzary
wedle prawa pospolitego z tychze dobr ponosic bqdzie і bqndy
powinni pod utraceniem tegosz prawa. Na co dla lepszej wiary przy
podpisie rqki naszej pieczqc koronny przycisnyc roskazalismy. Dan
w Warszawie dnia dwudziestego osmego miesiyca lipca roku roku1
panskiego tysiyc szescset szescdziesiytego pierwszego, panowania
naszego polskiego XIII a szwedzkiego XIV.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej
zawieszonej. Ian Ignacy Bykowski, podkomorzy chelminski, m[anu]
123v.
p[ro]p[ri]a. II
1 повтор у ркпс.

88. 1661.VII.28. Warszawa
Miasteczko Moszurow w starostwie winnickim urodzonemu
Orazmemu Kaplonskie[mu] lennosciy
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-5, f.25v.]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy. W swiezej naszej pamiqci
maiyc my godne wszelakiej nagrody urodzonego Orazmego
Kaplonskiego, dobrze nam і Rzeczyptej zasluzonego, w wojsku
naszym Zaporozkim zaslugi, onemu і malzonce iego, iako і
potomkom oboiej plci, wedlug danej naszej pod Thoruniem
assecuratiej umyslilismy dac і conferowac dobra nasze Moszurow
nazwane, w woiewodztwie braclawskim a starostwie winnickim
lezyce, prawem lennym, iakosz daiemy і conferuiemy niniejszym
listem naszym. Ktore to dobra pomienieni malzonkowie і ich
potomkowie oboiej plci ze wszytkimi polami, rolami, lykami,
gruntami, pastwiskami, sianoziqciami, futorami, slodowniami,
karczmami, poddanymi і ich robociznami, czynszami, daniami,
pozytkami і innymi do tych dobr zdawna przynalezytymi granicami,
w lasnosciam i, okolicznosciam i, mlynami, stawami, kolami
mycznymi і iagielnymi, miarkami, nic nie excipuiyc, miec, trzymac
bqdy dotyd, poki ich liniej stawac bqndzie. Deklaruiemy przy tym,
iz te dobra wzwyz pomienione od tego czasu nie maiy ani bqdy
nalezec do starostwa naszego winnickiego, od ktorego przez ten
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nasz uniwersalny przywilej one oddzielamy і odl^czamy, obiecui^c
po nas і naiasniejszych nastqmpcach naszych, iz ani my, ani
naiasniejsi nastqmpcy nasi pomienionych malzonkow і potomkow
ich oboiej plci od possessiej tych dobr і ich przynalezytosci nie
oddalemy, lecz cale przy tym prawie zachowamy, co і naiasniejsi
nastqmpcy nasi исгупщ. Wzglqdem ktorego prawa przerzeczoni
maizonkowie і potomkowie ich oboiej plci tesz powinnosci і ciqzary,
ktore inna tameczna slachta, dobra nasze trzymai^ca, odprawowac
і czynic zwykla, swego czasu odprawowac і czynic powinni bqd^,
prawa nasze krolewskie, Rzeczyptej і domu Bozego wcale
zachowui^c. Na co dla lepszej wiary rqkq. siq nasz^ podpisalismy і
pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w Warszawie dnia
dwudziestego osmego miesi^ca II miesi^ca lipca roku panskiego
tysi^c szescset szescdziesi^tego pierwszego, panowania krolestw
naszych polskiego і szwedzkiego XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej. Ian
Ignacy B^kowski, podkomorzy chehninski, m[anu] p[ropri]a.
89. 1661.VII.28. Warszawa
Approbacya funduszu manasteru pustynoroskiego korszunskiego
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-5, f.24v.]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Iakosmy zawsze zwykli
z wrodzonej naszej dobroci wszystkie rzeczy і sprawy chwatq bosk^
pomnazai^ce nie tylko powag^ nasz^ krolewsk^ promowowac, ale
tez osobliwymi naszymi fauorami і dobroczynnosciami do tego siq
sczerze przykladac, iakoby przedwiecznemu Bogu wszech rzeczy
sprawy і iego przeczystej matce Pannie Mariej codzienna a coraz
tym wiqksza w panstwach naszych krzewita siq chwata, zt3.d
albowiem wszystkie zamysly і progressy nasze z laski Bozej, a z
osobliwej matki oraz і panny iednorodzonego syna Bozego
przyczyny poz^danymi zwykiy bywac koronowane sukcessami
wojska zas nasze і Rzeczypospolitej znamienitymi obdarzone z
nieprzyiaciol zwyciqstwami і poddanych naszych wszystkie sprawy
partykularnymi opatrzone sczqsliwosciami. Iz tedy urodzony
Hrehory Hulanicki, pulkownik wojska naszego Zaporoskiego
korszunski, dobrze nam і Rzeczyptej z mlodosci lat swoich zashizony
і obfltymi nalezytej nam od niego, iako panu swemu wlasnemu і
przyrodzonem u, cnoty, w ia r y , posluszenstw a і z y c z l i w o s c i
ozdobiony przymiotami, z wrodzonej swoiej ku Przeczystej Pannie

zarliwosci і osobliwego do niej nabozenstwa supplikowal nam przez
niektorych panow radnych naszych, na terazniejszy sejm do boku
naszego zgromadzonych, abysmy mu pewne dobra nasze lubo
niektore nie za konsensem naszym u tamecznych ukrainnych
obywatelow iego kosztem pokupione na manaster pustynoroskaho1
nazwany Narodzenia panny przenaswiqtszej Maryej matki Bozej,
na ostrowiu neradkowskim na Smyczkowie, mila od miasta naszego
Korszunia lez^cy, przez niegosz z gruntu wystawiony, mianowicie
II mtyny і futory z dobroczynnej laski naszej pozwolili fundowac і 124v.
tQ fundacj? przyw ileiem naszym approbow ali. Iakosz dla
pomnozenia chwaly Bozej z powagi naszej krolewskiej niniejszym
listem naszym, stosui^c siq ochotnie do pokomej і tak poboznej
pomienionego urodzonego Hrehorego Hulanickiego prozby,
pozwalamy, approbuiemy і temusz wzwyz przerzeczonem u
manasterowi, iako і ojcom wszystkim, teraz і napotym b^d^cym,
osobliwie iednak przelozonym tegosz manasteru tesz dobra nizej
opisane za consensem Rzeczyptej daiemy і nadaiemy. Ktore to
mlyny, futory, pola, ostrowy, zwlascza ostrow neradkowski na
Smyczkowie, z ieziorami і brzegami, miqdzy rzeczkq Smyczkow
nazwany a drogq. do wsi Habitowa idqc^, futor przy rzece Neterebce
nad rzek^ Rosiq, przeciwko miasteczku Derenkowcu nad przewozem
pierwszy, to iest ostrow od Oximiej Meleszkowej Neradki і krewnych
iej, drugi od Ierzego Mieniewskiego futor nad rzek^ Smykow
nazwany, przy rzece Rosi nad usciem od Iwana і Hryczka
Ienczenkow, sianozi^c nad rzek^ Rosi^ przeciwko usciowi, od
Matthyasza Tymoszenka, sachnowskiego, і Zacharki, tachanskiego
obywatelow, sianoziqc Smyczkowa podle uscia od Anny Ohunczylki
і druga podle tejze od Owdziki Bahlajki, pol piqc nad Smyczkowem
na gruncie korszunskim od Fedora Onichowicza, Birchnowa ziqcia,
niew pola piqc nad stawem od Heliasza Czywinsczenka kupione, і
inne napotym od kogokolwiek temusz manasterowi nadane dobra
ze wszytkimi polami, rolami, Iq.kami, pastwiskami, ogrodami,
borami, barciami, chrostami, stawami, mfynami, kolami, kamieniami
tak m^cznymi, iako iagielnymi, st^pami, brzegami, iazami,
sadzawkami, wolnym ryb lowieniem і w polach zwierza roznego
biciem, і w lasach na budynki drzewa і chrostu, і na popraw^
domow^ r^baniem, poddanymi і ich robociznami, czynszami,
pozytkami і innymi tak, iako kupione s^ w swoich granicach і
circumferencyach ocerklowanymi, wtasnosciami і okolicznosciami
pomienionego manasteru wielebny ociec przelozony і ze wszystkq.
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braciy, w tym manasterze teraz і napotym bqdycy, maiestat boski і
przeblogoslawiony Pannq Maryq za nas і naiasniejszych nastempcow
naszych і za caiosc Rzeczyptej naszej Polskiej, і za przerzeczonego
urodzonego Hrehorego Hulanickiego, fundatora swego, prozbami
swymi ustawicznie blagaiyc, a pod posluszenstwem starszych II
starszych swoich zostaiyc, miec, trzymac, uzywac і na manasterski,
tudziesz cerkwie Bozej pozytek, a na ozdobq Przeczystej Panny
Mariej obrocic powinni bqdy wiecznymi czasy. Obiecuiemy po nas
і naiasniejszych nastqmpcach naszych, iz ani my, ani naiasniejszy
nastqmpcy nasi pomienionego manastera і przy nim teraz і napotym
bqdycych z przelozonem swoim czerncow od spokojnej przerzeczo
nych dobr, mianowicie futorow, mlynow, sianoziqc, pol, stawow і
innych przynalezytosci possessiej nie oddalymy ani naiasniejsi
nastempcy nasi oddaly, lecz cale przy tym prawie zachowamy, co і
naiasniejszy nastqmpcy nasi uczyniy. Co do wiadomosci wszytkich,
a mianowicie naiasniejszym nastqmpcom naszym, iasnie wielebnym,
iasnie wielm oznym , wielebnym , wielm oznym, urodzonym
dygnitarzom, urzqdnikom, officyalistom і wszytkim kola rycerskiego
koronnym і ukrainnym obywatelom podaiyc, miec chcemy, aby ta
fundacya і onej od nas approbacya wiecznej byla wagi, pomieniony
zas manaster і przy nim teraz і napotym bqdycy z przelozonym swoim
czerncy przy tych dobrach wzwyz pomienionych, na chwalq Bozy
fundowanych і obroconych, nienaruszenie zachowany byl. Na co
dla lepszej wiary rqky siq naszy podpisalismy і pieczqc koronny
przycisnyc roskazalismy. Dan w Warszawie na sejmie generalnym
dnia dwudziestego osmego miesiyca lipca roku tysiyc szescset
szescdziesiytego pierwszego, panowania krolestw naszych polskiego
і szwed[zkiego] XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci zawieszonej koronnej.
Ian Ignacy Bykowski, podkomorzy chelminski.
' так у ркпс.

90. 1661 .IX. 1. Warszawa
M iasteczko Pohar na Siewierzu urodz. Hrehoremu Hulanickiemu
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-1, s.341; Publ. uchwaly sejm. - VL. T.IV. S.360]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Kazdego dobrze і nam,
і ojczyznie zasluzonego zolnierza osobliwy naszy zwyklismy zawsze
obdarzac lasky і dobroczynnosciy, zadnej nie opusczaiyc podanej
do dobrze uczynienia okazyej. A ze urodzony Hrehory Hulanicki,
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pulkowniknizinski, przy wyswiadczeniu swoiej nienaruszonej wiary,
znamienitej cnoty і podiqtych w sczyslym konotopskim od
nieprzyiaciela Korony naszej I! glownego oblqzeniu prac, trudow і 125v.
fatyg obozowych, tudziesz odwag і mqstwa, ktore dla ojczyzny
swoiej a dostoienstwa naszego krolewskiego przez czas niemaly
czyn ii, gamie siq do nas, z^dai^c panskiej naszej laski, ktor^my mu
tym chqtniej wyswiadczamy, im go bydz і wiqkszej godnego
s^dziemy. Umyslilismy mu tedy miasteczko Pohar nazwane w
woiewodztwie czerniechowskim, to iest w Siewierzu pod sam%
granic^ moskiewsk^ lez^ce, prawem lennym, to iest iemu samemu,
matzonce і potomkom iego mqskiej tylko plci dac і conferowac,
iakosz daiemy і konferuiemy tym przywileiem naszym. Ktore
pomienione miasteczko urodzony Hrehory Hulanicki ze wszytkimi
gruntami, polami, rolami, l^kami, pastwiskami, ogrodami, borami,
lasami, stawami, sadzawkami, rzekami, brzegami, barciami,
mlynami, sianoziqciami, futorami, poddanymi і ich robociznami,
czynszami, podatkami, budynkami, robotnikami, slobodami,
slodowniami, browarami і innymi zdawna do tego miasteczka
nalez^cymi wlasnosciami miec, trzymac bqdzie, malzonka і
potomkowie iego mqskiej tylko plci, poki ich stawac bqdzie.
Obiecuiemy przy tym naszym і naiasniejszych nastqmpcow naszych
imieniem, ze ani my, ani naiasniejsi nastqmpcy nasi urodzonefgo]
Hrehorego Hulanickie-go, malzonki і potomkow iego mqskiej plci
od spokojnej pomienionego miasteczka possessyej nie oddalemy
ani oddal^, lecz cale przy tym prawie lennym zachowamy і
zachowui^. Wzglqdem ktorego prawa lennego urodzony Hrehory
Hulanicki, pulkownik nizynski, malzonka і potomkowie iego
mqskiej plci z pomienionych dobr ieden po drugim pewnq. czqsc
prouentow swych przy sluzbie woiennej tam w rok oddawac bqdzie
і bqd^ powinne, gdzie inna tameczna szlachta, dobra nasze
trzymai^ca, wnosi і oddaie, prawa nasze, Rzeczypospolitej і domu
Bozego wcale zachowui^c. Na co siq dla lepszej wiary rqk^ nasz^
podpisalismy і pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w
Warszawie dnia pierwszego mca wrzesnia roku tysi^c szescset
piqcdziesi^tego dziewi^tego, panowania krolestw naszych polskiego
XI a szwedzkiego XII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej. Ian
Ignacy B^kowski, podkomorzy chehninski.
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91. 1661.VII.28. Warszawa
Wojtostwo pereaslawskie lakubowi Lagodzinskiemu
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-5, f.25]
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Iako па1 II Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Iako na
wszystko wojsko Zaporowskie, w osobliwym naszym respekcie
zostaiyce, zlewa siq nasza dobroczynnosc, tak aby і urodzony Iakub
Lagodzinski, rzeczony Podbuski, z przodkow swoich rodowity
slachtic polski і dobrze nam zasluzony, tejze dobroczynnosci po
nas doznal і od maiestatu naszego w prozbie swej nie odchodzil
zasmucony, umyslilismy mu, ile nam, panu swemu, wiernemu
poddanemu a miluiycemu swej ojczyzny synowi, spokojnie w
kraiach tamecznych ukrainnych mieszkaiycemu і niechqtnych nam
і R zeczyptej tam ecznych obyw atelow do nas rady swoiy
pociygaiycemu, wojtowstwo w miescie naszym pereaslawskim і
mlyn na grebli srzedni, pod samem miastem lezycy przeciwko wsi
Andruszow, po nieiakim Ianie Kalitynskim Popce dac і konferowac
umyslilismy, iakosz daiemy і konferuiemy tym listem naszym. Ktore
to wojtowstwo і mlyn pomieniony urodz. Lagodzinski ze wszytkimi
polami, rolami, lykami, ogrodami, we mlynie kolami mycznymi і
iagielnymi, od nich miarkami і innymi pozytkami, budynkami,
sadami і wszelaky wojtowi nalezyty iurisdikcyy miec, trzymac і
uzywac bqdzie asz do czasu zycia swego, deklaruiyc cale, iz ten
mlyn do starostwa pereaslawskiego nalezec nie ma, ani siq teraz і
napotym bqdycy starosta nasz onego dopomagac2, a nawet і miarek
zadnych brae nie wazyl, ani namiestnik iego. Obiecuiemy po nas і
naiasniejszych nastempcach naszych, iz ani my, ani naiasniejszy
nastqmpcy nasi pomienionego urodz. Lagodzinskiego od spokojnej
wszytkich do tego wojtostwa і mlyna nalezytych dobr possessyej
nie oddalymy, lecz cale przy tym prawie dozywotnim onego
zachowamy, co і naiasniejsi nastqmpcy nasi uczyniy. Po smierci
zas onego nie pierwej iego sukcessorowie z tych dobr pomienionych
ustypiy, asz im summa na budynki і onych poprawq wydana, przez
kommissarzow naszych uznana, cale powrocona і wyliczona nie
bqdzie, prawa nasze, Rzeczyptej і domu Bozego wcale zachowuiyc.
Na co dla lepszej wiary rqky siq naszy podpisalismy, pieczqc koronny
przycisnyc roskazalismy. Dan w Warszawie dnia dwudziestego
osmego lipca roku tysiyc szescset szescdziesiytego pierwszego,
panowania krolestw naszych polskiego і szwedzkiego XIV.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej. Ian
126v. Ignacy Bykowski, podkomorzy chelminski. II
1 такий порядок слів у ркпс.
2ймовірно, описка замість „domagac ”
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92. 1661.VII. 13. Warszawa
Nobilitatia urodz. Theodorowi Kolczynskiemu
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-5, f.26; Opis katal. - Wdowiszewski Z.:
IX. S. 199; Materialy genealogiczne. S.64]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Tym od wiekow wszyscy
tego swiata monarchowie throny swe w splendorze krolewskim
zasiadai^cy zwykli miqdzy sobq. certowac, znamienitymi zwiascza
wiemych і zyczliwych poddanych albo przy boku ich na funkcyach
publicznych lata swe trawiqcych, albo w wojsku krew swoi^ za
dostoienstwo onyehze і tej ,w ktorej siq kto zrodzil, ojczyzny
ochotnie і hojnie wylewai^cych, ozdabiac і ubogacac fauorami, tym
albowiem wszystkie panstwa slawia siq, і iako w ludzie do dania
zdrowej rady, tak w zolnierze do obrony wiary swiqtej, dostoienstwa
panow swoich і calosci swej bogac^, zt^d wszytkim takowym
monarchom u obcych narodow zwykla rose niesmiertelna slawa.
Gdy w takowej cenie u nich zostaie cnota przy mqdrosci z mqstwem
і odwagi zlqczona, tam nie tylko swoi, ale і cudzego narodu ludzie
ubiegac siq zwykli o takowy panski respekt czqsciq. nabyt^ przez
naukq industriq, czqsci^ wziqtq. w marsowym dziele experientyq,
czqsciq narodzon^ w woiennych expedycyach odwag%. W tym my
wszytkim za iask^ Boz^ zadnemu z m onarchow kroku nie
ustqpuiemy, і owszem z tym siq bespiecznie posczycic przed swiatem
mozemy, ze przewyzszamy, bo iako wlasnych tej Rzeczyptej
obywatelow, tak і obcych za ich zaslugi, ktore my ustawicznie na
sprawiedliwej dojrzalego naszego rozs^dku wazemy, szali, nie tylko
bogatymi і szerokimi kontentuiemy wtosciami і daniami, ale, co
najwiqksza, tym ubogacamy wolnosci polskiej klejnotem, o ktory
ze wszech narodow wielcy konkurrui^ ludzie. Ze tedy urodzony
Theodor Kolczynski iako z zastug przodkow swoich, ktorzy
naiasniejszym antecessorom naszym iedni we wszelakich sprawach
і funkcyach wiemie і zyczliwie uslugowali, dmdzy zas w wojsku
tej Rzeczyptej ustawicznymi zostai^c wielkie czynili w okazyach
mqstwa і odwagi і w nich niemniejsze za wiarq swiqtq, dostoienstwo
panow swoich і ealose Rzeczyptej nie tylko na substantiej straty,
ale і na zdrowiu usczerbki, tak z swoich wlasnych albowiem mlodych
lat w wojsku naszym w dziele rycerskim czwyczyl siq і z roznymi
hetmanami shizbq woienn^ odprawowal, і w oczach ich tak prace
woienne, tmdy і fatygi II і fatygi, iako tesz na ciele swoim od szable
nieprzyiacielskiej z miiosci swej ku nam і Rzeczyptej odnosit
szranki1. Teraz zas w wojsku naszym Zaporowskim zostaiqc ni oc

257

127

siq barzej nie stara, tylko aby tesz wiarq przez lata swoie w niczym
nienaruszon^ nam, panu swemu wlasnemu, zatrzymal, ojczyznie
zas паїегуЦ synowsk^ zachowat milosc і Rzeczyptej iako prawdziwy
onej obywatel zyczliwosc, godzien iest za zaslugi swoie takowej
naszej dobroczynnosci і dost^mpienia pomienionego klejnotu
swiadectwa polskiego. Zt^d tedy chqtnie onze onemusz і potomkom
iego tak mqskiej, iako і bialoglow skiej1", dac і conferowac
umyslilismy, iakosz daiemy, conferuiemy і onego z potomkami
swemi do wszytkich in genere et in specie praw, glosu, godnosci,
wolnosci, praerogatyw wedlug statutow і constitucyi Korony naszej
Polskiej, czyni^c go і potomkow iego oboiej plci prawdziwy slacht^
polsky, za powszechn^ zgod^ wszytkich stanow koronnych і WXL
przyimuiemy, przypusczamy niniejszym przywileiem naszym.
Wolno mu tedy bqdzie і potomkom iego oboiej plci tych wszytkich
praw, praerogatyw, godnosci, glosu, wolnosci, ktorych starozytna
slachta polska z prawa і dawnego zwyczaiu zazywa, w potmne2
wieky, na kazdym miejscu zazywac bespiecznie. A ze ta godnosc і
wolnosc slachectwa polskiego bez osobliwego nie moze bydz herbu
і znaku, tedy tym mu і potomkom iego chqtniej daiemy і naznaczamy,
im go w dzie3iach rycerskich bieglego baczymy. Ktory to herb taki
iest: w polu potkowa hakami wzgorq a przez пщ strzala zelescem
dogory, na wierzchu zas trzy piora strusie, a przez nie szabla gola
ostrzem na dol. Takowefgo] tedy herbu urodzony Theodor
Kolczynski'1і z potomkami swymi na potomne wieki we wszytkich
swoich sprawach zazywac bqdzie spokojnie, co do wiadomosci
wszytkim, a mianowicie naiasniejszym nastqmpcom naszym iasnie
w ielebnym , iasnie w ielm oznym , w ielebnym , wielmoznym,
urodzonym, duchownym і swieckim senatorom, dygnitarzom,
urzqdnikom і officyalistom, і wszytkim Korony naszej polskiej і
WXL obywatelom podaiemy, z^dai^c aby pomieniony urodz.
Theodor Kolczynski z swymi oboiej plci potomkami za prawdziwego
szlachcica polskiego і obywatela wedlug konstitucyej, anni
mill[esi]mi sexent[esi]mi sexag[esi]mi primi uchwalonej, byl miany,
і przy tych wolnosciach, prawach, praerogatywach wiecznie II
zachowany byl od kazdego dla laski naszej і naiasniejszych
nastqmpcow naszych. Na co dla lepszej wiary rqk^ siq nasz^
podpisalismy і pieczqc maiestatu nasze[go] przycisn^c roskazalismy.
Przy obecnosci: iasnie wielebnego Waclawa Lesczynskiego,
arcybiskupa gnieznienskiego, prymasa і pierwszego xi^zqcia w
Koronie naszej, wielebnego Iana Tarnowskiego, arcybiskupa
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lwowskiego; wielebnych Andrzeia Trzebickiego, krakowskiego,
xiyzqcia siewierskiego, Kazimierza Floryana xiyzqcia na Klewaniu
Czartoryskiego, kuiawskiego, Wojciecha Tolibowskiego, poznan
skiego, 4Gebickiego, plockiego, Mikolaia na Prazmowie Prazmow
skiego, luckiego, administratora opactwa sieciechowskiego,
kanclerza w. koronnego, Iana Wydzgi, warminskiego, Stanislawa
Samowskiego, przemyskiego, Thomasza Uiejskiego, kiiowskiego,
Ierzego B ialozora, sm olenskiego biskupow ; w ielm oznych
Stanislawa Potockiego, krakowskiego, hetmana w. koronne[go],
dolynskiego, robczyckiego, krasnostawskie[go] starosty, Andrzeia
Karola Grudzinskiego, poznanskiego, Pawla Sapiehy, wilenskiego,
wielkie[go] WXL hetmana, Mikolaia Stefana Раса, trockiego,
Hieronima Wierzbowskiego, sieradzkiego, wielgorzydce krakow
skiego, Stefana na Czarnej C zarnieckiego, ziem ruskich,
piotrkowskiego, ratynskiego, kowelskiego etc. starosty, Alexandra
Belzeckiego, podolskiego, Kazimierza Bieniewskiego, czemiechowskiego, bohuslawskiego, etc. starosty, Michala Ierzego xiyzqcia na
Klewaniu Czartoryskiego, braclawskiego, krzemienieckiego etc.
starosty, Stanislawa Sarbiewskiego, mazowieckiego, grabowieckiego, etc. starosty, Adama Sakiewicza, smolenskiego, Karola
Kopcia, polockiego woiewodow; Stanislaw a W itowskiego,
sandomirskiego, Iana Wielopolskiego, wojnickiego, warszawskiego
starosty, Iana5 G rzym ultow skiego, poznanskiego, A ndrzeia
Przyiemskiego, Iqczyckiego, Franciszka Sielskie[go], gnieznienskiego, Iana6 Fredra, lwowskiego, Mikolaia Bieganowskiego,
krzemienieckiego7, Zygmunta Fredra, sanockiego, krosinskiego
starosty, kasztellanow; Ierzego Lubomirskiego, wielkiego і polnego
hetmana koronne[go], generala II generala Malej Polski, krakowskiego, nizinskiego, kazimirskiego, litinskiego, kozienickiego etc.
starosty; Iana Lesczynskiego, generala Wielgi Polskiej, koronnego,
Alexandra Naruszew icza, WXL podkanclerzych; Theodora
Donhoffa, WXL podskarbiego, urzqdowskiego etc. starosty; Michala
Zebrzydowskiego, miecznika koronnego, lanckoronskiego etc.
starosty; Iana Karola xiyzQcia na Klewaniu Czartoryskiego,
sniatynskiego starosty; Iana Ignace[go] Bykowskiego, podko
morzego chelminskiego, sekretarza naszego, і innych wielu roznej
kondicyej z Korony і WXL ludzi. Ian Kazimierz, krol. Miejsce
pieczqci m aiestatow ej. Ian Ignacy Bykowski, podkom orzy
chelminski. Dan na sejmie walnym warszawskim dnia trzynastego
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mca lipca roku tysi^c szescset szescdziesi^tego pierwszego,
panowania naszego polskiego і szwedzkiego XIV roku.
' описка замість „szwanki".
пропущ ене слово „plci".
2 описка замість „potomne".
посередині аркуша залиш ена прогалина під зображ ення гербу.
4 пропущ ене ім 'я „ І (та ”.
5 описка замість „Krzysztofa".
6 описка замість „М ахут іїіапа”.
7 описка замість „kam ienieckiego".

93. 1661.VII. 13. Warszawa
Nobilitacya urodz. Ostafiemu Ginowskiemu
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-5, f.29v; Opis katal. - Wdowiszewski Z.:
V. S.77; Materialy genealogiczne. S.46]

W imie panskie amen. Na wieczn^. nastqmpui^cej rzeczy
pami^tkq. Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Iezeli wszystkie z
dobroczynnosci boskiej sczqsliwosci і otrzymane fortunne
intencyom naszym skutki sq. nam mile і wdziqczne, daleko wiqcej
odwazne ludzi rycerskich dziela, krwawe prace і woienne fatygi.
Przez te albowiem wiara swiqta, calosc Rzeczyptej і nasze
krolewskie dostoientwo konserwuie siq і powziqte za pomoc^Bozq
z nieprzyiaciol naszych zwyciqstwa pomnazac siq zwykly. Nie godzi
siq tedy inaczej, tylko takowych ojezyznie і nam zyczliwych
zolnierzy panskq. lask^ naszq. przyozdabiac і onych albo dobrami
naszymi, albo ozdobnymi tej Rzeczyptej honorami ubogacac. Tym1
albowiem sposobem iedni w zaslugach swoich zostai% ukontentowani, drudzy zas do zaslugowania siq nam і Rzeczyptej znaczny
pochob і osobliw^ pobutkq brae zwykli. Ze tedy urodzony Ostafi
Ginowski, na ten czas w wojsku naszym Zaporoskim zostai^cy, z
przodkow swoich і zacnosci domu, ktorego zy[we]2 swiadectwa w
greckim krolestwie w Macedoniej і dot^d zostaiq, і wspanialosciq
cnot roznych ozdobiony, zaprawiwszy mlody swoj wiek w
przewaznych dzielach rycerskich, do ktorych go rodzice iego
128v. przykladem swoim prowadzili, пі ос II oc siq barzej nie staral, tylko
aby w boiazni Bozej w cnocie і statecznej ku nam panom swoim,
wierze і ku Rzeczyptej zyczliwosci przodkow swoich przerzeczonymi cnotami ozdobnych nasladowal і onych imiq dobre, slawq,
iescze dot^d w pamiqci ludzkiej zyi^c^, zatrzymywal. Iakosz
wzi^wszy fundament w greckim pismie, zaraz mlodosc swoi^
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lconsekrowal zabawom zolnierskim, pracom, fatigom і niewczasom
woiennym, w ktorych zostai^c zawsze nam wiernym, zyczliwym і
tej ojczyznej mihii^cym synem, nie zyczyt nigdy, aby siq w tej
Rzeczyptej iaka stala odmiana, ale w niej mily і przyiemny wszytkim
kwitn^l pokoj. Swiadkiem tego iest iego iawna ku nam і Rzeczyptej
zyczliwosc, ktor^pod czas tej rewolutiej na ojczyznie naszej, kiedy
siq wlasne od ciala tej Rzeczyptej oderwaly byty narodu polskiego
cztonki і l^czyc siq z tym cialem nie chcialy, on m^drymi
persuasyami swymi wszytkich ujmowal, poci^gai^c tamecznych
obywatelow do nas, wlasnego і przyrodzonego pana, tudziesz і do
tej, w ktorej siq zrodzili і wychowali, ojczyzny. Swiadkem iest і
legacya iego do Porty Othomanskiej, ktor^ przed konotopsk^
expedicj^ z roskazania wielm. woiewody kiiowskiego, na on czas
hetmana wojsk Zaporowskich, dose dobrze і sczqsliwie odprawit,
albowiem za iego persuazy^ cezarz turecki chanowi krymskiemu
ze wszytkimi Hordami przeciwko cai;pwi moskiewskiemu, z wielk^
potqg^ na wojsko nasze Zaporowskie і koronne nastqmpui^cemu,
ruszyc siq kazal, zk^d iaki pozytek Rzeczpospolita odniosla, iak^
slawq і z nieprzyiaciela zwyciqstwo, pamiqtno bqdzie wszytkim
synom koronnym і narodom cudzym w niesmiertelne wieki. Za
takowe tedy iego cnoty, przyslugi, dziela і odwagi, ktore czynil і z
strata fortun swoich, і z usczerbkiem zdrowia swego, umyslilismy
mu tym, co w Rzeczyptej naszej najkosztowniejszego і najozdobniejszego mamy, to iest klejnotem szlachectwa і wolnosci polskiej
z dobroczynnej laski naszej za zaslugi ojea iego, ktory pod Haliczem
w potrzebie z Tatarami za ojezyznq umarl, і onego samego obdarzyc,
ozdobic і ubogacic. lakosz obdarzamy, ozdabiamy і ubogacamy
zarowno z potonkami iego oboiej plci niniejszym przywileiem
naszym і oraz do wszytkich in genere et in specie praw, glosu,
godnosci, praerogatyw wedlug statutow і konstytucyi Korony naszej,
czyni^c go і potomkow iego oboiej plci prawdziw^ szlacht^ polsky
za powszechn^ zgod^ wszytkich stanow koronnych і WXL II WXL,
na ten sejm zgromadzonych, przyimuiemy і przypusczamy, і ten
przywilej powagi sejmu terazniejszego approbuiemy. Po ktorej
approbacyej wolno mu iest і iego potomkom oboiej plci bqdzie tych
wszytkich praw, praerogatyw, godnosci, glosu, wolnosci, ktorych
starozytna szlachta polska і WXL z prawa і dawnego zwyczaiu
zazywa, na kazdym miejscu і w potomne wieki zazywac bespiecznie.
A ze ta godnosc і wolnosc szlachectwa polskiego bez swego
osobliwego nie moze bydz herbu і znaku, tedy my tym chqtniej і
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potomkom iego oboiej plci onze nadaiemy, im go w dzielach
rycerskich doswiadczonego, w expedycyach mqznego і odwaznego
w okazyiach woiennych wiemy, przydaiyc do ojczystego iego herbu,
ktorym sis pieczqtuie, to iest w czerwonym polu wieza o trzech
malych wiezyczkach, a nad nimi trzy wience, glowq obumarlego
zolnierza і swej ojczyzny mihiiycego syna, w ktorej wierzchu szabla
wzdluz tkwiee bqdzie, co wyswiadczac zawsze ma ojca iego mqstwo
і odwagq і iego samego czqste krwie rozlania. Takowego tedy herbu
urodzony Ostafi Ginowski z potomkami swymi oboiej plci we
wszytkich swoich sprawach publicznych і prywatnych na wieczne
czasy zazywac bqdzie, co do wiadomosci wszystkich w potomne
wieki bqdycych ludzi, a mianowicie naiasniejszym nastqmpcom
naszym, krolom polskim, iasnie wielebnym, iasnie wielmoznym,
wielebnym, wielmoznym, urodzonym duchownym і swieckim
senatorom, dygnitarzom, urzqdnikom і wszytkim Korony Polskiej і
WXL obywatelom podaiemy zydaiyc, aby przerzeczony urodzony
Ostafi Ginowski z swymi oSoiej plci potomkami za prawdziwego
polskiego slachcica і obywatela miany, і przy tych wolnosciach,
prawach, glosie, praerogatywach, godnosciach, ktorych szlachta
polska і WXL zazywa, na wieki zachowany byl dla laski naszej і
naiasniejszych nastempcow naszych. Na co dla lepszej wiary rqky
siq naszy podpisalismy і pieczqc maiestatu naszego przycisnyc
kazalismy.
Przy obecznosci: iasnie wielebnego Waclawa Leszcinskiego,
arcybiskupa gnieznienskie[go], Korony naszej primasa і pierwszego
xiyzqcia, і Iana Tamowskiego, arcybiskupa lwowskiego; wielebnych
Andrzeia Trzebickiego, krakowskiego, xiyzqcia siewierskiego,
Kazimierza Floryana xiyzqcia na Klewaniu Czartoryskiego,
kuiawskiego, Wojciecha Tholibowskiego, poznanskiego, Iana
Gembickiego, plockiego, Mikolaia na Prazmowie Prazmowskiego,
129v. luckiego і brzeskie[go], II opactwa sieciechowskiego administratora,
kanclerza wielkie[go] koronnego, Iana Wydzgi, warminskiego,
Stanislawa Sarnowskiego, przemyskiego, Thomasza Uiejskiego,
kiiow skiego, Ierzego B ialozora, sm olenskiego biskupow ;
wielmoznych Stanislawa Potockiego, krakowskiego, hetmana
wielkiego koronne[go], krasnostawskiego, dolynskiego, sokalskiego,
robczyckiego etc. starosty, Andrzeia Karola Grudzinskiego,
poznanskiego, Pawla Sapiehy, wilenskiego, hetmana wielkiego
WXL, Mikolaia Раса, trockiego, Hyeronima Wierzbowskiego,
sieradzkiego, Ierzego Lesczynskiego, Iqczyckiego, ’Dzialynskiego,
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brzeskiego kuiawskiego, Hyeronima Rozraziewskiego, inowloclawskie[go], Stefana na Czarnej C zarnieckiego, ziem ruskich,
piotrkowskiego, tykocinskiego, ratynskiego, kowelskiego etc.
starosty, Alexandra Belzeckiego, podolskiego, belzkiego starosty,
Adama Sakiewicza, smolenskiego, Karola Kopcia, polockiego,
Krzysztofa Wolodkiewicza, nowogrodzkiego, Stanislawa Kobierzyckiego, pomorskiego, Stanislawa Sarbiewskiego, mazowieckiego,
Stanislawa Laskowskiego, plockiego, Wladyslawa Wolowicza,
witepskiego, Ludwika Kazimierza Iowlaszewskiego, brzeskiego
litewskiego woiewodow; Stanislawa Witowskiego, sandomirskiego,
Iana Wielopolskiego, wojnickiego, 4Grzymultowskiego, poznanskiego, Franciszka Sielskiego, gnieznienskiego, Iqdrzeia Trzyiemskiego,
tqczyckiego, Mikolaia Biezanowskiego, kamienieckiego kasztellanow; Ierzego Lubomirskiego, koronnego, hetmana polnego,
krakowskiego, pereaslawskiego, nizinskiego, kazimierskiego,
chmielnickie[go] etc. starosty; Lukasza Opalinskiego, nadwornego,
stobnickiego etc. starosty, Krzysztofa Zawiszy, wielkiego WXL
marszalkow; K rzysztofa Раса, w ielkiego WXL kanclerza,
kozienickiego etc. starosty; Iana Lesczynskiego, koronnego, generala
Wielki Polskiej, Alexandra Naruszewicza, WXL podkanclerzych;
Theodora Donhoffa, podskarbiego WXL’ etc. starosty; Michala
Zebrzydowskiego, miecznika koronnefgo], lanckoronskiego,
sniatynskie[go] starosty; Ignacego B^kowskiego, podkomorzego
ch.elminskiego, ie. kr. mci, Piotra Rylskiego - sekretarzow, і innych
wielu roznej kondicyej tak z Korony, iako WXL ludzi. Dan w
Warszawie dnia trzynaste[go] miesi^ca lipca tysiqc szescset
szescdziesi^tego pierwszego, polskiego і szwedzkiego cztemastego
roku. Ian II Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczeci maiestatowej
zawieszonej. Ian Ignacy Bqkowski, podkomorzy chelminski.
1у ркпс. „ут ” пошкоджено.
2 частина слова втрачена, ймовірна реконструкція.
3 пропущене ім 'я „Zygm unta”.
4 описка замість „K rzysztofa”.
5у ркпс. пропуск.
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94. 16 6 1.VII.26. Warszawa
Miasteczko Talne w starostwie bialocerkiewskim slach[e]t[nemu]
Ianowi Rudnickiemu
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Zasluzyl to miqdzy wiely
inszych slachetny Ian Rudnicki, pisarz wielmoznego Hrehorego
Lesnickiego, sqdziego generalnego wojsk naszych Zaporoskich,
dzielny і odwazny nasz zolnierz, mqstwo swoie iako prawdziwy
ojczyzny syn na bitnych placach woiennych z straty dostatkow і
nachyleniem zdrowia swego wiernie і statecznie nam і Rze
czypospolitej oswiadczaiyc, abysmy mu w podawaiycych siq
okazyiach milosciwy laskq і sczodrobliwosc naszq krolewsky
pokazali a iego do dalszych nam і Rzeczyptej uslug zachqcili. Ktory
aby na ten czas uznal, na instancyq wielm. Kazimierza Stanislawa
Bieniewskiego, woiewody czerniechowskiego, do nas za nim
wniesiony, umyslilismy onemu і malzonce iego miasteczko Talne
nazwane, nad rzeky Tykiezy w starostwie bialocerkiewskim lezycc,
dac і konferowac, iakosz daiemy і conferuiemy niniejszym listem
naszym. Ktore to miasteczko wzwyz mianowany szlachetny Ian і
Anna Rudnickie, malzonkowie, ze wszytkimi wsiami, folwarkami,
budynkami, dworami, placami, gruntami, polami, pastwiskami,
sianoziqciami, ogrodami, pasiekami, lasami, borami, chrostami,
zaroslami, rzekami, icziorami, stadami, mlynami, karczmami і z
inszymi wszystkimi przynaleznosciami, zdawna do tego miasteczka
nalezycymi, miec, trzymac і uzywac bqdy do ostatnich dni zywota
ich, obiecuiyc to naszym і naiasniejszych nastqmpcow naszych
imieniem, ze przerzeczonych Iana і Annq Rudnickich, malzonkow,
od pomienionego miasteczka Talne rzeczonego nie oddalemy і
nikomu inszemu oddalic nie dopusczymi, ale raczej wolno im bqdzie
te dobra wzwyz mianowane, iako prawem dziedzicznym do nich
nalezycym, wedlug ich podobania przedac, dac, conferowac,
zamienic, obligowac albo zastawic, arqndowac і na insze swoie і
successorow swoich pozytki obrocic bez wszelkich iakichkolwiek
osob przeszkod, і calc a zupclnie przy prawie dozywotnym
zachowamy і naiasniejsi nastqmpcy nasi zachowaiy. Wzglqdem
130v. ktorego dozywocia pierwszego II dzierzawy swoiej roku czworaky
kwartq, inszych zas nastqmpuiycych lat dwoiaky kwartq kazdcgo
roku z pomienionych dobr wedlug pakt elekcyej naszej do Rawy
placic powinni bqdy, prawa do tego nasze krolewskie, Rzeczyptej і
Kosciola katholickiego wcale zachowuiyc. Na co dla lepszej wiary
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rqki siq naszi podpisawszy pieczqc koronny przycisn^c roska
zalismy. Dan w Warszawie dnia dwudziestego szostego mca lipca
roku tysi^c szescsct szescdziesi^tego pierwszego, panowania
krolestw naszych polskiego XIII a szwedzkiego XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejscc pieczqci wielkiej koronnej.
95. 1661.VII.28. Warszawa
Patent catemu wojsku Zaporowskiemu od i.k.m. і calej Rzptej
dany
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-5, (.261

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy. Oznajmuiemy1niniejszym
listem naszym wszem wobec, a mianowicie urodzonym, szlachctnym
Ierzemu Chmielnickiemu, hetmanowi, takze pulkownikom ,
asawulom, setnikom, pisarzom pulkowym і wszystkicmu wojsku
naszemu Zaporowskiemu, wiernie nam milym. lakosmy scrdecznie
na to ubolewac musieli, zc po sejmie przeszlym tak dwuletnim po
dostatccznym od nas і Rzeczyptcj otwierdzeniu kommissyej
hadziackiej, gdysz my iusz mieli cal^ nadzieiq o wygaszeniu
wnqtrznych zapalow, znowu do nowego w Ukrainic przyszlo
zamieszania, tak powzi^wszy sluszn^ і dostatecznq. informacyq od
wielm. hetmanow і woiewody czerniechowskiego, kommissarza
naszego, ze cokolwiek w tym przesziym czasic stalo siq za
wiadomosci^ nie za wiadomosci^ [sic!] urodzonego hetmana,
starszyny, ale stalo siq przez ciekawosc nieprzyiacielsk^, ktorzy
iako wszytkie panstwa, tak osobliwie woiewodztwa ukrainne do
ostatniej zguby przywiesc umyslili. Wiqc tesz bqdcjc ukontentowani
oddaniem wiernego poddanstwa od wiernosci ww. przez poslow
swych, na sejm terazniejszy przyslanych, ktorzy nas і Rzeczpty cale
upewnili, ze iako siq wier: wasze cale wszelkiej protekcyej
moskiewskiej wyrzekliscie і wyprzysiqgli, tak statecznie bez
wszelakiej odmiany przy nas II przy nas, przyrodzonym panie, і
ojczyznie zostawac bqdziecie, tedy umysl і serce nasze krolewskie
z wrodzonej і ojcowskiej dobroci, і opatrznosci naszej obrocilismy
znowu і obracam y do w iern. ww., to iest catego w ojska
Zaporoskiego, і w tych supplikach і potrzebach, ktorescie wiern.
ww. do nas і Rzeczyptej wniesli, iako przez constytucyq za zgod^
wszystkich stanow, tak і przez to pismo nasze deklaruiemy wier.
ww. tym sposobem, iz komissiq hadziack^ a przy tym і cudnowski,
tudziesz і wszystkie przywileie tak dawniejsze od naiasniejszych
antecessorow naszych, iako і posledniejsze od nas wojsku
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Zaporowskiemu dane, mianowicie wzglqdem lidzby szesciudziesiat
tysiqcy konsystencjej wojska we trzech woiewodztwach, to iest
kiiowskim, braclawskim, czerniechowskim, tak w dobrach naszych,
iako tesz duchownych і swieckich, takze wolnosci religiej greckiej,
tudziesz przywrocenia і oddania cerkiew і dobr tejze religiej, takze
incorporacyej pulku humanskiego, iako tesz wszelkich innych
wolnosci і praw we wszytkim approbuiemy і powtomie stwierdzamy.
A zeby iusz temu wszystkiemu wedtug opisu kommissyej
hadziackiej i2 cudnowskiej dosyc siq stalo, powagy sejmu
terazniejszego naznaczylismy tak z Korony Polskiej, iako і WXL,
kommissarzow naszych. Ci zniozszy siq o czasie z urodzonym
hetmanem wiern. ww. na Ukrainq ziady і kommissyom pomienionym
wedlug postanowienia zobopolnego we wszytkim iako tesz1
wzglqdem oddania manasterow, episkopij і dobr cerkiewnych,
duchowenstwu religiej greckiej wlasnie nalezycych, dosyc uczyniy
przy widzach z posrzodka wier. ww. zeslanych. Obiecuiemy przy
tym za nas і naiasniejszych nastqmpcow naszych, iz stan duchowny
religiej greckiej prawoslawnej przy swoich prawach і praerogatywach zostawac bqdzie. Takiesz nie dopuscimy wolnosciom і
prawom iako dawniejszym, tak і swiezo od nas і Rzeczyptej
otrzymanym wier. ww. bezprawia czynic, ale abyscie onych
spokojnie zazywali, dozoru naszego przylozymy. Wiqnc, azebyscie,
wier. ww. tym pewniejszy laski naszej zostawali, zlecamy to tymze
wielmoznym і urodzonym kommissarzom naszym, azeby nie wprzod
13 1v. wypis byl Kozakow czyniony, II aze siq wprzod w oddaniu cerkwi,
manasterow і dobr duchowienstwa religiej greckiej dosyc stanie.
Chcyc zas miec armatq wojska Zaporowskiego w dobrym porzydku,
powagy sejmowy postanowilismy, aby armata w starostwach naszych
ukrainnych corocznie koleiy lokowana byla, to iest w czeherynskim,
czerkawskim, korszunskim, lisianskim, bohuslawskim, kaniowskim,
bialocerkiewskim, bez przeszkody iednak rzydow і dochodow
starostw naszych, і gdzie tasz armata stac bqdzie, tam chleb
zolnierzom ukazowany і dawany bye nie ma і od wszelakich
stanowisk і przechodow zolnierskich te miejsca wolne bqdy. W czym
wszytkim slowem naszym krolewskim upewniam і wojsko nasze
Zaporowskie, iz przy tych wolnosciach cale zachowani bqdy.
Pewnismy zatym, iz wier. wasze nic przedniejszego w sercach
swoich miec nie bqdziecie nad wiarq stateczny ku nam і Rzeczyptej,
tudziesz nad zgodq і milosc wnqtrzny, і zabiegac bqdziecie, aby
iusz wiqcej zamieszania miqdzy wiern. ww. nie bylo, nie przyimiecie
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zlosliwych praktyk nieprzyiacielskich, wspomniawszy na wolnosci
swoie, takze і dobroczynnosci nasze, mai^c przy tym przed oczyma
straszny s^d boski na niesprawiedliwosc sumnienia, nic chciejcie
siq iusz wiqcej w poprzysiqzonej nalezytej chwiac wierze і
posluszenstwie, і kiedyszkolwiek wolnosci swych w milym pokoiu
zazyiecie і dalszq. laskq nasz^ krolcwsk^ pozyskywac sobie
zechcecic, ktorq. my і natenczas wier. ww. ofiaruiemy. Na co dla
lepszej wiary przy podpisic rqki naszej pieczqc koronny przycisn^c
roskazalismy. Dan w Warszawie dnia dwudziestego osmego mca
lipca roku panskiego tysi^c szescset szescdziesi£|.tego pierwszego,
panowania krolestw naszych polskiego і szwedzkiego XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej. Ian
Ignacy B^kowski, podkomorzy chelminski, m[anu] p[ro]p[ri]a.
1у ркпс. повтор.
2 навпроти рядка на правому полі запис ,,N B ” (nota bene).
■' навпроти рядка на правому полі запис „ NB ” (nota bene).

'Dzialo siq w Warszawie w poniedziaiek po swiqeie Swiqtego
Bartlomieia Apostola і mqczennika najblizszy, to iest dnia
dwudzieste[go] dziewi^te[go] mca sierpnia 1661."'
96. 1661.VIII.28. Warszawa
Podsfdkowstwo II podsfdkowstwo luckie po ustqmpieniu na
podkomorstwo urodz. Hulewicza urodz. Hulewiczowi
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; S-3, І.274]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz my mai^c sobie
zalccone znakomite і odwazne dzicla urodz. W iodzim irza
Hulewicza, zolnierza dawnego naszego, ktorego nie tylko w dzielach
rycerskich mqzne serce і umieiqtnosc, gdy w roznych woiennych z
usczyrbkiem zdrowia і substancyej swoiej odwaznie przeciwko
nieprzyiaciolom naszym і Rzeczyptej stawat okazyach, ale і cnotq,
wiarq і zyczliwosc iego ku nam і Rzeczypospolitej mai^c dobrze
wiadomq.. Zasluzyla to iego uprzejmosc, w prawach ojczystych
umieiqtnosc і ku dobremu pospolitemu usilowanie і wiernosc,
abysmy go na wakui^cy urzqd podsqdkowstwa luckigo promowowali і tq godnosciq. ozdobili, inszych dotychczas do
zawdziqezenia nie mai^c okazyi. Iz tedy dignitarze, urzqdnicy і
wszytko rycerstwo і obywatele ziemi Juckiej podlug opisania praw
czterech nam kandidatow po post^pieniu na podkomorstwo luckie
urodzone[go] Waclawa Hulewicza przez elekcyq swoiq. na
podsqdko[w]stwo luckie praesentowali і oraz supplikowali, abysmy
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iedncmu z tych cztcrech przerzeczonc podsqdkowstwo ziemi luckiej
dali і konfcrow ali. My tedy zasluzonem u W lodzimirzowi
Hulewiczowi zwyz mianowane podsqdkowstwo ze wszytkimi
praerogatywami, obuencyami, accydencyami і pozytkami generaliter
wszytkimi z powinnosci albo dawnego zwyczaiu, do tego urzqdu
nalezicym i, dac і konferowac umyslilismy, iakosz daiemy і
conferuicmy tym przywileiem naszym do ostatniego zycia iego albo
wyzszego urzqdu і godnosci wiqkszej dostqpicnia. Co do wiadomosci
wszytkich, ktorym to nalezy, osobliwie iednak dignitarzom,
urzqdnikom і wszystkicgo rycerstwa і obywatelow ziemie luckiej
podawszy, roskazuiemy aby pomienionego urodzonego Wlodzimirza Hulewicza odt^d za prawdziwego і wlasnego podsqdka
luckiego mieli і uznawali, і onemu miejsca, praw, praerogatyw, do
tegosz urzqdu zdawna nalczqcych, ustqmpowali і pozwalali, і iakoby
insi, przy tym go wszytkim zachowui^c, w niczym nie ublizali, tego
132v. przestrzegali. Na co siq dla lepszej wiary rqk^ nasz^ podpisuiemy II
і pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w Warszawie dnia
dwudziestego osmego mca sicrpnia roku panskiego tysi^c szescset
szescdziesi^tego pierwszego, panowania krolestw naszych polskiego
і szwedzkiego XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej.
Stefan Hankiewic, sekretarz i.k.m. і pisarz.
м написано крупніше.

' Dzialo siq w Warszawie w sobotq po swiqeie Narodzenia
Naswiqtszcj Panny Maryej najblizsz^, to iest dnia dziesi^tego mca
wrzesnia roku pan[skiego] 1661.'1 Za sprawy iasnie wielebn[ego]
ie.mci x. kanclerza wielkie[go] koronne[go].
97. 1661.VII.23. Varsoviae
Nobilitatio Gregorii Niew^glowski
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-3, f.257v.; Sig.-6, f.67v; Opis katalog.
Wdowiszewski Z.: IX. S.84; Materialy genealogiczne. S.87]

In nomini Domini amen. Ad perpetuam apud omnem
posteritatem rei memoriam. Nos, Ioannes Casimirus, Dei gratia rex
Poloniae, magnus dux etc. Significamus praesentibus literis n[ost]ris,
quorum interest uniuersis et singulis huius et futuri temporis. E malis
elicere bona, diuinae proprium indolis est ac virtutis, id vera docet
sapientia crebraque idem experientia probat. Nihil adeo prauum esse
possit, quod non in rectum summa mens ilia reponere modo velit,
valeat soleatque mortalitatis n[ost]rae, vitia morbis, quos conceperint
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remedium adhibere nequeunt, nec erroris sufficiunt corrigere
commissos alia numinis aeterni facultas modumque rerum pessime
inuenit et adhibet haud difficulter. Patuerunt in lucem amplissima
haec sacra illius consilia dum pertinax ac diuturnum intestinumque
bellum non sopiuit solum, sed etiam extinxit reuocatis ad obsequium
maiestatis n[ost]rae Zaporouien[sium] exercitibus pristinoque
imperio restitutis. Abegerat eos ciuilis ac hostilis impetus in aduersa
verum nutus denique coelestis in legitima conuersos, principis
patriaeque moderamina fastigio subiecit regal і. Redeunt ad nostrae
solium dignitatis affectibus plenis a nobis vicissim singularibus
clementiae ut excipiantur argumentis aequum iudicamus. Quoniam
vero inter bene meritos Cosacorum coetu non postremum tenet locus
Gregorius Niewqglowski centurio quem notabilis in legione
Human[iensi] habetur validufm] in super conatus in conciliandis
erga nos sociorum animis adhibuit. Quocirca ex speciali gratia
n[ost]ra turn consilio et consensu senatorum regni et MDL ad lat[um]
n[ost]ra residentium, inhaerendo pactis Adiacen[si] et Czudnouien[si] cum exercitu n[ost]ro Zaporouien[si] conuentis II conuentis
eorundemque commissiali omnium ordinum consensu approbationi,
praerecensitum Grgorium2 Niewqglowski in equestrem ordinem
regni n[ostri] affamimus, adiungimus, caeteris omnibus nobilibus
associamus et appropriamus omnibusque libertatibus regni,
priuilegiis, iuribus, praerogatiuis, ac honorum quorum is gradibus
ac dignitatibus, sua cum posteritate eius utriusque sexus ab ipso per
lineam descensura donamus utque isdem Gregorius Niewqglowski
cum sua legitima prole tam masculini quam feminini sexus omnibus
supramemoratis libertatibus, priuilegiis, iuribus, praerogatiuis,
quibus n[o]b[i]les regni n[ost]ri gaudent gaudeat et participet
permisimus. Quod vero stemma a nobilitate Polonica usurpari
solitum spectat ut deinceps insigne Krzy wda' vulgo appellatum, quod
illi Andreas Zalski secum commune facit praeferre possit indulgemus
soleam scilicet crucibus duabus albis sibi infixam in medio totam
supra mediam in cuius summitate manus armata extensa strictum
gestans gladium nec non globo transfina tali modo quali in diplomate
hoc depicta et delineata sunt. Quo sane stemmate permittimus dictum
Gregorum Nie’ wqglowski cum sua successori posteritate perpetuo
et pacifice uti. Quod uniuersis et singulis regni n[ost]ri senatoribus
prouinciarum, qui n[ost]rarum dignitariis, officialibus ac toti
nobilitati regni et MDL notum facimus edicimusque ut exemplo
n[ost]ro praememoratum'3Gregorium Niewqglowski, fauorc suo ac
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consorcio nobilitatis dignum recipiant et pro vero nobili cum
posteritate eius reputent iuxta praesens diploma n[ost]rum.
Promittimus autem nos in futuris comiciis gcneralibus effecturis
apud ordines regni hoc praesens diploma nostrum ab iisdem
ratificatum et constitutione regni approbatum fore. In quorum fidem
et euidentius testimonium praemissorum omnium hasce praesentes
l[itte]ras n[ost]ras manu n[ost]ra subscriptas et sigillum regni n[ost]ri
maius appendi iussimus. Datum Varsauiae die decima tertia men[sis]
iulii anno domini mill[esi]mo sexentesimo sexag[esi]mo primo,
regnorum n[ost]rorum Poloniae XIII Sueciae vero XIV anno.
Praesentibus reuerend[issi]mo reuerendis, ill[ust]r[i]mo
ill[ust]ribus, mag[nifi]cis ac g[enero]sis Venceslao comite de Leszno
Lesczynski, Gnesnensi, legato nato regni Poloniae, primate primoque
principe, Ioanne Tamowski, Leopolien[si] archiepiscopis; Ioanne
Gembicki, Plocenfsi], Nicolao in Prazmow Prazmowski, Luceorien[si], perpetuo administratore abbatiae Sieciechouien[si],
supremo regni cancellario, episcopis; Stefano de Czarnca Czarnecki,
Russiae, Hieronimo Wierzbowski, Sieradien[si] palatinis; Stanislao
de Popow W itow ski, Sandom irien[si], Alexandro Sielski,
133v. Gnesnen[si] II castellanis; Christophoro Рас, supremo cancellario
MDL; Ioanne Andrea de Raciborsk Morsztin, saeculari, Andrea
Olszewski, nominato episcopo Culmenfsi], referendariis regni;
Gottardo Guilihelmo4 Buthler, succamerario regni; Theodoro
Donhoff, thesaurario aulae MDL; Andrea Miaskowski, abbatiae
Praemeten[si] administratore, regente cancellariae regni maioris;
Stephano Wierzbowski, abbatiae Paradisien[si] administratore;
Vladislao Szmeling, vexillifero aulae regni; Tobia de Raciborsk
Morsztin, venatore regni; Ioanne Aderkas, vicepraefecto stabuli
regni; E uaristo B elzecki, notario intim o s[acrae] r[egni]
m[aies]t[a]tis; Ioanne Zielqcki, Bydgostien[si], Nicolao Podlodowski, Radomien[si] capitaneis; Sigismundo Czyzewski, suffraganeo
PIocen[si], Casimiro Sczuka, custode Posnanien[si] notario intimo
sacrae reginalis m [aies]t[a]tis, Valeriano Rozewski, cantore
Lancicien[si], Hieronimo Dunin, secretariis n[ost]ris; Ioanne
Szum owski, dapifero Sandom irienfsi]; Stanislao W oysza5,
Smolenscen[si], Alexandro Petrikowski, Varsavien[si] subdapiferis;
Alexandro Gruszecki, pincerna halicien[si]; Mathia Miaskowski,
latouicien[si], Andrea6 Scipion, vendinen[si] vexilliferis; Ioanne
Koss, Ioanne Borowski, aulicis intimis n[ost]ris; Stanislao
Baczynski, Matthaeo Konradzki, Matthia7 Wyszynski, Stanislao
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Wysocki, Ioanne Satkowski, Stanislao Urbanski, Ioanne Ludouico
de Sczkow Rozinski, maioris cancellariae regni, Simone Naroznicki,
sDrzewski, minoris cancellariae regni notariis; Adamo Plucinski,
Stanislao Tloszkiewicz, notariis decretorum referend[ariis] et aliis
cornplurimis fide dignis variae condicionis hominibus et incolis regni
et MDL assistentibus. Ioan[ne]s Casim[i]r[u]s, rex. Locus sigilli
pensilis maiestatiui s[acrae] r[egni] m [aies]t[a]tis. Stephan
Hankiewic, ie.kr.mci sekretarz і pisarz, m[anu] p[ro]p[ri]a.
hl написано крупніше.
2 описка замість „ Gregorium
посередині аркуша залишена прогалина під зображ ення гербу.
4 описка замість „ Vilhelmo”.
5 описка замість „ Woyna”.
6 описка замість „Іоаппо”.
7 написано крупніше.
4 пропущене ім я "Spicymiro

98. 1661.ІХ.9. Warszawa
Nobilitacya szlachetnym Chanenkom
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-3, f.285; Sig.-6, f.88v; Wdowiszewski Z.:
IX. S.78; Materialy genealogiczne. S.29]

W imie panskie amen. Na wieczn^ nastqmpuiicej rzeczy
pami^tkq. My Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielki xi^ze
etc. Oznajmuiemy wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to teraz
і napotym wiedziec bqdzie nalezalo. Lubo sama przez siq tak swietna
iest cnota, ze do glasu swej imprezy obcych nie potrzebuie kolorow,
tak zacna, ze niesmiertelna pod tryumphalnymi iej chor^gwiami
zold bierze slawa, same do iej dyamentowych kolaiq. retyrat honory,
iako te nad ktor^ pod sloncem nic lepszego, nic piqkniejszego II nic
piqkniejszego, nic oczom і uszom ludzkim przyiemniejszego.
Ozdobne iednak iej tym barzej iasniei^ promienie, im wiqksz^ do
wysokiego monarchow rozs^dku bior^ cenq znam ienite z
nieprzyiaciol zwyciqstwa, chwalebnymi tryumphami ochotn^
przeciwko ojczyznie milosc w zrobionymi z podziwieniem samej
natury colossami, odwazn^ na gwaltowne impety dzielnosc to
laurowymi, to zlotymi zdobila і plactfa starozytnosc honorami. W
naszej Koronie Polskiej samym cnota szlacheckim kontentuie siq
klejnotem і nie dziw, bo komusz wolnosc і swoboda najcelniejsze
natury ludzki przysmaki nie s^ smakowite, umysl ludzki iako iest
swobodny w ciele, tak і czqsc, ktorej panuie do tejze pobudza
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swobody. A poniewaz szlachetni1 wiek mlodosci swej marsowym
poswiqciwszy w wojsku Zaporowskim zabawom, tak iako siq
odwaznemu rycerskiemu godzi mqzowi, na kazdym placu stawali і
gromadne hufce poganskie czqstokroc z wielkyu swoich pochwaly,
a z wiqkszy w nieprzyiacielskich wojskach szkody gromili і insze
wiary, cnoty і zyczliw osci swoiej ku nam, panu swemu,
wyswiadczyli dowody. Aby tedy za tak wysokie cnoty і odwagi swoie
rycerskie, zeby і Rzeczyptej і naszy krolewsky uznal sczodrobliwosc,
onego za rady і zezwoleniem panow rad naszych tak koronnych,
iako і WXL, na ten czas przy boku naszym bqdycych, przychiliiyc
siq do pakt hadziackiej і cudnowskiej kommissyej і onych od
Rzeczyptej sejmowymi konstytucyami approbacyej, a przy tym
czyniyc to na osobliwe zalecenie і instancyq urodzonego hetmana
wojsk naszych Zaporoskich, onych klejnotem szlachectwa polskiego
udarowac і szlachcicami polskimi kreowac umyslilismy, iakosz
daruiemy і kreuiemy niniejszym przywileiem naszym, obiecuiyc to
za tym і assecuruiyc u wszytkich stanow Rzeczyptej na sejmie
przyszlym efficere, ze terazniejszy przywilej nasz constitutione regni
approbowany bqdzie, czyniyc iednak teraz і napotym onychze
godnymi і potomkow, takze successorow ich oboiej plci, z liniej
albo lqdzwi ich pochodzycych, wszelakich praerogatyw, praw,
wolnosci, glosu, miejsca, honorow, urzqdow і godnosci, ktorychkolwiek stan rycerski albo szlachta polska zazywa і nimi siq zdawna
sczyci, aby ich oni, takze і potomkowie ich, takze successorowie
134v. wolno zazywali II і nimi siq sczycili na wieki. Co siq zas tknie herbu,
ktorym siq kazdy szlachcic polski sczycic wlasnym powinien, ten
mu taki daiemy: wieza murowana czerwona a nad niy gwiazda zlota
w btqkitnym polu і takasz gwiazda w hetmie bqdzie, co iest znakiem
onychze rycerskiej czutosci, cnoty і dzielnosci. Tego tedy herbu we
wszytkich swoich sprawach, takze na aktach publicznych і
prywatnych zwyczaiem szlachty polskiej oni і potomkowie ich
zazywac bqdy. Co do wiadomosci w szystkich, mianowicie
dygnitarzow, urzqdnikow і wszytkich tak duchownych, iako і
swieckich, stanu rycerskiego obywatelow koronnych2 і Wielkiego
XL і innych wszelkiej condyciej і stanu ludzi przywodzyc, miec po
nich chcemy і roskazuiemy, aby mianowanych slachetnych
Chanenkow і potomkow ich oboiej plci, ex lumbis eorum
proceden[dentes], za prawdziwy szlachtq polsky mieli, znali і
przyznawali, w uzywaniu wolnosci praw і praerogatyw szlacheckich,
ktorych szlachta polska zazywaiy, iako onym samym, tak і
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potomkom albo successorom ich zadnej przeszkody nie czynili і
owszem w tytule, herbie, micjscu, glosic onym nalez^cym wszqdzie
і zawsze odpowiadali pod winami, na vymui^cych praerogatyw
szlacheckich prawem pospolitym obostrzonymi. Na co dla lepszej
wiary rqkq. siq nasz^ podpisawszy picczqc maicstatow^ koronny
przycisn^c roskazalismy. Dzialo siq w miescie resydencyej naszej
Warszawie dnia dziewicitego micsi^ca scptembra roku panskiego
tysi^c szescset szescdziesi^tego pierwszcgo, panowania krolestw
naszych polskiego XIII a szwedzkiego XIV roku.
Przy obecnosci: najw ielebnicjszego, przew ielebnych,
wielebnych w panu Chrystusic, iasnie wielmoznych, wielmoznych,
urodzonych Waclawa hrabi z Leszna Lesczynskiego, gnieznienskiego, prymasa і pierwszcgo xi^zqeia Korony Polskiej; Iana
Tarnowskiego, lwowskiego arcybiskupow; Iana Gembickiego,
plockiego, Mikolaia na Prazmowie Prazmowskiego, luckiego,
administratora opactwa sieciechowskicgo, najwyzszego kanclerza
koronnego, biskupow; Stefana na Czarnei Czarnieckiego, ruskiego,
Hieronima Wierzbowskiego, sieradzkiego woiewodow; Stanislawa
z Popowa Witowskicgo, sendomirskiego, Alexandra Sielskie[go],
gnieznienskie[go] kasztellanow; Krzysztofa Раса, najwyzszego
kanclerza WXL, Iana A ndrzeia z R aciborska M orsztyna,
szwieckiego, Andrzeia Olszowskicgo, nominata biskupa
chelminskie[go], referendarzow II referendarzow koronnych; 135
Gottharda Butthlera, podkomorzego koronne[go]; Theodora
Donhoffa, podskarbiego nadwornego WXL; Andrzeia Miaskowskiego, opata przementskiego, regenta kancellaryej wielkiej
koronnej; Andrzeia3 Szmelinga, chorqzego nadwornego koronne[go], Thobiasza z Raciborska Morsztyna, lowczego koronne[go];
Iana Aderkasa, podkoniuszego koronne[go]; Euarista Belzeckiego,
pisarza nasze[go] pokoiowego; Iana £ielqckiego, bydgoskiego,
Mikolaia Podlodowskiego, radomskiego starostow; Zygmunta
Czyzewskiego, suffragana plockiego, Waleriana Rozewskie[go],
Iqczyckiefgo] kanonika, IaroszaDunina, sekretarzow naszych; Iana
Szumowskiego, stolnika sendomirskiego; Alexandra Potrykowskiego, podstolego warszawskiego; Iana Kossa, Iana Borowskiego,
Macieia Miaskowskiego, 4Obuchowicza, 5Tyszkiewicza, dworzan
naszych pokoiowych; Stanislawa Baczynskiego, Mattheusza
Konradzkiego, Stanislawa Wysockiego, Macieia Wyszynskiego, Iana
Satkowskiego, Stanislawa Urbanskiego, Iana Ludwika z Sczkowa
Rozinskie[go], kancellariej wielkiej, Szymona Naroznickie[go],
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Spiczymirza Drzcwskiego, kanccllariej mniejszej koronnej
pisarzow; Adama Plucinskiego, Grzegorza Tloskiewicza, pisarzow
dekretowych referenderanskich, і inszych wielu wiary godnych
roznego stanu ludzi obywatelow koronnych і WXL na ten czas
zgromadzonych. Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci maiestatowej
wiszyeej. Stefan Hankiewic, ie.kr.mci sekretarz і pisarz, m[anu]
p[ropri]a.
1у ркпс. пропуск.
2 дописано над рядком.
*описка замість ,, Wlaclyslawa
4 пропущене ім я "M ichala".
5 пропущене ім 'я “Wlaclyslawa’’.

99. 1661.VII. 13. Warszawa
N obilitacya szlah[e]t[nem u]' M ichalowi Hanenkowi Hanenkowi2, pulkownikowi humanskiemu
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-3, f.257v; Sig.-5, f.26v; Sig.-6, f.67v;
Wdowiszewski Z.: IX.S.77; Materialy genealogiczne. S.29]

W imie panskie amen. Na wieczny rzeczy nastqmpuiycej
pamiytkq. My Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gotski, wandalski
dziedziczny krol. Oznajmuiemy wszem wobec і kazdemu zosobna,
komu to teraz і napotym wiedziec bqdzie nalezalo. Nieodciqte to sy
iura m aiestatis laskawosci przyzwoita attributa monarchow
135v. poddanych, ktorych II fortuna lubo w kondycyej urodzenia
uposledzila, przymiotami iednak cnot znakom itych iakoby
uslachcita, rqky swoiy erigere, і tymi, ktore wtasnie in escam virtutis
powierzone od Boga maiy, wynosic і przyozdabiac skarbami і
ozdobami. Cnota bowiem in obscuro posita wprzod vilescere, a potym
euanescere zwykla, przeciwnym zas sposobem tem iej iest polor і do
najtrudniejszych dziel stimulus], protekcya і osobliwa laskawosc
monarchow. I nam miqdzy innymi dla zachqcenia і kontentowania
narodow, pod wladzy naszy zostaiycych, klejnotami, naznaczniejszy
wolnosci zlotej z skarbnice niebieskicj powierzony mamy a ten,
komusz iezeli nic cnocic, krom rozumnej direkcyej zadnego iarzma
niewoli nie znoszycej, slusznie ma bye dany, a iako u wszytkich,
tak tesz polskiego narodu rycerskim і mqznym animuszom iest
nagrody і ozdoby. A za tym, gdy nam tego skarbu wojsku naszemu
Zaporowskiemu z dobroczynnosci naszej krolewskiej і w nagrodq
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zaslug ludzi rycerskich udzielac przychodzi, miqdzy innymi tego
klejnotu і dobroczynnosci naszej godnego uznalismy szlachetnego
Michala Hanenka3, bywszcgo puikownika humanskiego. Ten
bowicm zdawna w tymze wojsku zostaiac naszym, iako zawsze wiarq
і zyczliwosc swoi^nam і Rzeczypospolitej oswiadczal, tak osobliwie
statecznosc iej pod czas domowego zamieszania pokazal, nie tylko
sam dobrowolnie do nas, wlasnego pana, nawrociwszy siq, ale і
innym przykladem swoim, iako przez dzielnosc swoiq w tymze
wojsku wziqty, byl powodcm do uznania swego blqdu і do nalezytego
nam posluszenstwa, nawrocenia siq, a najwiqkszy dowod statecznej
iego ku nam wiary4 і odwagi za ealose ojczyzny swej wziqlismy w
walnej wojska naszego Zaporowskiego, iusz w posluszenstwic
zostai^cego, z Moskwi konotopskiej potrzebie, gdysz, iako nam
przelozono iest, z pulkicm swym wielk^ potqgq przelam al
nieprzyiacielsk^ і do wygranej pamiqtnej w potomne czasy bitwy
byl dobrym pocz^tkem mqstwem і dzielnoscii swoi^. Za tq tedy
cnotq і odwagq z osobliwej laski naszej, a oraz і zezwoleniem
w szytkich stanow R zeczypospolitej, na sejm terazniejszy
zgromadzonych, pomienionego slachetncgo Michala Hanenka5 do
praerogatyw II praerogatyw і wolnosci stanu rycerskicgo przypuscic
і onego szlachcicem polskim creowac і uczynic umyslilismy, iakosz
za tejsz zgodi stanow tak koronnych, iako litewskich, przypusczamy
і mianuiemy niniejszym przywilciem naszym, czyni^c onego, a oraz
і potomkow iego oboiej plci prawdziwych sposobnym і sposobnych
do uzywania wszelkich praw, wolnosci, praerogatyw, stanowi
rycerskiemu sluzacych, aby takze on tych wszytkich zazywal z
potomkami swymi, niemi siq sczycil і potom kow ie, takze
sukcessorowie iego, z tejze liniej id^cy, wolno zazywali і niemi
sczyczyli na potomne czasy. Co siq zas tycze herbu wedlug dawnego
zwyczaiu, ten iemu і potomkom iego taki nadaiemy: wieza
murowana, a nad ni^ gwiazda szwiqcaca, bqdzie to znakiem і
pami^tkiiego stalej cnoty, і nieustraszonego mqstwa swiadectwem.
Ktorego to herbu do wszelkich spraw і podlug zwyczaiu do aktow
wszelkich publicznych, prywatnych zazywac, nim siq sczycic і
znaczyc wolno, і bez wszelkiej przeszkody bqdzie, і potomkowie,
takze sukcessorowie iego oboiej plci bqd^. Co і do wiadomosci
wszytkich, mianowicic stanu rycerskiego dygnitarzow, urzqdnikow
і wszytkiej szlachty, takze і innej wszelkiej kondycyej ludzi panstw
naszych tak koronnych, iako і WXL, przywodz^c, miec chcemy і
roskazuiemy, aby szlachetnego Michala Hanenka6 za prawdziwego
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slachcica polskiego znali, zwali і opowiadali, tosz і potomkom iego
і sukcessorom przyznawali, takze w uzywaniu і sczyczeniu siq
wolnosciami, prawami, praerogatywami, stanowi rycerskiemu
zdawna nalcz^cymi, wolnym glosem і trzymaniem dobr ziemskich
pieczqtowaniem siq naznaczonym herbem і inszych wolnosciach
przeszkody icmu і sukcessorom iego nie czynili, ale za rownego
mieli і szanowali pod winami w prawie opisanymi. Dzialo siq w
Warszawie na sejmie walnym koronnym dnia trzynastego miesi^ca
lipca roku panskiego tysi^cnego szescsetnego szescdziesi^tego
pierwszego, panowania krolestw naszych polskiego XIII a
szwedzkiego XIV roku.
Przy bytnosci: najwielebniejszego, przcwielebnych, wielebnych, wielmoznych, urodzonych, szlachetnych Waclawa na Lesnie
136v. Lesczynskiego, arcibiskupa gnieznienskiego, II prymasa і pierwszego
xi^zqeia krolestwa Polskiego; Andrzeia Trzebickiego, biskupa
krakowskiego, xicizqcia siewierskiego; Wojciecha Tholibowskiego,
poznanskiego, Iana Gembickiego, plockiego, Thomasza Lezinskiego, chelmskiego, Stanislawa Sarnowskiego, przemyskiego,
Thomasza Uiejskiego, kiiowskiego biskupow; Stanislawa na Potoku
Potockiego, w oiew ody krakow skiego, hetm ana w ielkiego
koronnego, krasnostaw skiego etc. starosty; Pawla Sapiehy,
woiewody wilenskiego, hetmana wielkiego WXL; Stanislawa7
G rudzinskiego, poznanskiego, Stanislaw a Sarbiew skiego,
m azow ieckiego, S tanislaw a K azim ierza B ieniew skiego,
czerniechowskiego, oraz і generala, Alexandra Belzeckiego,
belskiego* woiewodow; Stanislawa z Popowa Witowskiego,
sandomirskiego, Iana Wielopolskiego, wojnickiego, Andrzeia
Sielskiego, gnieznienskiego etc. kasztellanow; Mikolaia na
Prazm owie Prazm ow skiego, biskupa luckiego koronnego,
Krzysztofa Раса, litewskiego wielkich kanclerzow; Iana Kazimierza
Krasinskiego, podskarbiego koron[nego]; Ierzego na Wiszniczu
Lubomirskiego, marszalka wielkiego і hetmana polnego koronnego;
Lukasza ze Bnina Opalinskiego, marszalka nadwornego koronnego;
Theodora Donhoffa, podskarbiego nadwornego WXL; Andrzeia
M orsztyna, refferendarza; Andrzeia M iaskowskiego, opata
przemeckicgo, regenta kancellaryej w. koronnej; Alexandra
Wladyslawa Szmelinga, chor^zego nadwornego koron[nego]; Iana
Szumowskiego, stolnika sandomirskiego; Andrzeia9 Scypiona de
Campo, chorqzego wendenskiego; Iana Kosa, Mikolaia Borowskiego, Stanislawa Mazepy, dworzaninow і pokoiowych naszych;
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Stefana Hankiewica, pisarza naszego ruskich dekretow, Samuela
Kuszewica, metrykanta kancellaryej wielkiej koronnej, sekretarzow;
Iana Wysoekiego, Stanislawa Urbanskiego, Macieia Wyszynskiego,
pisarzow naszych kancellaryej koronnej, і innych tak wielu
dworzaninow і urzqdnikow, sekretarzow, poslow stanu rycerskiego
ludzi, na sejmie terazniejszym zgromadzonych. Ian Kazimierz, krol.
Pieczqc maiestatowa zawieszona. Stefan Hankiewic, ie[go]
krolewskiej mci sekretarz і pisarz, m[anu] p[ro]p[ri]a.
1 ,,S ” розмазано.
2 „Н ” розмазано.
' „Н а” розмазано.
4 „w iar” розмазано.
5 „Н ” розмазано.
(>„ Н ” розмазано.
7 описка замість „Andrzeia K arola”.
л тут у ркпс. помилка: О .Беїж ецький був волзьким старостою; белзьким
воєводою тоді був Д. Є.Вишневецький.
4 описка замість „Іапа”.

Dzialo siq II ‘ Dzialo siq w Nowymdworze WXL pod Grodnem
w sobotq po swiqcie S. Franciszka Wyznawce, to iest dnia osmego
mca pazdziernika roku pan[skicgo] 1661.'1 Za sprawy iasnie
wielebfnego] w Bogu ie. mci x. kanclerza w. koron[nego].
100. 1661 .X.3. Nowydwor
Podsfdkowstwo braclawskie po smierci urodz. Kosakowskiego
urodz. Mikolaiowi Zabokrzyckiemu
[Reg. - Index, f.80v; AK, s.63; Sig.-3, f.289v; S ig .-6 ,1.91v.]

Ian Kazimierz, etc. Oznajmuiemy. Ta iest prawdziwa і
gruntowna zacnosc, ktora nie za sczqsciem urodzenia ani za fauorem
fortuny dostaie siq, ale ktora od samej przychodzi cnoty. Krolowie
zas, ktorym z nieba najwyzszy na zicmi dany iest rozsydek, przez to
nabarzej niesmiertelnej imienia swego nabywaiy slawy, gdy nie z
laski ani poblazania, ale z powinnosci nalezyte tejze samej cnocie
oddaiy nagrody. Co і my, gdy pilnie uwazamy a oraz przeglydamy
siq w dzielach, przymiotach, nauce, postempkach і chwalebnych
cnych tej Korony synow zaslugach, wszytkie te ozdoby w osobie
urodz. M ikolaia Zabokrzyckiego, czesznika braclawskiego,
znajduiemy. Bo zrodziwszy siq w starozytnej cnoty, wiary і zarliwym
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ku panom swym affektem, iako tesz odwaznymi rycerskimi dzielami,
slawnej zawsze w ruskich kraiach familicj, id^c przykladem і torem
przodkow swych, wprzod w pruskiej icscze pierwszej expedicycj
zaprawil, a potym w roznych tak dawniejszych, iako і swiezszych,
z roznymi na tq Koronq sprzysiqzonymi nieprzyiaciolmi cxpedycyach, tak mqznie і odwaznie stawal, ze zadnej okazyej nie
omieszkal, ktorejby przy nienaruszoncj a namniejszi2 rebelliej lub
zwi^zku przeciwnego z m asi nieskazonej cnocie і wierze krwiq
nieprzyiacielsk^ pola nic zafarbowal, swoiej wzaiemnie za
dostoienstwo nasze, za calosc ojczyzny nigdy nie zalui^c. Te tedy і
137v. insze odwazne, і insze II rycerskie і chwalebne postempki, a nad to
doswiadczona w prawie ojczystym umieiqtnosc slusznic nas do tego
sklonily, abysmy onego na podsqdkowstwo braclawskie po smierci
niegdy urodz. Mikolaia Kazimierza Kosakowskiego, podsqdka
braclawskiego, rothmistrza nasze[go], od wielu lat vakui^ce, iako
iedncgo z kandidatow, na sejmiku electionis wdztwa braclawskiego
od braci zgodnie obranemu, podnieszli і ten mu urz^d ze wszytkimi
praerogatywami, prawami, wolnosciami, miejscami і w inszych
okazyiach, і zgromadzeniach publicznych, takze pozytkami, temusz
urzQdowi z prawa і zwyczaiu dawnego sluz^cymi і do niego
nalezicymi, konferowali, iakosz konferuiemy і daiemy tym listem
naszym asz do ostatniego zycia iego krcsu albo tez urzqdu iakiego
wyzszego і godnosci dostimpienia. Co do wiadomosci wszytkich,
komu to wiedziec nalezy, osobliwie iednak dygnitarzow, urzqdnikow
і wszytkich stanu rycerskiego wdztwa braclawskiego obywatelow
przywodz^c, miec chcemy, aby odt^d nie kogo innego, tilko
przerzeczonego urodz. Zabokrzyckiego za podsqdka wdztwa
braclawskiego znali, micli і powazali, onego przy praerogatywach,
wolnosciach, miejscu і pozytkach, do tego urzqdu z prawa і zwyczaju
pospolitego nalez^cych, zachowali iako dla laski naszej, tak tesz
powagi tegosz. Na co dla lepszej wiary rqk^ siq nasz^ podpisawszy
pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w Nowymdworze
WXL dnia trzeciego mca pazdziernika roku pan[skiego] tysiqc
szescset szescdziesi^tefgo] pierwsze[go], panowania naszego
polskiego XIII a szwedzkiego XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej.
Stefan Hankiewicz, sekretarz ie. kr. mci. і pisarz, m[anu] p[ropri]a.
м написано крупніше.
2 описка замість „najm niejszej”.
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101. 1661.Х.4. Nowydwor
Czesznikowstwo braclawskie urodz. Alexandrowi Zabokrzyckiemu
[Reg. - Index, 1.81; AK, s.63; Sig.-3, f.289v; Sig.-6, f.9 1v.]

lari Kazimierz etc. Oznajmuiemy. Ta iest najwiqksza kazdej
Rzeczyptej sczqsliwosc і napewniejsza ztqd iej II zt^d icj stalosc, 138
kiedy znakomite czyny і przyslugi w ojezyznie, iesli nicznacznymi
fortunami zawdziqezoni honorami, przynamniej przyozdobione
bywai^. Tym bowiem і inszym daic siq powod do wszelakich cnot,
kiedy iej nieuchybn^ wdziqcznosci і nagrody od monarchow drudzy
odnoszq. zaplatq. Zasluzyl tq od nas urodzony A lexander
Zabokrzycki, ktory mtodosc1swoi^, iako tylko arma capussere mogl,
marsowym oddawszy zabawam, poczqwszy od pilaweckiej iescze
zadnej nie omieszkal expcdycyej, ktorejby mqznym sercem a
odwaznym animuszem impety nieprzyiaciclskie, nie bez znacznych
a szkodliwych na cicle swoim szwankow, piersiami swoimi
wytrzymuiq.c, swoiej nam і calej Rzeczyptcj nie oswiadczyl
zyczliwosci. A zatym takowq. iego cnotq, a nad to calc і nienaruszenie
nam zawsze dotrzymanjj. wiarq nalczytym chc^c przyozdobic
honorem onemu dla tym wiqkszego nam і Rzptej zaslugowania siq
a dla oswiadczenia chqci naszej przeciw ludziom zasluzonym urzEid
czesznikowstwa braclawskicgo po post^mpieniu na podsqdkowstwo
braclawskie urodz. Mikolaia Zabokrzyckicgo, czcsznika braclawskiego, do nas і dyspozycyej naszej przypadty, dac і konferowac
umyslilismy, iakosz daiemy і konferuiemy tym listem naszym, tak
aby pom ienione [go] urzqdu ze w szytkim i iego prawam i,
wolnosciami, miejscem, pracrogatywami, z prawa lub z zachowalego
zdawna zwyczaiu do tego urzqdu nalcz^cymi, zazywal, mial, trzymal,
asz do ostatniego kresu zycia swego albo tesz wyzszej godnosci
dostampienia. Co do wiadomosci wszytkich, osobliwie iednak
dygnitarzow, urzqdnikow і wszystkiego stanu ryccrskic[go] wdztwa
braclawskiefgo] obywatelow przywodz^c, miec chcemy, aby odt^d
przerzeczonego Alexandra Zabokrzyckic[go] za czesznika
braclawskicgo znali, mieli і powazali, onego przy praerogatywach,
miejscu, wolnosciach і pozytkach, do tego urzqdu z prawa albo
zwyczaiu dawnego nalez^cych, zachowali dla laski naszej. Na co
dla lepszej wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc koronnq.
przycisnqc roskazalismy. Dan w Nowymdworze WXL dnia
czwarte[go] II miesi^ca pazdziernika roku panskiego tysiqc szescset 138v.
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szescdziesiytego pierwszego, panowania naszego polskiego XIII a
szwedzkiego XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej.
Stefan Hankiewic, sekretarz i.k.m. і pisarz, m[anu] p[ropri]a.
' „т" розмазано.

' Dzialo siq w Dzisny w WXL nad rzeky Dzwiny w
poniedzialek po swiqcie S. Marcina biskupa і wyznawce najblizszy,
to iest dnia czternastego mca listopada roku 16612.-1 Za sprawy
tegosz i. m. x. kanclerza.
Ian Kazimierz, etc. Oznajmuiemy etc., iz podano do akt
metriki wolynskiej kancellaryej wielkiej koron[nej] dnia dzisiejszego
przywilej nizej opisany, ktory tak siq w sobie ma:
102. 1661.XI.3. Dolhynow
Pisarstwo wlodzimirskie po smierci urodzon[ego] Horaina
urodzonemu Franciszkowi Czapskiemu
[Reg. - Index, 1.81; AK, s.63; Sig.-3, f.292v; Sig.-6, f.93v.]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Powinnosci naszej
krolewskiej rzecz przystojna bydz rozumiemy, abysmy ludzi
zasluzonych lasky і dobroczynnosciy naszy przyozdabiali. Miqdzy
ktorymi baczyc my urodzonego Franciszka Czapskiego, z dawnych
lat, osobliwie pod blisko przeszle czqstymi wojnami zamieszane
czasy, nam і Rzeczyptej dobrze zasluzonego, tudziesz doswiadczony
w rzeczach і funkcyach publicznych bieglosc, a nad to prawa
pospolitcgo umieiqtnosc uwazaiyc, chqtniesmy na to zezwolili,
abysmy mu, za zgodnym miqdzy czteroma kandidatami na sejmiku
electionis od dygnitarzow, urzqdnikow і wszytkich stanu rycerskiego
obywatelow ziemie wlodzimirskiej pro more et instituto przodkow
swych odprawionym obraniem, urzyd pisarstwa ziemie wlodzimirskiej, po smierci urodzonego niegdy ’Horaina wakuiycy, do nas
і dyspozycyej naszej przypadly, dali і konferowali, iakosz ze
wszytkimi prawami, praerogatywami, miejscem і obuencyami, z
prawa lub dawnego zwyczaiu do tego urzqdu sluzycymi, onemusz
do trzymania і uzywania daiemy і konferuiemy do ostatniego kresu
zycia iego albo tesz wyzszej iakiej godnosci dostampienia. Co do
wiadomosci wszytkich, osobliwie iednak dygnitarzow, urzqdnikow
і wszytkiego stanu rycerskiego ziemie wlodzimirskiej obywatelow,
przywodzyc, miec po nich chcemy, aby odtyd nie kogo innego tylko
przerzeczonego urodz. Czapskiego za pisarza ziemie wlodzimirskiej
znali, mieli і powazali, onego przy praerogatywach, wolnosciach,
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miejscu і pozytku, do tego urzqdu z prawa і zwyczaiu pospolitego II
pospolitego nalezqcych, zachowali dla laski naszej. Na co dla lepszej
wiary rqk^ siq naszq. podpisawszy pieczqc koronny przycisnqc
roskazalismy. Dan w Dolhynowie WXL dnia trzeciego miesicica
listopada roku pan[skiego] tysiqc szescset szcscdziesiqtcgo
pierwszcgo, panowania nasze[go] polskie[go] і szwed[zkiego] XIV.
Ian Kazimierz, krol. Micjsce picczqci wielkiej koronnej.
Stephan Hankiewic, sekretarz ie. kr. mci, m[anu] p[ropri]a.
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
' пропущене ім я "M ikolaia”.

103. 1661.ХІ.12. Dzisna
Podkomorstwo wlodzimirskie urodz. Thomaszowi Kozieka,
podstolemu wolynskiemu, po smierci urodz.1
[Reg. - Index, Г.81; AK, s.63; Sig.-3, l'.292v; Sig.-6, 1.93v.J

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Iczeli wszytkim in
Re[im]pub[licam] patriciis do godnosci і dygnitarstw ojczystych z
dystrybutywy naszej і pochodz^cych wolny bywa przystqp, daleko
barzej tym, ktorzy przy wysokim urodzeniu wlasnymi cnotami і
odwagami drogq sobie do nich niepochybnq. sciel^. A ze urodz.
Thomasz Kozieka, podstoli wolynski, nie kontentui^c siq zacnosciq.
urodzenia і zaslugami onych przodkow swoich, swoiq. wlasie pracq,
to iest mqznie і odwaznie za dostoienstwo maiestatu naszego і ealose
Rzptej przeciwko roznym a potqznym, і na zgubq iej tych lat
sprzysiqzonym nieprzyiaciolom z niebespicczenstwem zdrowia і
usczerbkiem substancyej swej w gqstych okazyiach woiennych
stawai^c, na nowe sobie dostatecznie zarabial godnosci. Przeto my
onego, iako czlowieka w Rzeptej dobrze zasluzonego і prawa
pospolitego umieiqtnego, od dygnitarzow, urzqdnikow і wszytkiego
rycerstwa powiatu wlodzimirskiego elektem miqdzy czterma
kandydatami zgodnie obranego і nam listem clectionis authentycznym dla potwierdzenia (kogoby siq nam zdalo) praesentowanego,
tym urzqdem podkomorstwa wlodzimirskiego post fata urodz.2,
podkomorzego wlodzimirskiego, tanq[ua]m ultimi et immediati
possessoris vakui^cym і do dyspozycyej naszej przypadlym, w
terazniejszej occurencyej ozdobic і on iernu konferowac umyslilismy,
iakosz zdobimy і conferuiemy niniejszym listem przywileiem
naszym ze wszytkimi do tego urzqdu praerogatyuami, praenominencyami, miejsccm, iurisdykcyq. і obuencyami, az do zywota iego
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albo do dost^pienia inszej in Re[im]pub[licam] godnosci. Co do
wiadomosci wielm., urodzonym dygnitarzom , urzqdnikom,
rycerstwu, szlachcie і wszytkim wobec obywatelom powiatu
wlodzimierskie[go] donosz^c, po nich micc chcemy, aby mianowanego urodz. Thomasza Koziekq, dot^d podstolego wolynskiego,
za wlasnego і prawdziwego podkomorzego wlodzimirskiego mieli,
znali і powazali, icmu z wladzy, miejsca, iurisdikcyej, praerogatyw,
obuencyi, urzqdowi podkom orskiem u z prawa і zwyczaiu
139v. nalez^cych, zazywac II dopusczali, az do zywota iego albo do
postampienia na wyzsz^ godnosc, nie czyniqc inaczej dla laski naszej.
Na co dla lepszej wiary rqk^ siq nasz^podpisawszy pieczqc koronny
przycisnqc roskazalismy. Dan w Dzisnie nad Dzwin^ rzek^ dnia
dwunastego miesi^ca listopada roku pan[skiego] tysi^c szescset
szescdziesi^tego pierwszego, panowania naszego polskiego XIII a
szwedzkiego' XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koron[nej],
Stefan Hankiewic, ic. kr. mci sekretarz. Za sprawy і przelozeniem
iasnie wielebnego w Bogu ie. m.x. Mikolaia na Prazmowie
Prazm ow skicgo, biskupa luckiego і brzeskiego, opactw a
sieciechow[skiego] dozywotnego adm[inistrato]ra, proboscza S.
M ichala na zamku K rakow [skim ], najw yzszego kanclerza
koronne[go], M.Prazmowski, biskuplucki, kanclerz w. koronny, opat
siecie[chowski], d[ozywotny] admin[istrator] etc. Stefan Hankiewic,
krola i.m. sekrfetarz] і onegoz decretow ruskich і tych act pisarz,
140 m[anu] p[ropri]a.4 II
1у ркпс. пропуск.
2 пропущ ене ім ’я та прізвище.
* ,,zw ” частково розмазано.
4 арк. 140-140 v. незаповнені, після арк. 140v. 11 аркушів вирвано.
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II ' Zaczyna siq rok, daj Boze sczqsliwie, od narodzenia Pana
і Zbawiciela naszego tysi^cny szescsetny szescdziesi^ty wtory. Za
urzqdu kanclerskiego iasnie wielebnego w Bogu ie. mci x. Mikolaia
na Prazmowie Prazmowskiego, biskupa luckiego і brzeskiego,
kanclerza wielkiego koronnego etc.'1
II 2 Dzialo siq w Warszawie w sobotq przed swiqtem S.
Walentego kaplana і mqczennika najblizsz^, to iest dnia iedenastego
mca lutego roku panskie[go] 1662.2
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104. 1662.11.11. Warszawa
Manifestacya Samuela Flaki
[Reg. - Index, f.81; AK, s.63]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz stanywszy oblicznie
przed aktami metriki ruskiej kancellariej naszej wielkiej koronnej
slawetny Samuel Flaka m anifestacyq swoiy w rzeczy nizej
mianowanej zanosil w ten sposob, iz on maiyc sprawq swoiy z
slawetnym Wojciechem Hepnerem o sukcessiq dobr po zeszlej z
tego swiata Iohannic Hepnerownic, malzoncie swoiej, a siostrze
rodzonej przerzeczonego Wojciecha і Urbana Hepncrow, braci
pozostalych, manifestantowi testamentem przez mianowany zeszly
malzonkq iego odkazanych, ktory sprawy terminow w sydach
naszych assessorskich zadwornych tu w Warszawie pilnuiyc, dotyd
zostawal, a iako skoro zawziyl wiadomosc o naglej przez powietrze
smierci pomienionego Wojciecha Hepnera, szwarga swego, і
uczynieniu przez niego testamentu, tak zaraz o niewaznosc tego
testamentu in quantum by czqsci dobr malzonki manifestanta tak
lezycych, ruchomych, iako і summy pieniqzne, na nie przypadaiycc,
tudziesz zabraniu przez tego to Wojciecha Hepnera rzeczy malzonki
manifestanta (o co wszytko manifestant na ten czas prawnie czyni)
by! przeciwny і one obciyzal, postrzegaiyc w tym calosci swoiej і
akciej zaczqtcj iterum atque iterum manifestowa} siq, a zostawiwszy
sobie saluq uczynienia in forma iuris, tam gdzie sprawa przyidzie,
inszej manifestacyej lubo protestacyej na ten czas o przyiqeie і do
akt zapisanie tej wkrotce podanej prosil, co otrzyma}. Na ktore[go]
affektacyq і ten extrakt pod pieczqciy koronny wydac roskazalismy.
Dan w Warszawie w sobotq etc. ut supra etc.
Za sprawy iasnie wieleb[niego] w Bogu ie. m. xdza kanclerza
w. koronnego. II
hl написано крупніше.
- 2 також.

'Dzialo siq w Warszawie w poniedzialek po swiqeie Swiqtego
Kazimierza Wyznawce najblizszy, to iest dnia szostego mca marca
roku panskie[go] 1662.'1 Za sprawy iasnie wielebne[go] w Bogu
ie.m.x. kanclerza w. koronnego.
105. 1662.II.6. Warszawa
Konfirmacya przywileiu cerkwi S.Przeczystej Usnenia w
Horodysczu sluzycego
[Reg. - Index, f.81; AK, s.63]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Produkowano przed
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nami imieniem wielebnego ojca Michala Pocieia, episkopa
wlodzimirskie[go] і brzeskie[go], dwie konfirmacye na pargaminic
pisane po rusku nadane[go] przywileiu cerkwi Swiqtej Przcczystej
Usnenia, w Horodyszczu a w starostwie kowelskim bqd^cej, od
oswiecenia niegdy xcia kowelskie[go] Wasila Michalowicza
Sanguszkow icza na wies H orodyscze nazw ane wlasnym i
naiasniejszych s. pamieci Bony krolowej polskiej і Zygmunta
Augusta, antecessorow naszych, rqk^mi podpisane і picczqciami
koronncmi umocniane і utwicrdzone, cale, zdrowc і nienaruszone,
і supplikowano nam tegosz pomienione[go] wiel[ebnego] ojca
imieniem, abysmy tesz konfirmacyq, slowo w slowo z ruskie[go]
na polski iqzyk przetlumaczone, we wszytkich ich punktach,
klauzulach, artykulach powag^ naszq. konfirmowali, approbowali,
ratifikowali, utwierdzili і one w teraznicjszy list nasz inserowali.
Ktorych to konfirmacyi tenor slowo w slowo przetlumaczonych iest
taki:
Zygmunt August, Boz^ milosci^ krol polski, wielkie xiqze
litewskie, ruskie, pruskie, zmudzkie, mazowieckie і innych. Bil nam
czolem pop cerkwi zalozenia Swiqtej Przcczystej Usnenia z imienia
zamku naszego Kowelskiego z Horodyszcza na imiq Marko Kuzmicz
Zaba і powicdzial przed nami, iz przedtym za czolobiciem ojca
Kuzmi Wasilewicza Zaby, popa horodyskiego, krolowa iej me wielka
xiqzna Bona, pani matka nasza, wedlug nadania na tq cerkiew w
Horodysczu kniazia Wasiliia Michajlowicza Sanguszkowicza
zostawiwszy iego, listem swoim to nadanie do tej cerkwi horodyskiej
na wiecznc czasy potwierdzic і po smicrci tego Kozmy, ojca iego,
do tej cerkwi w Horodyszczu tego Marka, syna iego, dac raczyla,
па co і list swoj krolowa iej me iemu data, gdy ociec iego Kuzma z
te[go] swiata zszcdl, a on po smierci ie[go], ojca swe[go], przy tej
cerkwi Swiqtej Przcczystej II Przcczystej Usnicnia w Horodysczu
popem iest. Iakosz і ten list krolowej iej mci paniej matki naszej na
pargaminie pisany z pieczqci^ zawiesistq. і podpisem rqki krolowej
iej mci ten Marko, pop horodyski, przed nami pokladal і byl nam
czolem, abysmy laskq. nasz^ hospodarskq. uczynili і iego w tym
wedlug wedlug2 lista krolowej iej mci zachowali, і to nadanie do
onej cerkwi Swiqtej Przeczystej Usnienia w Horodysczu listem
naszym potwierdzic kazali. A tak my tego listu krolowej iej mci
pani matki naszej ogl^dawszy kazali go slowo od slowa w ten nasz
list wpisac, ktory tak siq w sobie ma:
Bona, Boz^milosciq. krolowa polska, wielka xiqzna litewska,
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ruska, pruska, zmojdzka, mazowiecka і innych. Bil nam czolem
pop z cerkwi Swiqtej Przeczystej Usnicna z imienia naszego
Horodyscza Kuzma Wasilewicz Zaba і powiedzial przed nami, iz
iego kniaz Wasili Michajlowicz Sanguszkowicz, mai^c Kowel і to
imienie swoie Horodyscze ieszcze w swoich rqkach, dal iemu tq
cerkiew do iego zywota ze wszytkim nadaniem cerkiewnym, co
przedtym przodkowie iego na tq cerkiew nadali, to iest z siolcm
Nowosady і z ludzmi cerkiewnymi w Horodyszczu, і s pasznij
dworn j, co ku tej cerkwi przysluchalo, і ze wszytkiemi ziemiami і
z dambrowami, sianozqeiami, drzewem bartnym tych ludzi і ze
wszytkiemu ich platy, podatkami і powinnosciami. Na co iemu і
list swoj dal, ktory on przed nami pokladal і bil nam czolem,
abychmy onego przy tej ccrkwi wedlug daniny і listu xcia
kowelskiego zachowali. A tak my tego listu wysluchawszy kazali
onego slowo od slowa w ten nasz list wpisac. Ktory tak siq w sobie
ma:
la, kniaz Wasilij Michajlowicz Sanguszkowicz Kowelski
zeznawam tym listem moim kazdemu dobremu, komu bqdzie
potrzeba tego wiedziec albo czytai^c onego slyszec, terazniejszym
і napotym bqdqcym. Bil nam czolem sw iesciennik Kuzma
Wasilewicz Zaba, abych iemu cierkiew Usnienia Przeczystej Bozej
Matki w imieniu naszym Horodysczu dali і iego na tym miejscu u
oltarza Bozego napierwej za zdrowie hospodara krola і krolowej iej
mci, і za nasze tesz Boga prosic і za dusze tesz przodkow naszych
pami^tkq czynic powinien bqdzie, pominai^c tesz to, isz przodkowie
nasi tq cerkiew ufundowali і nadali byli. Z ktorym funduszem list z
przodkow przed tym bqd^cych swiesczennikow niebozczyka ojca
naszego byl, ktory list od poganskich щк tatarow zgorzal na ten
czas kiedy byli pod Sokalem. la tedy wiedz^c dostatecznie o tym
nadaniu, wedlug pierwszego zachowania [potwierdzam] ze wszytkim
w calosci z ziemiami, polami, II polami, z sianoziqeiami, z lasami, z
dqbrowami і z drzewem bartowym, і z paszniami dwornymi tej ccrkwi
і z ludzmi osiadlemi na tej ziemi siolo Nowosady, і z tymi ludzmi,
ktorzy w Horodysczu cerkiewni і z ich zemiami, polami, sianoziqeiami
і z podatkami tych ludzi groszowemi, owsianemi і inszemi,
iakimkolwiek imieniem nazwane bqdj, і z robotami, і ze wszytkim
tym, iako siq ta zicmia z nadania przodkow naszych і ze wszytkj
parafij. Ktore siola do tej cerkwi p rz y n a lez n ic nie odejmui^c ani
naruszai^c, ma on spokojnie to wszystko do zywota swego od nas
dzierzec і uzywac, iako siq najlepiej oncmu bqdzie podobalo, a po
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iego zywocie і dzieciom iego po temusz. A ia sam і dzieci moie w
to siQ namniej wstqpowac nie mai^. Na cosmy iemu ten nasz list z
m oiipieczqciidali. Pisan w Kowlu roku Bozego narodzenia tysi^c
piqcset dwudziestego wtorcgo msca decembra dziesi^tego dnia
dziesi^tego indikta.
Poniewasz kniaz kowelski pamietai^c to, isz przodkowie iego
z ludzmi, z paszniq. dworn^, z sianoziqciami і dambrowami nadali
to wszystko przy onym zwysz mianowanym і przy tej cerkwi, і
onemu popowi tq cerkiew, і ze wszytkim tym nadaniem do iego
zywota dal. My iako pani chrzcscianska bqdqc zawzdy na tym, aby
chwala Boza mnozyla siq, nie tylko nic zwyklismy nadania cerkwi
ublizac Bozej, ale ustawicznie na tym iestesmy, iz tych ieszcze wiqcej
przyczyniamy і ku chwale Bozej przymnazamy te wszytkie
przodkow nadania kniazia kowelskiego, w listie iego mianowicie
opisane, przy tej cerkwi Usnienia Przeczystej Bozej Matki w imieniu
naszym Horodysczu zostawuiem na wieczne czasy, a z laski naszej
na czolobicie iego popa Kozmy list kniazia kowelskiego na tq
cerkiew iemu dany potwicrdzamy tym naszym listem. Ma ten
swiesciennik tq cerkiew trzymac і za zdrowic nasze hospodarskie
Boga prosic a duszom przodkow kniazia kowelskiego pami^tki
czynic, і w tej cerkwi dobrzc a rz^dnie siq zachowac і we wszytkim
powinnosci swoiej swiesciennickiej dosyc czynic і wszytkiego tego
nadania cerkiewnego uzywac do swego zywota. A po zywocie iego
bqdzieli ktory z synow iego na to godny, mamy go przy tej cerkwie
popem zachowac і ktokolwiek na wszytkie potomnie czasy z
podawania naszego w tej cerkwi popem bqdzie, tedy tego nadania
cerkiewnego ma uzywac, a my і potomki nasze w to w niwczym siq
wstqpowac і niczego z onego nadania od tej cerkwi nie mamy
oddalac і ku pozytku naszemu przywlaszczac, і na tosmy temu
popowi Kuzmie Wasilewiczowi lllewiczowi і po nim bqd^cym
popom w tej cerkwi dali ten nasz list pod pieczqci^ і z podpisem
rqki naszej. Pisan w Krakowie roku Bozego narodzenia tysi^c piqcset
czterdziestego trzeciego miesi^ca iunia siedmnastego dnia, indikta
pierwszego.
Bona regina. Iwan Szymkowicz.
My tedy hospodar iako pan chrzescianski wszytkie nadania
dawne koscielne ku chwale Bozej, aby siq tym wiqcej chwala Boza
mnozyla, nie tylko przy mocy zachowywamy, ale iescze і wiqccj
ich przyczyniamy і ku chwale Bozej mnozemy. Z tej przyczyny tc
wszystkie nadania na tq cerkiew Swiqtej Przeczystej Usnienia w
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Horodysczu przodkow kniazia kowclskiego wedlug listu krolowy
iej mci xiqzny wielkiej Bony, pani matki naszej, przy mocy
zostawuiemy na wieczne czasy і to wedlug listu kniazia kowclskiego
Wasilia Michajtowicza Sanguszkowicza to nadanie cerkwi S.
Przeczystej Usnienia w Horodysczu, wyzej mianowicie czqsto
pisane, temu popowi Markowi Kuzmiczowi Zabic і po nim bqd^cym
popom naszym horodyskim cerkwi S. Przeczystej Usnienia tym
listem naszym potwierdzamy і zmacniamy wiecznie, a z laski naszej
hospodarskiej przy tej cerkwi popem w Horodysczu zostawuiemy.
Ma ten swiesciennik Marko tq cerkiew w Horodysczu trzymac і za
zdrowie nasze hospodarskie p[ana] Boga prosic a duszom kniazia
kowclskiego pamiqtkq czynic, і w tej cerkwi dobrze a rz^dnie siq
zachowac, і powinnosci swoiej swiesciennikowskiej dosyc czynic і
wszytkiego tego nadania cerkiewncgo wedlug listu krolowy iej mci
і tesz wedlug listu kniazia kowelskicgo uzywac do swego zywota a
po iego zywocie bqdzieli ktory z synow iego na to godny, mamy go
przy tej cerkwi Usnienia Swiqtej Przeczystej w Horodysczu popem
zachowac і na tosmy dali iemu ten nasz list z nasz<i picczqciti і z
podpisem rqki naszej hospodarskiej. Pisan w Warszawie roku Bozego
narodzenia tysi^c piqeset piqedziesi^tego osmego miesi^ca octobra
pi^tego dnia.
Sigismundus Augustus, rex. Ian Mikolaiowicz Hajlic, pisarz,
koniuszy grodzinski.
My tedy pokornej miejsce wielebne[go] ojca episcopa
wlodzimirskiego dawszy prozbie, pomienione prawa we wszytkich
ich punktach, klausulach, artykulach, obowi^zkach, kondycyach,
pozytkach, wolnosciach konfirmuiemy, approbuiemy, ratifikuiemy,
utwierdzamy і w ten list nasz inseruiemy3, z wladzy naszej
roskazui^c, aby powinn^ moc і wagq zawsze w sobie mial, ile siq z
prawem pospolitym zgadza, deklaruiemy. Przytym, iz wydany z
kancellaryej naszej ad malam informationem na dobra Horodyscze
przywilej, per II oblatam do grodu zytomirskiego podany (lubo iusz I44v.
iest od tego, kto byl uprosil pomienionemu wielebnemu ojcu
episkopowi zarowno z poddanymi cerkiewnymi w pomienionej wsi
Horodysczu bqd^cymi oddany), przeciq my de plenitudinc potestatis
nostrae regiae za niewazny uznaiemy. Na co dla lepszej wiary і wagi
rqk^ siq nasz^ podpisalismy і picczqci^ koronny stwierdzic
roskazalismy. Dan w Warszawie dnia szostego mca lutego roku tysiqc
szescset szescdziesi^tego wtorego, panowania krolestw naszych
polskiego і szwedzkie[go] XIV roku.
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Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci zawieszonej koronnej.
Stefan Hankiewicz, i.k.m. sekretarz і pisarz.
написано крупніше.
2у ркпс. повтор.
' "ins" пошкоджено.

' Dzialo siq w Warszawie na sejmie w sobotq przed swiqtem
S. Wojciecha byskupa і mqczennika najblizszy, to iest dnia
dwudziestego wtorego mca kwietnia roku pan[skiego] 1662/' Za
przelozeniem iasnie wiel[e]b[nego] w Bogu i. m. x. kanclerza w.
koronnego.
106. 1662.III. 10. Warszawa
Sqdztwo luckie urodz. Samuelowi Dolmatowi Izajkowskiemu,
stolnikovvi wolynskiemu, po smierci urodz. Liniewskiego
[Reg. - Index, f.81; AK, s.63]

Ian K azim ierz etc. O znajm uiem y etc. Oznajmuiemy
niniejszym pisaniem naszym wszem wobec і kazdemu zosobna,
komu to wiedziec nalezy, iz nam podlug dyspozycyej і praw
koronnych przez dignitarzow, urzqdnikow і wszytkich stanu
rycerskiego woiewodztwa wolynskiego obywatelow czterej
kandidaci na vakuiyce po smierci niegdy urodz. Andrzeia
Liniewskiego, sqdziego ziemskiego luckiego, tosz sqdztwo ziemskie
luckie osobliwy clekcyy authentycznу sy podani, abysmy im iednego
z nich, ktoregobysmy sposobniejszego bydz do tego urzqdu
rozumieli, za sqdziego ziemskiego luckiego podali. Za czym my
osobliwy respekt maiyc na znaczne zaslugi urodz. Samuela Dolmata
Isajkowskiego, stolnika wolhynskiego, iednego z tychze kandidatow,
a uwazywszy osobliwy iego w prawie koronnym і w traktowaniu
powaznych spraw Rzptej bieglosc і umieiqtnosc, umyslilismy mu
to sqdztwo ziemskie luckie, wzwyz namienionym sposobem
vakuiyce, dac і conferow ac, iakosz daiemy і konferuiemy
terazniejszym listem naszym. Za ktorym bqdzie ie ze wszytkimi
prawami, praerogatywami і obuencyami, z prawa і zwyczaiu do
tego urzqdu nalezycymi, trzymal, onego zazywal і funkcyq iego
145 odprawowal II odprawowal, asz do smierci albo do wyzszej iakiej
godnosci dostypienia. Co do wszytkich, ktorym to wiedziec nalezy,
osobliwie dygnitarzow, urzqdnikow і wszytkich stanu rycerskiego
woiewodztwa wolynskiego obywatelow donoszyc wiadomosci,
roskazuiem y, aby pom ienionego urodz. Samuela Dolmata
Isajkowskiego, stolnika wolynskiego, za prawdziwego sqdziego
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ziemskiego luckiego znali, iemu z miejsca, praw, praerogatyw і
obuencyi, temu urzqdowi sluzicych, ustqpowali і odpowiadali dla
laski naszej. Na co dla lepszej wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc
koronny przycisn^c roskazalism y. Dan w W arszawie dnia
dziesi^tefgo] miesi^ca marca roku panskiego tysiicnc[go]
szescsetnego szescdziesi^tego wtorego, panowania krolestw naszych
polskiego і szwed[zkiego] XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej. Ian
Ignaci B^kowski, podkomorzy chelminski, m[anu] p[ropri]a.
м написано крупніше.

' Dzialo siq w Warszawie na sejmie koronnym w sobotq przed
swiqtem SS. Filipa і lakuba Apostolow, to iest dnia dwudziestc[go]
dziewi^tego miesi^ca kwietnia roku panskiego 1662V Za
przelozeniem tegosz i. m. x. kanclerza.
107. 1662.IV.27. Warszawa
Nobilitacya szlach[e]t[nego] M ichala M acharzynskiego,
starszego setnika pulku humanskiego
[Reg. - Index, f.81; AK, s.63; Prot. - MK-364, f.45-47v. (inductum ad acta
metricae ruthen.); Opis katalog. - Wdowiszewski Z.: IX. S.83; Materialy
genealogiczne. S.77]

Na wiqezn^ rzeczy niniejszej pamiitkq. My lan Kazimierz, z
Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze litewskie, ruskie, pruskie,
mazowieckie, zmudzkie, kiiowskie, wolynskie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gotski, wandalski
dziedziczny krol. Oznajmuiemy tym listem przywileiem naszym
wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to wiedziec bqdzie nalezalo,
teraz і napotym bqd^cym. Kazdy to tak naturalny, iako і nabyty,
тащсу rozum lacno przyznac moze, ze gdy swiatlo z ciemnych
wybiie siq kraiow na firmament niebieski і swymi iasnymi padoly
ziemskie і okropne ciemnosci oswiqei promieniami nie potrzebuie
zadnego przydatku inszej iasnosci. Tak tym, ktorzy wrodzonq. mai^
cnotq, zadnego nie potrzeba zalecenia, gdysz cnota podobna sloncu,
bo iako to by w najgrubszych ciemnosciach wydaie siq, tak onesz
kazdy widziec moze і cnoty, iako wiqc sucha II ziemia zaranncj rosy,
wszyscy z^dac zwykli. Znajduie siq cnota w szlachetnym Michale
Macharzenskiem, starszym setniku pulku naszego humanskiego,
mqstwem і odwagi nam і ojczyznie dobrze zasluzonym tak dalece,
ze mu to przyznaiemy, iz dziela iego rycerskic w wojsku naszym
Zaporozkim, mqstwo і resolucya w expedycyach woiennych, wiara
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nienaruszona w rosterkach і niepokoiu ojczyzny godne
swoiej
pochwaly і sowitej nagrody. On albowiem z mlodych lat swoich
ustawicznie w dziele rycerskim czwicz^c siq і swoiq mlodosc w
dzikich polach і roznych nieprzyiaciol naszych і Rzeptej ziemiach
pracq. і fatigq^ woieme poleruec, nic barzcj nie usilowal nad nabycie
cnoty і dobrej slawy, niestraszne mu byli nieprzyiacielskie w oczach
iego wystawione hufce, armaty, zbroie і ostre orqza, zwyciqzal to
odwaznym swoim sercem, nabytym w mlodosci mqstwem. A co
nawiqksza, ze pod czas zamieszany wojnq, gdy ojczyzna і Rzpta
nasza od narodu ruskiego opusczona byla obywatelow, on iednak z
brace swoiq w wojsku naszym Zaporozkim zostaecy, sklanial siq
zawsze do wyswiadczenia synowskiej ojezyznie swoiej milosci і
do oddania nalezytej nam iako panu przyrodzonemu wiary і
powinnego posluszenstwa. W czym znamienie iego widzimy bydz
cnotq, ktorq. z tamesznymi obywatelami w wojsku naszym
Zaporozkim w kazdej woiennej okazyej wyswiadczaec, wszytko
na stronq pokladal, iako to niebespieczenstwa, straty, trudy obozowe
tudziesz znaczny na zdrowiu usczerbek, nawet і samego zdrowia
zgubq, a w zel przed siq powinie nam wiarq і posluszenstwo, w
ktorym zostawal statecznie, w zel ealose ojczyzny і panskie nasze
dostoienstwo, ktore piersiami swymi od nastqpuecych nieprzyiaciol
zaslanial, w zel nakoniec і san e wiekami niezmazanq slawq, ktorq
potomnosc kazdego takiego rycerskiego mqza do podobnych odwag
і mqstwa zwykla pociqgac, daiqc znac, ze slawa w boiu marsowym
nabyta lubo iq^ iakie nienawisne fawory zepsowac usiluiq., przcciq
ona podobienstwem swiatla slonecznego, ktorego zadne by
naciemniejsze obloki na gornym horyzoncie zatlumic nie mog^, w
swoim zostawac zwykla wigorze, gdy iest dobrze і prawdziwie
nabyta. Takowe tedy od pomienionego szlachetnego Michala
M acharzenskiego, sctnika naszego, o cnocie iego і wierze
nienaruszonej, zyczliwym poddanstwie, ochotnej usludze mqstwa і
odwadze odebrawszy dowody, nie mozemy ieno iego heroiczne
dziela wdziqcznie przyimowac і za nie onegosz lask^ naszq
krolewskq^ (zachqcaec go і potomkow iego do podobnych dziel)
ukontentowac II ukontentowac. A ze iusz niektorzy z wojska naszego
Zaporozkiego za takowesz cnoty, mqstwa і odwagi, za dotrzymanie
nam wiary і za obronq panstw naszych powinni otrzymali nagrodq,
tedy і pomienionego szlachetne[go] Michala Macharzynskiego,
setnika naszego, і z braciq^ iego w tej mierze nie uposzledzamy, gdy
mu і onym tejze laski udzielaiq.c, klejnot wszystkim dobrze

290

zasluzonym nadany szlachectwa polskiego і zlotej wolnosci dac і
conferowac umyslilismy, iakosz rzeczy samy tak iemu samemu, braci
iego, iako tesz potomstwu ich oboiej plci, od nich idycej, daiemy і
konferuiemy wiqcznymi czasy і onego, і braciq iego z potomkami
ich oboiej plci do wszytkich praw, godnosci, wolnosci, glosu,
praerogatyw, stanowi szlacheckiemu z prawa і dawnego zwyczaiu
nalezytych, za zgody wszytkich stanow koronnych і WXL, na
terazniejszy sejm zgromadzonych, przyimuiemy і prawdziwy bydz
polsky szlachty deklaruiemy. Ktorych wolnosci szlacheckich w
prawie opisanych pomieniony szlachetny Michal Macharzenski,
bracia iego і potomkowie ich oboiej plci na kazdym placu wolno і
bespiecznie, rowno z innymi obywatelami naszymi panstw naszych
koronnych і WXL, w potomne і niesmiertelne wieki zazywac bqdy.
A iz ta przeswietna wolnosc і szlachectwa tego godnosc bez swego
wlasnego nie moze bydz herbu, ktory tejze godnosci znakicm bydz
ma, tedy my z dobroczynnej laski naszej pom ienioncm u
szlachetnemu Michalowi Macharzenskiemu, braci tudziesz iego і
potomkom ich oboiej plci za takowc iego one dziela, mqstwa і
odwagi naznaczamy za herb chorygiew Radwan nazwany, nad niem
rqka zbrojna do gory szablq ostrzem trzymaiyca, po bokach tegosz
Radwanu dwa krzyze, a w chelmie piqc pior strusich, ia1ko to lepiej
tenze herb tu iemu nadany iest wyrazony. Tego tedy herbu we
wszytkich swoich sprawach, takze na aktach publicznych і
prywatnych zwyczaiem szlachty polskiej on, bracia iego і
potomkowie oboiej plci onychze zazywac bqdy. Co do wiadomosci
wszytkich, mianowicie dygnitarzow, u ’rzqdnikow і wszytkich tak
duchownych, iako swieckich, stanu rycerskiego obywatelow
koronnych і WXL, і innych wszclkiej kondycyej і stanu ludzi
przywodzyc, miec po nich chcemy і roskazuicmy, aby mianowanego
szlachetnego Michala Macharzenskiego, setnika naszego, braciq iego
і potomkow ich oboiej plci za prawdziwy szlachtq polsky mieli,
znali і przyznawali w uzywaniu wolnosci, praw і praerogatyw
szlacheckich, ktorych szlachta polska zazywaiy, iako onemu
samemu, tak braci iego і potomkom ich oboiej plci zadnej
przeszkody nie czynili і w tytule, herbie, miejscu і glosie im
nalezycym wszqdzie II і zawsze odpowiadali pod winami na
vymuiycych praerogatyw szlacheckich w prawie opisanymi. Na co
dla lepszej wagi ten przywilej nasz rqky naszy podpisany pieczqciy
maiestatowy koronny stwierdzic roskazalismy. Dzialo siq na sejmie
koronnym w Warszawie dnia dwudziestego siodmego mca kwietnia
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roku panskiego tysiac szescset szescdziesi^tego wtorego, panowania
krolestw naszych polskiego XIII a szwedzkiego XIV roku.
Przy bytnosci najwielebniejszego, przewielebnych, wielebnych w panu Chrystusie, iasnie wielmoznych, wielmoznych,
urodzonych: Waclawa hrabie z Leszna Lesczynskie[go], gniez
nienskiego, prymasa і pierwszego xcia Korony Polskiej, Iana
Tarnowskiego, Iwowskiego arcybiskupow; Andrzeia Trzebickiego,
krakowskiego, ksi^zqcia siewerskiego, Floryana Kazimierza na
Klewaniu Czartoryskiego xcia, kuiawskiego і pomorskiego,
Wojciecha Tholibowskiego, poznanskie[go], Iana Gembickiego,
plockiego, Mikolaia na Prazmowie Prazmowskiego, luckiego і
brzeskiego, kanclerza najw yzszego koronnego, A ndrzeia
Olszewskiego, chelminskiego, Thomasza Uiejskiego, kiiowskiego
biskupow; Stanisiawa na Podhajcach Potockiego, woiewody
krakowskiego, hetmana w. koron[nego]; Pawla Sapiehy, wilenskie
go, hetmana wielkiego WXL, M ichala4 Kopcia, polockiego
woiewodow; Iana Krasinskiego, podskarbiego w. koronne[go];
Ierzego hrabie na Wiszniczu Lubomirskiego, marszalka w. і hetmana
polnego koronnego; Lukasza Opalinskiego, marszalka nadwornego
koronnego; Krzysztofa Раса, kanclerza wielkiego WXL; Iana hrabie
z Leszna Lesczynskiego, koronnego, Alexandra Naruszewicza, WXL
podkanclerzych; Andrzeia Morsztyna, referendarza koronne[go];
Andrzeia Miaskowskiego, regenta koron[nego], opata przemeckiego;
Samuela Prazmowskiego, chor^zego nadwornego koronnego; Iana
Kosa, chor^zego chelminskiego, dworzanina pokoiowego naszego;
Floryana K raw em bergka, sekretarza naszego; M acieia na
Wyszonkach Wyszynskiego, pisarza kancellaryej wielkiej koronnej,
і innych wielu senatorow, urzqdnikow і poslow ziemskich, na
terazniejszy sejm zgromadzonych. Wydany przez rqce iasnie
wielmoznego wzwyz mianowanego xdza biskupa luckiego,
kanclerza w. koronnego. Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci
maiestatowej koronnej zawieszonej. Ian Ignacy B^kowski,
podkomorzy chehninski, m[anu] p[ropri]a.
' ' написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
посередині аркуша залишена прогалина під зображ ення гербу.
4 у ркпс. пропуск.
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‘ Dzialo siq w Warszawie w piytek nazaiutrz po Oktawie II po
Oktawie Bozego Ciala, to iest dnia szesnastego miesiyca czerwca
roku pan[skiego] tysiyc szescset szescdziesiyte[go] wtorego.'1 Za
sprawy iasnie wiel[e]b[nego] w Bogu ie[go] mci x. kanclerza
koron[nego].
108. 1662.IV.30. Warszawa
Nobilitacya urodzonego Gabryela Wolnickiego, zolnierza
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[Reg. - Index, f.8 1; AK, s.63; Sig.-5, f.79v; Opis katalog. - Wdowiszewski Z.:
IX. S.83; Materialy genealogiczne. S. 127]

Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gotski, wandalski
dziedziczny krol. Oznajmuiemy ninicjszym przywileiem naszym
wszem wobec і kazdemu albo napotym bqdzie nalezalo. Iezeli
wszytkie nasze z dobroczynnej laski Boskiej sczqsliwosci і
otrzymania, fortunne intencyom naszym skutki sy nam mile і
wdziqczne, daleko wiqcej odwazne ludzi rycerskich dziela, krwawe
zaslugi, prace і woienne fatygi, iako tesz na substancyej straty і na
zdrowiu usczerbki. Przez te albowiem wiara swiqta, caiosc
Rzeczyptej і nasze krolewskie dostoienstwo konseruuie siq і
powziqte przez te wszystkie panowania naszego czasy za pomocy
Bosky z nieprzyiaciol naszych і Rzptej tak hojne zwyciqstwa
pomnazac siq zwykly. Nie godzi siq tedy inaczej, tylko takowych
nam і ojczyznie wiernie zyczliwych і sczerych zolnierzy pansky
naszy lasky przyozdabiac і onych albo obfitemi naszymi і Rzeczyptej
tej dobrami ubogacac, albo ozdobnymi і wspanialymi w tej ojczyznie
najduiycymi siq wolnosciami, swobodami і honorami przyozdabiac.
Tym albowiem sposobem iedni w zaslugach swych zostaiy
ukontentowani, drudzi zas do zaslugowania siq nam і Rzeczyptej
znaczny pochob і osobliwy pobudkq brae zwykli. Ze tedy urodzony
Gabryel Wolnicki nam і calej Rzeptej od wielmoznych hetmanow
naszych koronnych і calego wojska w instrukcyej na sejm
terazniejszy, z iego zacnych, ktore mu Bog dal і natura, przymiotow,
zalecony і z pierwszych przodkow swoich zasluzony iest. Nad to
wiadomy maiyc iego ku nam і II tej Rzptej stateczny wiarq, wierny 147v.
uslugq, tudziesz nienaruszony przy wszelakiej zyczliwosci, ktory
nam і tej w[iernosci], ktorej siq rodzil ojczyznie, mianowicie pod
przeszle zamieszane wojny krwawy czasy, nie tylko z niesmiertelny
slawy swoiy і calego zawsze slawq w marsowym boiu swoiy
maiycego wojska naszego koronnego, ale tesz czqstokroc straty
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znaczn^ substancyej swoiej, ktorq. mai^c dostatni^ wolal z niq na
uslugq nasz^ і Rzptej pospieszyc, anizeli w proznowaniu і we w
czasie domowym gospodarskim bez slawy і bez przyslugi naszej
zyc, cnotq і do kozdej naszej і Rzeptej uslugi wrodzon^ iego prawie
zalecon^ mai^e ochotq. A co wiqksza, ze zrzadka siq najdui^c^ w
poddanych naszych, osobliwie kiedy nieprzyiaciel nasz і Rzeczyptej
gtowny Moskwicin swymi dostatnimi skarbami і niepodobnymi w
skutku obietnicami wszytkich naszych ukrainnych obywatelow na
swoi^ stronq przeci^gn^l і ich od nas pana swego wlasnego
przyrodzonego odwabiat, doswiadczon^. iego przeciwko nam znai^c
zyczliwosc, ktor^ wiqcej sobie wazyt, anizeli dostatki swoie z
przodkow swych bez pracy, potu і starania swoie ustawiczne nabyte,
to sobie zawsze smakui^c, ze milsza iest zawsze w swej wlasnej
ojezyznie by najubozsza kondycya a iescze od wlasnego pana swego
w nagrodzie zaslug swych ochotnie dana, anizeli obcego monarchi
(ktorego tylko sama sczegulna chciwosc nad cudzym narodem
panowania і nigdy nieugaszona w rosprzestrzenieniu granic panstwa
swego і w przyl^czeniu do onego, lubo і przez niesprawiedliw^ wojnq
by nawiqeej prowincyi cudzych podpala і podzega z^dza) bogate
klejnoty, szeroke wlosci, gromadne poddanstwa, obfite gumna і same
widome2ze zlota і srebra, iako і z innych metallow drogich, kupione
dostatki, ktore wielu w prawdzie z tamecznych ukrainnych
obywatelow a poddanych naszych od nas, pana swego przyrodzone
go, і od ciala tej Rzptej oderwaly і pomienionemu urodzonemu
Wolnickiemu do podobne[go] wystepku pobudk^ byly. Przeciq
iednak on zadnymi siq nie dai^c korrumpowac luboc prawdziwemi
obietnicami і dobrodziejstwy wolal zawsze przy wierze panu
przyrodnym і ojezyznie swej, kazdemu zawsze miiej, zostawac w
w olnosci і swiebodzie, anizeli pod obcem m onarchy przy
najobfitszych dostatkach zic w niewole. W czym oddal nam і Rzeptej
powinny od kazdego dobrego ojezyznq sw^mihii^cego syna cnoty,
wiary і zyczliwosci swej wolni trybut niezadnymi wprawdzie
bogactwy, nad ktore my przyktadem naiasniejszych II naiasniejszych
szwiezej pamiqci antccessorow naszych kazdego z poddanych
naszych przekladamy zyczliwosc z wiar^ і z cn o e zl^czon^, iako
przy wszelkiej ochocie odwagi і mqstwem dobremu і nieustraszonemu zoinierzowi nalezytym. Nie mozemy tedy z wrodzonej naszej
dobroci ieno pomienionego urodz. Wolnickiego, dobrze nam 1
Rzeptej zasluzonego, za te iego tak wysokie і wspaniale cnoty,
mqstwa і odwagi, ktore czynit і czynic siq dalej zabiera, tym co
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mamy w Koronie і Rzeczyptej najdrozszego і naosobliwszcgo za
zgodiwszech stanow koronnych і WXL obdarzyc і ozdobic, to iest
klejnotem szlachectwa polskiego і zlotej wolnosci, iakosz ozdabiamy
і obdarzamy, stosuiic siq do constytucyej w tej mierze zgodnie
postanowionej, niniejszym przywileiem naszym і onego, iako
potomkow iego tak mqskiej, iako bialoglowskiej plci, do wszytkich
praw і godnosci, wolnosci, glosu, praerogatyw przyimuiemy і
przypusczamy, і zaraz go z potomkami iego oboiej plci za prawdziwi
szlachtq polsky deklaruiemy. Ktorych to wolnosci glosu, godnosci і
praerogatyw, kazdemu szlachcicowi z prawa і dawnego zwyczaiu
nalezytych, pomieniony urodzony Gabryel Wolnicki і potomkowie
iego oboiej plci wszqdzie і na kazdym placu wolno і bespiccznie
zarowno z innymi tej Rzptej obywatclami na potomne і nicsmiertelne
czasy zazywac bqdzie і bqdi. A iz ta godnosc slachectwa polskiego
nie moze bydz bez swego wlasnego znaku і herbu, tedy my on z
dobroczynnej laski naszej і powagi krolcwskicj pomienionemu
urodzone[mu] Gabryelowi Wolnickiemu і potom’ kom iego oboiej
plci nadaiemy takowy: podkowa, a w samym srzodku iej krzyz
kawalerski, na wierzchu zas tych obojga strusich pior czarnych trzy
z strzali przez nie przechodzici. Takowego tedy herbu pomieniony
urodzony Gabryel Wolnicki і potomkowie iego we wszy 'tkich
swoich publicznych і prywatnych sprawach wedlug zdania swego
na wieczne і potomne czasy zazywac і tym siq herbem pieczqtowac
bqdzie і bqdi. Co do wiadomosci wszytkich, a mianowicie
naiasniejszym nastqmpcom naszym, iasnie wielebnym, iasnie
wielmoznym, wielebnym, wielmoznym, urodzonym dignitarzom,
urzqdnikom duchownym і szwieckim tak w Koronie naszej, iako і
w WXL, teraz і napotym bqdtjcym, obywatelom і poddanym naszym,
iako II і wszytkim stanu rycerskiego ludziom podawszy, miec chcemy 148v.
po wszytkich, aby przerzeczony urodzony Gabryel Wolnicki і
potomkowie iego oboiej plci za prawdziwego szlachcica polskiego
byl miany і byli miani, і przy tych wolnosciach, prawie, glosie,
godnosciach і praerogatywach, ktorych z prawa slachta polska і
WXL zazywa, na potomne wieki zachowany byly iego oboiej plci
possessorowie, calc і nienaruszenie zachowani byli dla laski naszej
і naiasniejszych nastempcow naszych. Na co dla lepszej wiary rqki
siq naszi wlasni podpisawszy і pieczqc maiestatowi przycisnic
roskazalismy. Dan w Warszawie dnia trzydziestego m icsiica
kwietnia roku panskiego tysiic szescset szescdziesiitego wtorego,
panowania krolestw naszych polskie[go] і szwedzkiego cztemastego roku.
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Przy obecnosci najw ielebniejszego, przewielebnych,
wielebnych w panu Chrystusie, iasnie wielmoznych, urodzonych:
Waclawa hrabie z Leszna Lesczinskiego, gnieznienskiego, primasa
і pierwszego xiyzqcia Korony Polskiej, Iana Tarnowskiego,
lwowskiego arcybiskupow; Andrzeia Trzebickiego, krakowskiego,
xcia siewierskiego, Floryana Kazimierza na Klewaniu і Czartoryzku,
wroclawskiego, kuiawskiego, pomorskiego, xcia Czartoryskiego,
Wojciecha Tolibowskiego, poznanskiego, Mikolaia na Prazmowie
Prazmowskiego, luckiego і brzeskiego, opactwa sieciechowskiego
administratora, kanclerza koronnego, Thomasza Uiejskiego,
kiiowskiego biskupow; Stanislawa z Potoka na Podhajcach
Potockiego, woiewody krakowskiego і hetmana w. koronnego;
Andrzeia Grudzinskiego, poznanskiego, Pawla Iana Sapiechy,
wilenskiego і hetmana wielkiego WXL, Hieronima Wierzbowskiego,
sieradzkiego, Iana Tarla, lubelskiego woiewodow; Stanislawa
Witowskiego, scndomirskiego, Iana Wielopolskiego, wojnickiego
kasztellanow; Ierzego hrabie na Wiszniczu і Iaroslawiu Lubomirskiego, marszalka wielkiego і hetmana polnego koronne[go];
Iana z Sobieszyna Sobieskiego, choryzego wielkiego koronnego;
Lukasza Opalinskiego, marszalka nadwornego koronnego; Iana
Lesczynskiego, koronnego, Alexandra Naruszewicza, WXL
podkanclerzych; Ignacego Bykowskiego, podkomorzego chel
minskiego, sekretarza naszego; Iana Gninskiego, podkomorzego
pomorskiego, starosty gnieznienskiego, cancellaryej II cancellaryej
malej regenta; Iana Sapiehy, koronnego, Iana Polubinskiefgo], WXL
pisarzow polnych; Tobiasza Morsztyna, lowczego koron[nego]; Iana
Zielqckiego, starosty bydgoskiego; Iana Borowskiego, Iana Kossa,
Macieia Miaskowskiego, dworzan і pokoiowych naszych; Stefana
Hankiewica, pisarza dekretowego wolynskiego, sekretarza naszego;
Franciszka K azim ierza Wysockiego, Macieia Konrackiego,
Stanislawa Baczynskiego, Stanislawa Urbanskicgo, Kazimierza
Czernickiego, Ierzego Sulewskiego, Stanislawa Woiakowskiego і
Naroznickiego, kancellaryej wielkiej і malej koronnej pisarzow, і
innych wielu wiary godnych, roznego stanu ludzi, poslow і
obywatelow koronnych і WXL, na sejm terazniejszy walny
warszawsky zgromadzonych. Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci
maiestatu ie[go] kr. mci. Ian Ignacy Bykowski, podkomorzy
chelminski.
11 написано крупніше.
2 описка замість "wiadome
■м посередині аркуша залишена прогалина під зображ ення гербу.
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' Dzialo siq we Lwowie w po2niedzialek przed swiqtem SS.‘2
Szymona і ludy Apostolow, to iest dnia dwudziestego trzeciego3mca
octobra roku panskie[go] 1662."' Za przelozeniem iasnie
wielebne[go] w Bogu i. mci x. kanclerza w. koron[nego].
109. 1662.VI. 17. Warszawa
Sfdztw o w lodzim irskie urodz. Ianowi Z ahorow skiem u
conferowane
[Reg. - Index, f.81; AK, s.63; Sig.-5, f.96; Prot. - MK.-364, f. 142-143 (oblata;
acticatum do metriky woiynskiej)]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz podany iest do akt
metryki ruskiej kancellarycj wielkiej koronnej przywilej nizej
wpisany, rqk^ naszq. krolewsk^ podpisany і pieczqci^ koronny
stwierdzony, caly, zdrowy, nienaruszony. Ktory tak siq w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, kiiowskie,
wolynskie, inflantskie, smolenskie, czerniechowskic, a szwedzki,
gottski, wandalski dziedziczny krol. Oznajmuiemy niniejszym listem
naszym wszem wobec і kozdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy.
Acz w tej Rzeczyptej aequalitate wolnosci uprzywileiowanej
wszytkim stanu rycerskiego obywatelom wolny iest wstqp do
urzqdow і dignitarstw II dignitarstw, iednakze one Boskie і ojczystc
statuty summo arbitrio nostro і pod uwazny szafunek zdaly, abysmy
in subiectis brak czyni^c zasluzonym і godnym oddawali. lezeli zas
na ktore urzqdy і godnosci stopnie tali delectu uti powinnismy, iako
do tych, na ktorych recta administratio iustitiae zawisla, wiedz^c
dobrze, ze ta iest fundamentem niewzruszonym panstw wszelkich
zakladania, takze stalosci і conseruatiej onychze. Gdy tedy na urz^d
sqdztwa ziemskie[go] wlodzimierskiego, po smierci urodzonego
niegdy Stanislawa Korczminskiego wakui^cy, dignitarze, urzqdnicy
і inni stanu rycerskiego woiewodztwa wolynskiego obywatele wedle
postanowienia і zwyczaiu przodkow z odprawionego zgodnie
sejmiku electionis instrumentem autentycznym czterech kandidatow
nam praesentowali, a miqdzy innemi urodzonego Iana Zahorowskiego, na ten czas stolnika czerniechowskiego, mianowali, nie
tylko z wielmoznych urzqdnikow і consiliarzow naszych zalecenia,
ale tez і naszej wiadomosci cnot і zaslug pomienionego urodz.
Zahorowskiego, ktoremi tak z przodkow swych e sanguine xi^z^t
Wisniowieckich pochodz^cych, a za swiezszej pamiqci rodzica
swego przesz czterydziesci lat na usludze Rzeczyptej woiennej
zostai^cego і mqstwem wslawionego, iako tez wlasnych, osobliwie
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stalosciy wiary і milosciy ku nam і ojczyznie pod czas przeszlego
zamieszania w panstwach naszych chorygiew kozacky trzymaiyc і
z niy w okazyach bitnych mqznie і odwaznie stawaiyc inclaruit,
nam і Rzptej zasluzyl siq. Niemniej zalecone maiyc qualitates iego
przyrodzone і przez exercitium naturae nabyte nauki, bicglosci і
rozsydki w sprawach publicznych і prawie ojczystym, ktoremi
miqdzy braciy eminet, uznalismy miqdzy innemi tego urzqdu
godnego tak dalece, ze niemniej iemu z urzqdu iako urzqdowi z
osoby iego godnosci accedere znajduiemy, iakosz ninicjszym II
niniejszym przywileiem naszym nie komu innemu tylko pomienionemu urodzonemu Zahorowskiemu, stolnikowi czerniechowskiemu і
rotm istrzow i naszemu, tenze to urzyd sqdztwa ziemskiego
wlodzimirskiego daiemy і conferuiemy, tak aby go ze wszytkimi
praerogatiuami, prawami, po4 wolnosciami і dochodami, do niego
nalezycymi trzymal, sprawowal, asz do ostatniego zycia swoiego
kresu lub wyzszego urzqdu albo godnosci dostypienia. Co і do
wiadomosci wszytkich, osobliwie iednak wielmoznych, urodzonych
dignitarzow, urzqdnikow і wszytkich stanu rycerskiego woie
wodztwa wolynskiego obywatelow przywodzyc, miec po nich
chcemy, aby wzwysz mianowanego urodzonego Zahorowskiego za
sqdziego ziemskiego wlodzimirskiego prawdziwego mieli і znali, і
onemusz w praerogatiwach, miejscu, wolnosciach і dochodach,
sqdziemu mianowanemu wedle prawa і zwyczaiu sluzycych,
wszqdzie і zawsze dosyc czynili iako pod lasky naszy, tak tesz
obowiyzkiem prawa pospolitego. Na co dla lepszej wiary przy
podpisie rqki naszej pieczqc koronna przycisniona. Dan w Warszawie
dnia siedmnastego miesiyca czerwca roku panskiego tysiyc szescset
szescdziesiytego wtorego, panowania naszego polskiego czterynastego, szwedzkiego piqtnastego roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci koronnej wielki[ej]
zawieszonej w puszcze. Andreas Miaskowski, abbas premeten[sis],
regens cancellariae regni.
л/ написано крупніше.
2'2 написано масніше.
“trze" написано масніше.
J правдоподібно помилково недописане слово „pozytkami".
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110. 1662.VII.7. Warszawa
Stolnikostw o czerniechow skie urodzonem u Sam uelow i
Ledochowskiemu po wst^pieniu na sfdztwo wlodzimirskie
urodzonego Iana Zahorowskie[go], stolnika czerniechowskiego
[Reg. - Index, f.81; AK, s.63; Sig.-5, f.96; Prot. - MK-367, f.l28v.-l29v.]

Ian II Ian K azim ierz, z Bozej laski krol polski etc. I50v.
Oznajmuiemy etc. Iako kazdej Rzeczyptej na tym niemniej zawisla
calosc, gdy iej na mqzach midrych і w rzeczach bieglych w
przymioty cnot nieubogich nie schodzi, tak do naszego thronu
krolewskiego powagi і stalosci nalezy, takowych ludzi publicznemi
zdobic honorami і do naszej zachowac uslugi. Tej nie исЬуЬіащс
powinnosci і teraz і teraz1 przypadai^cego do dispositiej naszej, a
to po post^pieniu urodzonego Iana Zahorowskiego, stolnika
czerniechowskiego, na sqdztwo wlodzimirskie, stolnikostwa
czerniechowskiego urzqdu, w pamiqci s. іпащс urodzonego Samuela
Ledochowskiego iako w woiennych okazyach odwazne, tak tesz w
sprawach publicznych dzielne przyslugi, aby w tej familiej ozdoby
honorow nie gasnqly, w ktorej wiara і milosc ku panom, ojczyznic
swej innym lucet і iest przykladna, lepiej і stuszniej ten urz^d
collocare nie znalezlismy, iako gdy onze pomienionemu urodzonemu
Ledochowskiemu et militari by et togatis meritis nie tylko z
przodkow, ale tesz praesenti saeculo і urodzonych podkomorzego і
sqdziego ziemskiego krzemienieckich, iegosz rodzonych, п а т і calej
Rzptej dobrze zasluzonemu, dalismy і conferow ali, iakosz
niniejszym przywileiem naszym daiemy і conferuiemy, tak aby ten
urz^d stolnikostwa czerniechowskiego ze wszytkiemi praerogatiuami і wolnosciami, z prawa і zwyczaiu do niego nalcz^cymi,
trzymal do ostatniego zycia swego kresu albo tesz na wyzszy urz^d
lub godnosc postqpienia. Co і do wiadomosci wszytkich, mianowicie
woiewodztwa czerniechowskiego dignitarzow, urzqdnikow і
wszytkich stanu rycerskiego obywatelow przywodz^c, miec po nich
chcemy, aby urodzonego Samuela Ledochowskiego za prawdziwego
stolnika czerniechowskiego znali і mieli, onemu z miejsca,
praerogatiw і wolnosci, urzqdowi temu sluz^cych, wszqdzie і zawsze
odpowiadali і dosyc czynili pod laski nasz^. Na co dla lepszej wiary
przy podpisie rqki naszej II pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. 151
Dan w Warszawie dnia VII mca lipca roku panskiego MDCLXII,
panowania naszego polskiego і szwedzkiego XIV roku.
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Ian Kazimierz, krol. Locus sigilli maioris cancellariae regni.
Stephanus Hankiewic, secretarius regiae maiestatis.
' у ркпс. повтор.

111. 1662.VII.7. Warszawa
Darowizna od urodzonego Radziszewskiego wielebne[mu] x.
Franciszkowi Niemyjskiemu
[Reg. - Index, f.81 ; AK, s.63; Prot. - MK 364, f.92v.-93v; Wpis - MK-203,
f.l21v.-!22v.]

Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy
etc., iz stanywszy oblicznie przed aktami metriki wotynskiej
cancellariej naszej wielkiej koronnej urodzony Alexander
Radziszewski, viceinstigator koronny, zdrowy na umysle і na ciele
we wszytkim bqdyc, od grodu, ziemstwa і wszelkiej iurisdictiej sobie
przyzwoitej na ten czas dobrowolnie odstqpuiyc, a terazniejszej
iurisdictiej krolewskiej wzglqdem tego zapisu tylko z dobrami swemi
siq poddaiyc, imieniem urodzonej Kristiny z Kazanowa Radziszewskiej, malzonki swej, iako dziedziczki czqsci swej w dobrach
nizej mianowanych czyniyc, iawnie і dobrowolnie zeznat, iakosz
niniejszym zapisem rzetelnie zeznawa, iz on imieniem wzwysz
wspomnionej malzonki swej Kristiny z Kazanowa dobra ziemskie
dziedziczne, to iest polowq czqsci Zbaraza і folwarku zbaraskiego,
potowq czqsci folw arka W ierniakow, polowq czqsci siola
Czernikowa, polowq czqsci siola Ochrimowiec, polowq czqsci siola
Zarudec, polowq czqsci siola Dekanowiec, polowq czqsci siola siola1
Hordiewic, polowq czqsci siola Kozary, potowq czqsci siola
Miedzyrzec, polowq czqsci siola Husczanki, polowq czqsci siola
Korszalowy, polowq czqsci miasta Plebanowki і dworu Plebanowskie[go], polowq czqsci siola Stryiowki, polowq czqsci siola
Bukaczowki, polowq czqsci siola Zutowej, potowq czqsci siola
Dunkowej, polowq czqsci Medinej ze dworem, polowq czqsci siola
Borkowej, polowq czqsci siola Holoszczyny, w woiewodztwie
wolhynskim powiecie krzemienieckiem lezyce, ze wszytkiemi
przynaleznosciam i, poddanem i, km ieciam i, zagrodnikami,
komornikami, lykami, borami, lasami, sianozqeiami, stawami,
rzekami, ieziorami, sadzawkami, mlynami і onych miarkami,
karczmami, czynszami, pasiekami, daninami, solami, rolami,
bagniskami, zgola ze wszytkiemi in genere pozytkami, nic dla siebie
15lv. albo II albo raczej urodzonej Marianny Radziszewskiej nie
zostaw uiyc, w ielebnem u xdzu G rzegorzow i Franciszkowi
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Niemyiskiemu, plebanowi powichrowskiemu, і iego successorom
wiecznemi czasy daie, daruie і zapisuie, nic sobie albo raczej
ICristinie z Kazanowa, malzonce swoiej, prawa, wlasnosci, blizkosci
albo dziedzictwa nie zostawui^c, lccz cale siq wyrzekai^c,
przerzeczonemu wielebnemu xdzu plebanowi powichrowskiemu
wiecznie ustqpuie і daie, intromissiej przez woznego generala і
dwoch szlachty w tez dobra wszytkie wyzej darowane dopuscza,
euictiq od wszytkich prawnych impedimentow zapisuie і wyzej
wspomnionego wielebne[go] xdza Grzegorza Franciszka Nicmyiskiefgo] і iego successorow bronic і zastqpowac obiecuie і na
dobrach siq swoich zapisuie. Nadto wyzej rzeczon^ urodzony
Kristinq z Kazanowa, malzonkq sw% do approbatiej tego zapisu
albo tesz do podobne[go] donatiej zapisu zeznania do akt
authentycznych ktorychkolwiek poblizszych za pierwsz^ requisite
tegosz wielebne[go] xdza Niemyiskiego, donatariusza swego, stawic
in persona obliguie siq і na dobrach swoich wlasnych zapisuie pod
zakladem trzydziestu tysiqci zlotych polskich, o ktore bqd^c pozwany
do urzqdu grodzkiego starosciego drohickiego, powinien siq bqdzie
na terminie pierwszym iako zawitym stawic і tam siq rozprawic,
zaklad specifikowany zaplacic і odlozyc, a iednak zapisowi temu
dosyc czynic, alias podlug formy, w statucie і prawie pospolitym
wyrazonej. Ktory zapis darowiznej dobr wyzej specifikowanych my
krol na instantiq і z^danie stronej z^dai^cej і daruiqcej рггущс і do
akt niniejszych wpisac chc^c tenze zapis wazny і staly miec, a potym
z tychze ksi^g, wiernie slowo w slowo przepisawszy, authentice
wydac roskazalismy. Na co dla lepszej wiary pieczqc wielka koronna
iest przycisniona. Dzialo siq etc. ut supra.
1у ркпс. повтор.

112. 1662.VII.7. Warszawa
Tenze daruie temtisz imieniem urodzonej Marianny Radziszewskiej, z urodz. niegdy Helzbiety Skotnickiej splodzonej II 152
splodzonej, a wnucki Katarzyny Belzeckiej, corki xcia lerzego
Zbaraskiego
[Reg. - Index, f.81; AK, s.64; Prot. - MK-364, f.93v.-94; Wpis - MK-203,
f. 122v.-123v.j

Ian Kazimierz, krol etc. Oznajmuiemy etc., iz stan^wszy
oczywiscie przed aktami metriki woiynskiej cancellariej wielkiej
koronnej urodzony Alexander Radziszewski, viceinstigator koronny,
zdrowy na umysle і na ciele we wszytkim bqd^c, od grodu, ziemstwa
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і wszelkiej iurisdictiej sobie przyzwoitej na ten czas dobrowolnie
odstepui^c, a terazniejszej iurisdictiej naszej krolewskiej wzglqdem
tylko tego zapisu z dobrami swemi siq poddai^c, imieniem urodzonej
Marianny Radziszewskiej, z urodzonej niegdy Helzbiety Skotnickiej,
malzonki swej pierwszej, splodzonej corki swej, a wnucki urodzonej
niegdy K atarzyny B elzeckiej, wielm. niegdy xcia Ierzego
Zbaraskiego corki, iako dziedziczki czqsci w dobrach nizej
mianowanych czyni^c, iawnie і dobrowolnie zeznal, iakosz
niniejszym zapisem rzetelnie zeznawa, iz on imieniem wyzej
wspomnionej urodzonej Marianny Radziszewskiej, corki swej, dobra
ziemskie dziedziczne, to iest polowq czqsci Zbaraza і folwarku
zbaraskiego, polowq czqsci folwarku Wiemiakow, polowq czqsci
siola Czernikowa, polowq czqsci siola Ochrimowiec, polowq czqsci
siola Zarudec, polowq czqsci siola Dekanowiec, polowq czqsci siola
Hordiewic, polowq czqsci Kozary, polowq czqsci siola Miedzyrzec,
polowq czqsci siola Husczanki, polowq czqsci siola Korszylowy,
polowq czqsci miasta Plebanowki і dworu plebanowskiego, polowq
czqsci siola Stryiowki, polowq czqsci siola Bukaczowki, polowq
czqsci siola Zutowej, polowq czqsci ' Dunkowej siola1, polowq
czqsci siola Kliwkowej, polowq czqsci siola Staskowej, polowq
czqsci siola Medinej ze dworem, polowq czqsci siola Borkowej,
polowq czqsci siola Holoszyczyny, w wdztwie wolynskim a powiecie
krzemienieckim lez^ce, ze wszytkiemi ich przynaleznosciami,
poddanemi, kmieciami, zagrodnikami, komornikami, borami,
lasami, l^kami, sianozqciami, stawami, rzekami, ieziorami,
sadzawkami, mlynami і onych miarkami, karczmami, czynszami,
pasiekami, daninami, polami, rolami, bagniskami, zgola zc
wszytkiemi in genere pozytkami, nic dla siebie abo raczej urodzonej
152v. M arianny R adziszew skiej, II dziszew skiej, corki swej, nie
zostaw ui^c, w ielebnem u xdzu G rzegorzow i Franciszkow i
Niemyiskiemu, plebanowi powichrowskiemu, і iego successorom
daie, daruie і zapisuie, nic sobie albo raczej urodzonej Mariannie
Radziszewskiej, corce swej, prawa, wlasnosci, bliskosci albo
dziedzictwa nie zostawui^c, lecz cale siq wyrzekai^c przerzeczonemu wielebnemu xdzu Niemyiskiemu, plebanowi powichrowskiemu,
і iego successorom wiecznie ustepuie і daie, intromissiej przez
woznego generala і dwoch szlachty w tez dobra wszytkie wyzej
darowane dopuscza, euictiq od wszytkich prawnych impedimentow
zapisuie і wyzej wspomnionego wielebne[go] xdza Grzegorza
Franciszka Niemyiskiego і iego successorow bronic і zastqpowac
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obiecuie, і na dobrach swoich siq zapisuie. Nadto wyzej rzeczony
urodzony Mariannq Radziszowsky, corkq swy, do approbatiej tego
zapisu albo tesz podobnefgo] donatiej zapisu zeznania do akt
authenticznych ktorychkolwiek publicznych za pierwszy requisitiy
tegosz wielebnego xdza Niemyiskiego, donatariusza swego, stawic
in persona obliguie siq і na dobrach swych wlasnych zapisuie pod
zakladem trzydziestu tysiqci zlotych polskich, o ktore bqdyc pozwany
do urzqdu grodzkiego starosciego drohickiego, powinien siq bqdzie
na terminie pierwszym iako zawitym stawic і tam siq rosprawic,
zaklad specifikowany zaplacic і odlozyc, a iednak zapisowi temu
dosyc czynic, alias podlug formy, w statucie і prawie pospolitem
wyrazonej. Co podpisal rqky swy: Alexander Radziszewski,
viceinstigator koronny, imieniem urodzonej Marianny Radziszewskiej, corki swej, m[anu] pr[opria], Ktory zapis darowiznej dobr
wyzej specifikowanych my krol na instantiq і zydanie strony
zeznaiycej і daruiycej przyiyc і do akt niniejszych wpisac, chcyc
tenze zapis wazny і staly miec, a potym z tychze ksiyg wiemie slowo
w slowo przepisawszy authentice wydac roskazalismy. Na co dla
lepszej wiary pieczqc koronna przycisniona iest.
Dzialo siq etc. 2ut supra-2.
1 у ркпс. ці слова послідовно позначені цифрами “2, 1 ”, що визначає
наступний порядок прочитання „siola D unkow ej”.
2 2у ркпс. підкреслено.

Zaczyna siq 1663 і.
113. 1663.2
Oblata II Oblata przywileiu dawnego religiej greckiej w swiqtej
uniej b^dycej de anno 1595
[Reg. - Index, незафіксовано; AK, s.64]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz przyszedszy
oczywiscie do akt cancellariej naszej ruskiej woiewodztwa
wolynskiego, kiiowskiego, braclawskiego і czerniechowskiego
szlachetny Theodor Rusowiecki imieniem przewielebnego w Bogu
ojca lakuba Suszy, episkopa chelmskiego і belskiego, administratora
wladyctwa wlodzimirskiego і brzesckiego, czyniycy dla wpisania
do xiyg niniejszych podal per oblatam list albo przywilej stary, na
papierze ruskim charakterem pisany, rqky naiasniejszego Zygmunta
trzeciego, krola polskiego і szwedzkiego, etc., takze і urodzonego
Zachariasza Ialowickiego, pisarza ie[go] k.mci przerzeczonych
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woiewodstw, podpisany і pieczqci^ iedn^ koronny mniejsz^
ztwierdzony, de anno millesimo quingentcsimo nonagesimo quinto
secunda die mensis Augusti datq w sobie mai^cy, prosz^cy nas,
abysmy go do akt cancellariej tejze рггущс kazali. Ktory de verbo
ad verbum tak siq w sobie ma:
Жикгимонть трєтии etc.14 Iest ten przywilej ingrossowany
in anno 16595sub actu f[eriae] r[ecentis] post fferiae] S[ancti] Lucae
Evangelistae die 20 86brii.'4
7M.Prazmowski, biskup lucki, kanclerz w. koronny, opat
sieciechowski'7. Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebnego ie[go]
m[ilosci] xdza Mikolaia na Prazmowie Prazmowskiego, biskupa
tuckiego і brzesckiego, najwyzszego kanclerza koronne[go], opactwa
sieciechowskiego dozywotnego adm[inistrato]ra, proboscza na
zamku Krakowskim. Stefan Hankiewic, krola ie[go] mci sekretarz і
153v. onego decretow ruskich, a oraz akt tych pisarz, m[anu] p[ropri]a. II8
11 у ркпс. підкреслено.
2 дата і місце впису привілею у ркпс. не вказан і; правдоподібно це відбулося
23 ж овтня 1662 р.
*навпроти рядка на полі запис „ videntur supra in hoc lihro, fol. 88
4 4 написано дрібніше.
5у ркпс. підкреслено.
6 також.
7 7 написано крупніше.
л арк. 153v. незаповнений, далі 10 аркушів вирвано.
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II ' Zaczyna siq rok panski, daj Boze szczqsliwy, tysi^c
154v. szescsetny szescdziesi^ty trzeci 1663.11 Za panowania naiasniejszego
Iana Kazimierza, krola polskiefgo] і szwedzkie[go] etc. Za urzqdu
kanclerskiego przewielebne[go] w Bogu i. x. Mikolaia na Prazmowie
Prazm ow skiego, biskupa luckiego і brzeskiego, kanclerza
wielkie[go] koronnego, opata sieciechowskie[go], proboscza
kosciota S. Michala na zamku krakowskim.
Dzialo siq we Lwowie we wtorek po Niedzieli Kwietniej, to
iest dnia 202 miesi^ca marca roku panskiego 1663.'1
114. 1663.III. 18. Lwow
155 Oblata II Oblata przywileiu na hetmanstwo wojska Zaporoskiefgo] oraz і starostwo czehrynskie urodzonemu Pawlowi
Teterze, stolnikowi polockiemu, po resignatiej urodzone[goJ
Ierzego Chmielnickiego
[Reg. - Index, f.81; AK., s.6 4 ; Sig.-7, f.22v; Prot. - M K -3 6 4 , f,146v.-148 (do
metriki w olyri. acticatum)]

Ian Kazimierz etc. Wiadomo czyniemy tym listem naszym
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wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy. Lubo
sama bez wszelkiej przysady, bo z natury iest piqkna і ozdobna cnota,
lubo sama sobie obfita nadgroda, tam dopiero iednak najznakomitszy
bierze szacunek і cenq, tam powszechne z swiata zalecenie, gdzie
od pospolitosci nie tylko ludzi і gminu otrzymywa dank і chwalq, і
od monarchiej ziemskiej smiertelnosci niepodlegle na swoiq
swiadectwo і twierdzq, inaczej uboga iescze, iakoby w slawq і
powleczoni cieniami nieznaiomosci, niezdolna wedlug swoiej
wielkosci pokazuie siq, і iako wlasnej swoiej piqknosci і
wspanialosci, chocby tesz najbardziej wslawiona u pospolstwa przy
skazitelnym faworze podlegla odmianie wydawac nie moze, tak і
przeciwko przeciwnosciom trwalego і pomyslnego sobie obiecowac
szczqscia, poki iej wielowtadna nie ukoronuie rqka’, wspiera і nie
utwierdzi powaga. Wrodzon^tq і wlasnie przyrodzoni snadno uznac
і uwazyc cnotq w urodzonym Pawle Teterze, stolniku polockim,
sekretarzu і dworzaninie naszym, ktorej, iako zawsze, do lat
doskonalych od mlodosci krzewily siq przymioty nauk wyzwolonych
przyozdobioni umieiqtnoscii, tak przyszedszy do doskonalosci
dojrzale dobru pospolitemu wydala pozytki. Albowiem tylko co po
ciqszkim w panstwach naszych zamieszaniu і paroxysmach tej
ojczyzny, ktore z dopusczenia Bozego poniosla przez oderwanie і
rozerwanie czlonkow і sil Rzptej і okolicznych prawie nieprzyiaznych II nieprzyiaznych s^siad naszcie gwaltowne і nawalne, za
laski znowu Bozi і z porzidzeniem dziwnym, za ziednoczeniem z
Rzptej silami і powroceniem do nalczytego nam posluszenstwa
wojsk naszych Zaporowskich, od tychze wojsk poslany standi przed
maiestatem naszym і uznal, ktorq zwyldismy oswiadczac poddanym
clementii, wierne zaraz oddawszy poddanstwQ, do powinnej nam
wiodl zawsze і przywiodl wiary і zyczliwosci wojsko Zaporowskie,
od tegosz czasu w nieporuszonym zadnisilifatorum do uslugi naszej
zostaiic umysle, zostawal oraz і przy boku naszym, wiqcej
dotrzymanie cnoty przysiqgli iako panu przyrodzonemu wazic sobie
wiarq, nizeli inne wszytkie wspracia albo zatrzymania sczqscia
swego okazye. Iakich na tej usludze, bo obecnie prawie zostaiic і w
poselstwach do wojska naszego Zaporowskiego, ktore opanowala
byla znowu moskiewska potqga і chytrosc, nie uchranial siq dla nas
і Rzptej niebespieczenstw zdrowia, iakich nie czynil w potrzebach
roznych odwag, iakich usczerbkow і zguby substantiej z sczerej ku
dobru pospolitemu zyczliwosci, і iakiego nie czynil starania,
przywrocenia і zatrzymania w iednosci z Rzpti wojska naszego
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Zaporowskiego. Kto nie widzial і w samym wojsku tym, ktoreze
samo wierne nam і zyczliwe, wiernego tez nam і zyezliwego
niemniej wojsku na usludze natenezas naszej zostaiycego slugq, za
swego po dobrowolnym polozeniu bulawy urodzonego Ierzego
Chmielnickiego, hetmana zaporowskiego, wolnymi і zgodnemi
glosami і affektami obraJo hetmana. Uwazylo to baeznie, ze takowe
najlepiej cnota sprawuie urzqdy, a przejrzalo siq tez dobrze nie tylko
w przyrodzonych, ale tesz і nabytych przymiotach miqdzy soby
urodzonego przystojnie wychowanego, zroslego і dojrzatego, znaiyc
і upatruiyc przezornie, ze nie priuatom, ale do dobra pospolitego
potrzeb і wygod zasluzonego nam dobrze wojska Zaporowskiego,
iako zwykl zawsze przykladac siq staraniem swym, bqdzie, a miec
tez zatym u nas przystqpne і tat we we wszytkich zydzach wojska
ucho і serce przychylne, iakosz ktory los sczqscia potkal II potkal
wdziqcznosc і godnosc zasluzone[go] wojska, od wojska tesz
sprawilo і podalo nam tym wiqkszy sposobnosc do oswiadczenia
mu laski krolewskiej. Z tej na ten czas і uwaznego rozsadku naszego,
za zdaniem panow rad naszych, gdy wszytko wojsko zgodnym za
hetmana swego zaporowskie[go] obraniem w pomienionym
urodzonym 4 Teterze Pawle'4 uznalo dzielnosc і sposobnosc wszelaky
do bulawy, і my rzetelnem potwierdzeniem tego wiecznosci
zostawuiemy і podaiemy pamiytkq. Tym tedy listem naszym na
urzqdzie hetmanstwa zaporowskiego pomienionego urodzonego
Pawla Teterq potwierdzamy і umacniamy, tak aby bulawq tq oraz і
starostwo czehrynskie z powagy hetmansky nad wszytkiem
w ojskiem naszym Zaporow skim ze w szytkiem i prawami,
praerogatiuami, wolnosciami і dochodami, zdawna і wedlug pact
przez commissiq hadziackyz wojskiem Zaporowskim uczynionych,
przez nas і Rzptq na sejmie potym znowu przez wielmoznych
hetmanow naszych koronnych pod Cudnowem і constitutiy ostatniy
potwierdzonych, do tegosz urzqdu hetmanskiego nalezycemi,
trzymal, mial і ony wladal, az do ostatniego kresu zycia swego. Co
do wiadomosci wszech, a mianowicie urodzonym і szlachetnym
sqdziom generalnym, wojskowym, pulkownikom, assawulom,
pisarzom, setnikom, atamanom і wszytkiej pomienione[go] wojska
starszyznie na Zaporozu, Zadnieprzu і z tej strony Dniepru zostaiycej,
takze wszytkiej czemi wobec podawszy, miec chcemy і roskazuiemy,
aby zwysz pomienionego urodzonego Pawla Teterq od tego czasu
za wlasnego і prawdziwego hetmana wojsk naszych Zaporowskich
mieli і znali, wladzy і iurisdictiej iego hetmanskiej posluszni byli і

onego cale і nienaruszenie przy prawach, wolnosciach і dochodach,
do urzqdu tego nalez^cych, zachowali. Na cosmy siq dla lepszej
wiary і wagi rqk^ nasz^ podpisali і pieczqc koronny przycisn^c
roskazali. Dan we Lwowie dnia osmnastego miesi^ca marca roku
panskiego tysi^c szescset szescdziesi^tego trzeciego, panowania
krolestw naszych polskiego і szwedzkiego piqtnastego roku.
Ian Kazimierz, krol. Pieczqc zawieszona w pusczic srebrnej
wielka koronna. Stephan Hankiewic, krola ie[go] mci sekretarz і
pisarz.
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
* текст пошкоджено.
4 ці слова у ркпс. послідовно позначені цифрами „2, І", що визначає
наступний порядок прочитання „Pawle Teterze

115. 1663.V.7. Lwow
Oblata II Oblata przywileiu na starostwo braclawskie wielm.
wdzie ruskiemu danego [Reg. - Index, f.81; AK., s.64; Prot. - M K -3 6 4 , f. 163v.-164v. (do metriky Bracl.
wdztwa)]

Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy
etc., iz iako nie ustawa nigdy przy zasczycie maicstatu naszego і
calosci Rzptej wielm. Stephana na Czarnej і Tykocinie Czarnieckiego, woiewody ziem ruskich, kowelskiego, rat[n]inskie[go]
starosty naszego, odwazna ochota і waleczna rqka, tak і nasza
dobroczynna nie tylko onemu samemu, ale tesz і calemu dobrze
zasluzonemu domowi dobrodziejstwom krolcwskim nie ukrocona
w distributiwie lask naszych ustawac nie powinna. Przyznac bowiem
godzi, ze gdziezkolwiek obrocilismy go і miec iako manum chcieli,
wszqdy dextram uznawalismy і Rzpta. Z dzielnosci sczqscia і prace
iego w hojne upatrui^c siq zniwo і odbierai^c geste victo natus
manipulos, peine chwaly iego і niesm ierteln^ podawai^ce
potomnosciom slawq swiadczyc bqd^ kroniki. Ogloszona iuz iest
swiatu, ktor^ і w granicach ojczystych zadna zatlumic nie moze
maleuolentia, cnota wrodzona Czamieckiego. Ile bylo w tatarskich,
kozackich, moskiewskich, szwedzkich і wqgierskich wojnach
walnych okazyi, tyle iest dowodow mqstwa, tyle znacznych z
usczerbkami zdrowia і roznemi szwankami wyswiadczonych
zaslugi, z mlodosci do zabaw marsowych zaprawionego, roznemi
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pro sorte belli przypadkami exercitowanego, a tandem experientiy
wielky do zwyeiqstw z roznyeh nieprzyiaciol sposobionego
wielkiego woiennika zyczliwosc iego і powolnosc na kazde skinienie
nasze iawna iest і byla zawsze. Wiara nienaruszona nigdy przy
dostoienstwie naszym і Rzptej obstawaiycego nie wygasla ochota, і
zadny nieprzemienny nawalnosciy niesezqseia wytpliwych albo
zdesperowanyeh u ludzi powodow naszych, ' (ktore Bog dopuscil
byl na Rzptq widok oczywisty, nie mieniyc generosi animi
prawdziwe[go] polaka piastuiycemu imiQ nie mogl, ze przy panu
umierac raczej, nizeli zyc inglorius, obieral sobie. Wnqtrznemi nawet
iescze in aestu belli II belli rozerwanych nas widzyc mieszaninami,
tak wiele zyczliwej chqci, tyle nam wyswiadczyl skutecznej pomoey.
Obroceni tam, zkyd wywarta nieprzyiacielska furia od pulnocy
ostatniy grozycy a bardziej obiecuiycy zgubq, gdy wojska obojga
narodow zw ierzchnosc zrzuciw szy і posluszenstw o wypowiedziewszy byly, iako sub nullo regimine, tak і ordine, і iedno z
nich wojsko WXL zostawalo scisnione pod Kuslikami w okopach
na nasz sam tylko ojcowski a prqtki oglydaiyc siq ratunek, ktorasz
nam choc bez wielu wiosel remitauit iesli nie Czarnieckiego
przeciwko nawalnosciom audentius naua, ktora obwarowana de
super nieskazitelnosci donis ad famam przychodzycego generala і
wodza naszego w ufaiycego silom swoim nieprzyiaciela hardego
wrzucila metum. A wtorego zaraz і przed naszym przybyciem dnia
docuit superbos, lubo і przed tym dobrze iuz znaiycych mqstwo і
sprawy Czarnieckiego, ile moze і sama przytomnosc, gdy po trupie
porazonego na glowQ nieprzyiaciela, iako po moscie przystQp і otwar,
te iuz nam byli do stolic wrota. Wrocic siq iednak a limine przyszlo,
maiyc oko na uciyzaiyce lud ubogi і gor<? swejwoli w zwiyzku
niezboznym koronnym bioryce wojsko. A ktosz wiernie nam
regimenty cudzoziemskie і chorygwie iezdne, z ktoremi accurretamus do zasczytu ojczyzny otrzymal, ktore dotyd zatrzymal, iesli
nie cnota et profusa liberalitas tak fortun, iako krwie wlasnej
wielmozne[go] Czarnieckiego. Tasz przy maiestacie naszym
krolewskim, ta przy ojczyznie stawa iego і teraz szczerosc, milosc і
rzetelnosc senatorska і candor, ta ochota і praca nieustaiyca okolo
uspokoienia Rzptej і nas tez wzaiemnie nie od rzeczy przytomny і
domowi iego affekt, ktory, aby і teraz uznal w dowodzie co nam
podaie, okazia oddaiemy ochotnie, iako to starostwo nasze
braclawskie, po smierci urodzonefgo] niegdy Seueryna Kalinskiego,
starosty bractawskiego, wakuiyce, daiemy і conferuiemy niniejszym
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listem naszym. Ktore starostwo pomieniony wielmozny Czarniecki,
woiewoda ruski, z miastem Bractawiem і przedmiesciami, zamkiem
і iurisdicti^ gorodow^, wojtostwami, soltystwami, futorami 2 2,
wlosci^, gruntami, okolicznosci^, mlynami, karczmami, folwarkami,
poddanemi, miesczaninami, przedmieszczanami, ich powinnosciami, daniami, powolo[w]sczyznami II powolo[w]sczyznami і
wszelkimi przynalezytoseiam i, zadnych nie cxcipui^c ani
zachowui^c, miec, trzymac і zazywac bqdzie przez dni wszytkie
zycia swego, obiecui^c to naszym і naiasniejszych nastqpcow
naszych imieniem, ze go od uzywania і trzymania dozywotnicgo
starostwa pomienionego і dobr iego oddalac nie bqdziemy і nikomu
nie pozwolemy, zachowui^c go cale przy dozywotnim prawic iego.
Co і naiasniejsi nastqpcy nasi uczyni^. Wzglqdem ktorego
dozywocia, pierwszego dzierzawy swoiej roku wedlug constitutiej
czworak^, dalszych zas drugich lat zwyczajn^ z dobr tych quartq do
skarbu koronnego wnosic і oddawac powinicn bqdzie, prawa przy
tym krolew skie, Rzptej і K osciola Swiqtego rzym skiego
katholickiego zachowuicmy wcale. Dla lepszej wiary ten przywilej
nasz rqk% wlasn^ podpisan і pieczqci<i koronny stw ierdzic
roskazalismy. Dan we Lwowie dnia siodmego mca maia roku
panskiego tysi^c szescset szescdziesi^tego trzeciego, panowania
krolestw naszych polskiego і szwedzkiego piqtnastego roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej.
Stephanus Hankiewic, secretarius regiae maiestatis.

I57v.

1 так у ркпс.
22у ркпс. пропуск .

' Dzialo siq we Lwowie w sobotq Octawy Bozego Ciala, to
iest dnia 262 mca maia roku panskiego 1663V
116. 1663.V.22. Lwow
Oblata wolnego wr^bu ojcom karmelitom klasztoru berdyczowskiego w pusczach II sczach, do starostwa zytom irskiego
nalezqcych
[Reg. - Index, f.81; AK, s.64; Sig.-7, f.50; Prot. - MK-364, f. 166v.167 (do metriky wdztwa kiiowskie[go] acticatum); Publ. - АЮЗР.
4.V II. T.3.C.547-548 (у складі люстрації житомирського
староства 1789р.)]
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy
etc. Przelozono nam imieniem wiclebnych ojeow karmelitow
bossych fundantiej berdyczowskiej, iz tak do klasztoru samego, iako
і do folwarkow swych Skrzelowski і Skomorochy nazwanych, do
statecznego opatu і osobliwie drzewa do budynku zgodnego nie mai^

309

158

na wygodq tak bardzo zruinowanego klasztoru і pomienionych
folwarkow. Przeto тащ с osobliwy respekt tak na to spustoszenie
ich przez nicprzyiaciela, iako tesz і na to, aby w tym klasztorze
zakonnicy tak za zywota, iako і po smierci naszej, pana Boga za nas
і panowanie nasze ustawicznie blagali, onym wszelkiego drzewa
tak na opal domowy, iako і na budynek zgodnego, wr^b wolni w
pusczach naszych, do starostwa zytomirskiego nalez^cych,
wiecznemi czasy pozwalamy і nadaiemy niniejszym przywileiem
naszym, salua ratihabitione na sejmie. Co do wiadomosci wszytkich,
mianowicie urodzonego Eustachiego Tyszkiewicza, starosty naszego
zytomirskiego, takze napotym bqdicych dzierzawcow naszych
donosz^c, miec 4chcemy po nich-4, aby pomienionych zakonnikow
przy tym nadaniu naszym cale zachowui^c, w tych pusczach
zytomirskich tak ze pnia wycinac, iako і lez^cego, wedle potrzeby
ich brae nie zabraniali pod laski nasz^. Na co dla lepszej wiary przy
podpisie rqki naszej pieczqc koronni przycisn^c roskazalismy. Dan
we Lwowie dnia dwudziestego wtorego mca maia roku panskiego
tysi^c szescset szescdziesiitego trzeciego, panowania krolestw
naszych polskiego czternastego, szwedzkiego piqtnastego roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej.
Stephanus Hankiewic, secretarius regiae m[aies]t[a]tis.
y'; написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
* також.
4'4 ці слова у ркпс. послідовно позначені цифрами „2, / ”, що визначає
наступний порядок прочитання „ро nich chcem y”.

117. 1659.IV. 15. Warszawa
Oblata przywileiu na starostwo korszunskie wielm. wdzie
poznanskie[mu] danego
[Reg. - Index, незафіксовано; AK, незафіксовано; Prot. - MK-364, f.l97v.198v. (do metriki ruskiej acticatum)]
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Ian Kazimierz II Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski etc.
Wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy
wiadomo czyniemy. Chwalebne przymioty, dojrzale і skuteczne rady,
wysokie zyczliwe і zawsze stateczne w domu naszym і tej Rzeczyptej
zaslugi wielmoznego Iana z Leszna Lesczynskiego, woiewody
poznanskiego, malborskiego etc. starosty, marszalka і ochmistrza
naiasniejszej krolowej, paniej malzonki naszej, godnego і wiernego
senatora naszego, ktore iako w m lodszych latach swoich
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naiasniejszem u s. pamiqci bratu і antecessorow i naszem u
dostatecznie, tak і nam przez wszytkie sczQsliwego panowania
naszego czasy, osobliwie przy ciqszkich roznych nieprzyiaciol na
upadek Korony naszej і Rzeczyptej zprzysicjzonych insultach
dostoienstwu maiestatow naszych і calosci ojczyzny skutecznie
wyswiadczal, aby swiatu wszytkiemu ekuidowane і wiekopomnej
potomnosci do nas budowania podalo 1 byly, osobliwy lasky naszy і
godnyw ojczyznie iaky accessiy zasczyccnia і ukontentowania godne
sy. Nic bowiem bardziej ludzi ad bene merendum і summa quaque
tentanda allicere і attrahere nie moze, iako gdy ich pracowite
przyslugi in praesenti godne praemiata in futuro praesentis ore
chwalebnie praedicanda і nusquam emoritura bydz maiy. Z tej
intentiej wielkie w publicznych przyslugach pracc, znaczne w
powaznych legacyach niewczasy і koszty, stateczny w zachowaniu
calosci maiestatow Korony naszej і Rzptej pomienionego senatora
і wiernego slugi naszego zarliwosc tym wi<jkszycodziennic і w nim
samym pomnazac і do podnego2 wykonywania potomnosci zalecic
chcyc, starostwem go korszunskim po wielmoznym niegdy
Alexandrze z Koniecpola Koniecpolskim, woiewodzie sendomirskiem, przyozdobic і one iemu prawem dozywotnim dac і
conferowac zlecilismy, iakosz terazniejszym listem naszym daiemy
і conferuiemy, a to z miastem Korszuniem, Tuszency z przysiolkami,
Birkozonky, Suchiniy z przysiolkami, miasto Steblow z przysiolka
mi, Sandarowka z przysiolkami, Syderowka z przysiolkami, miasto
Medwedowka z przysiolkam i, miasto Krzylow, miasteczko
Woronowka, wies Nowosielica, te wszytkie z dworami, folwarkami,
futorami, slobodami, mlynami, rzekami, II rzekami, brzegami, 159
stawami, sadzawkami, polami, lykami, pastewnikami3, borami,
lasami, gaiami, pasiekami, karczmami, soltysami, wojtowstwami,
z poddanemi і ich robocizny, daninami, czynszami, zwyczaiami
ogolem tego starostw a nalezytosciam i, pozytkam i zdawna
nalezycemi, przez pomienionego woiewodQ sendomirskiego do
smierci iego і za zywota przed wojny ukrainsky trzymanemi, nic
nie wyimuiyc, ani czegokolwiek dla kogokolwiek zostawuiyc.
Obiecuiemy przy tym і slubniemy za nas і naiasniejszych krolow
polskich nast^pcow naszych, ze od dozywotniego prawa і uzywania
tego starostwa pomienionego senatora і slugq naszego nie oddalemy
ani komu oddalac pozwolemy, ale go przy calym dozywociu
zostawiemy. Dlaczego pewny c z q s c pozytkow tegosz starostwa
prawem opisany do Rawy zwyczainie pieniqzne znosic bqdzie
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powinien. Co do wiadomosci wszytkich urzqdow wyzszych і
nizszych і calemu stanowi rycerskiemu wdztwa kiiowskiego
donosz^c, rozkazuicmy aby pomienionego senatora і slugq naszego
za prawdziwego starostq korszunskiego mieli і iemu we wszytkim
wedlug iurisdictiej, miejsca, pozytkow і wszytkim nalezytosci, do
tego siq starostwa zci^gai^cych, dosyc czynili, a to dla laski naszej
і powinnosci swoich. Na co dla lepszej wiary przy podpisie rqki
naszej pieczqc nasz^ koronny przycisn^e roskazalismy. Dany w
Warszawie dnia XV mca kwietnia roku panskiego MDCLIX, panstw
naszych polskiego XI, szwedzkiego XII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce picczqci mniejszej cancellariej
koronnej. Ian Gninski, podkomorzy pomorski, starosta gniezninski,
s[e]k[reta]rz i.k.m.
1 описка замість „poclane ”.
: описка замість „godnego”.
■*описка замість ,,pastwiskam i

' Dzialo siq w Bialej Cerkwi w pi^tek przed swiqtem Swiqtych
159v. Szymona і Judy Apostolow najblizszy, to iest dnia 26 mca octobra II
octobra roku panskiego 16632.'1
118. 1663.X.26. Biala Cerkiew
Ust^puie prawa swego urodzony Tetera wielm. woiewodzie
ruskiemu na Miedzyrzec
[Reg. - Index, f.81; AK, s.64; Prot. - MK-364, f.210v.-211v. (do metriki
wothyns. acticatum)]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz stan^wszy oczywiscie
przed aktam i naszem i m etriki w oiew odztw a w olynskiego
kancellariej wielkiej koronnej urodzony Pawel Tetera, hetman wojsk
naszych Zaporowskich, starosta nasz czehrynski, zdrowy bqd^c na
umysle і na ciele, odstepui^c dobrowolnie iurisdictiej swoiej
ziemskiej wlasnej nalezytej, a naszej wzglqdem zapisu tego
niniejszego z dobrami і successorami swemi dobrowolnie poddai^c
siq, iawnie, iasnie і dobrowolnie zeznal, iakosz terazniejszym
zapisem zeznaie, iz on prawo swoie cale і zupelne, ktore ma do
dobr dziedzicznych, to iest do miasta Miedzyrzecz і do czterech
wsi Zastawia, Horodyscza, Stolpina і Samostrze nazwanych, w
wdztwie wolynskim a powiecie luckim lez^cych, successionis iure
po xi^zqtach Koreckich na urodzonego Samuela Lesczynskiego, na
ten czas starostq naszego luckiego, przypadlych, a sobie zeznai^cemu
przez tegosz urodzonego Samuela Lesczynskiego, starostq naszego
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luckiego, iako dziedzica dobr tychze w summie zlotych dwadziescia
tysiQcy polskich iure obligatorio puszczonych і zastawionych, і dot^d
w spokojnej possessiej і dzierzeniu swoim bqdicych, wielmoznemu
Stephanowi na Czarnej і Tykocinie Czarnieckiemu, woiewodzie
generalowi ziem ruskich, s^deckiemu, braclawskiemu, ratninskiemu
staroscie naszemu, і iego successorom spuscza, і na osobq onegosz
і potomstwo iego wlewa, і tez dobra z wszytkiemi do nich zdawna
nalez^cemi wojtostwami, szoltystwami, mlynami, karczmami,
budynkami, dworami, folwarkami, tanami, gruntami, rolami, polami,
likami, sianozqciami, pastwiskami, lasami, borami, II borami,
gaiami, stawami, sadzawkami, ieziorami, rzeczkami, takze z
poddanemi, kmieczmi, zagrodnikami, czynszownikami, pasiekami,
sadami, daninami і inszemi wszelkiemi iakimkolwiek nazwanemi
pozytkami і przyleglosciami, do tegosz miasta і czterech wsi zdawna
nalez^cemi, ze wszytkim, і takim prawem, iako sam urodzony
zeznai^cy dot^d modo obligatorio trzyma і zazywa, wyzej
wspomnionemu wielmoznemu wdzie ruskiemu w rzeteln^ possessiq
і dzierzenie puscza, introm issiej і urzqdownej possessiej,
kiedykolwiek bqdzie podlug prawa affektowal, dobrowolnie
dopuscza, nic wiqcej sobie zeznai^cemu ani swoim successorom
do tychze dobr zastawnych ani zadnego prawa і praetextu nie
zostawui^c, ale wszytko tosz swoie prawo zastawne przerzeczonemu
wielm. woiewodzie ruskiemu і iego potomkom zdaie, wlewa,
zpuscza. 1 ze siq onemu za ten wlewck і spusczenie prawa і oddanie
w possessiq dobr tych od wielm. wdy ruskiego cale dosyc stalo,
przyznaie і z dosyc uczynienia quituie і wolnym czyni czasy
wiecznemi mociterazniejszego zapisu cessiej do tego srodkui^cego.
Ktory wlewek prawa, tak iako wyzej zeznany, tenze urodzony hetman
nasz zaporowski zeznaiqcy terazniejszy rqkq. wlasn^ dla wiqkszej
wagi podpisuie: Pawel Tetera, hetman wojsk i.k.mci Zaporowskich,
czehrynski starosta. Ktory to zapis cessiej my do xi^g wpisac i, z
tychze slowo w slowo wiernie przepisawszy, stronie potrzebui^cej
in forma authentica wydac roskazalismy. Dzialo siq etc. -’ ut sup[ra].-3
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено,
також.
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119. 1663.Х.26. Biala Cerkiew
Ust^puie starostwa braclawskiego wielm. woiewoda ruski
urodzonefmu] Teterze
[Reg. - Index, f.81; AK, s.64; Sig.-7, f.97v; Prot. - MK-364, f.2 11 V.-213 (do
metriki bractawsk. acticatum)]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz stanywszy oblicznie
przed aktami naszemi metriki woiewodztwa braclawskiego
cancellariej wielkiej koronnej wielmozny Stephan na Czarnej і
Tykocinie Czamiecki, woiewoda і general ziem ruskich, sydecki,
braclawski і ratninski starosta nasz, zdrowy bqdyc na umysle і na
ciele, iurisdictiej swoiej nalezytej і wlasnej na ten czas odstqpuiyc,
160v. a naszej krolewskiej wzglqdem II wzglqdem zapisu tego niniejszego
z dobrami і successorami swemi dobrowolnie poddaiyc siq, iawnie,
iasnie nieprzymuszony zeznal, iakosz terazniejszym zapisem
rzetelnie zeznaie, iz on, przychylaiyc siq і stosuiyc do woli і
wyraznego consensu naszego na pismie z podpisem rqki naszej
krolewskiej, pieczqciy wielky koronny ztwierdzonego, nizej slowo
w slowo wpisanego, prawo swoie dozywotnie, ktore sobie od nas
laskawie conferowane ma і ktore mu sluzy na starostwo braclawskie,
w wdztwie braclawskim lezyce, ze wszytkiemi iego przyleglosciami
urodzonym Pawlowi Teterze, hetmanowi natenczas wojsk naszych
Zaporowskich, staroscie czehrynskiemu, і Helenie Chmielnickiej,
malzonkom, spuscza і na osobq ich obudwu malzonkow wlewa, і
toz starostwo braclawskie z miastem Braclawiem, gornym і dolnym
zamkiem, iurisdictiy grodowy albo zamkowy, przedmiesciami і
innemi wszytkiemi miasteczkami, wsiami, siolami, do tegosz
starostwa zdawna і teraz nalezycemi, takze z wojtostwami,
szoltystwami, futorami, folwarkami, slobodami, browarami,
karczmami, mlynami, dworami, budynkami, wlosciami, slodowniami, gumnami, gruntani, rolami, polami, lykami, sianozqciami,
barciam i, pasiekami, pastwiskam i, lasami, borami, gaiami,
baierakami, rzekami, stawami, sadzawkami, ieziorami, ogrodami,
sadami, daninam i, takze z m ieszczanam i, przedmiesciami,
poddanemi, kmieciami, zagrodnikami, czynszownikami, robociznami і inszemi iakimikolwiek przezwiskami nazwanemi
pozytkami і przyleglosciami, nic nie excipuiyc, do tegosz starostwa
braclawskiego zdawna і teraz nalezycemi, wyzej namienionym
urodzonym Pawlowi Teterze і Helenie, malzonkom, w rzetelny
possessiq і dzierzenie puscza, intromissiej і spokojnej possessiej,
urzqdownie kiedykolwiek bqdzie podlug prawa і zwyczaiu wdztwa
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braclawskiefgo] affektowal, nie broni, owszem dobrowolnie
dopuscza, dopusezonej і wziqtej intromissiej ani sam przez siq, ani
przez zadne na to wsadzone osoby przeszkadzac niema, nie sobie
zeznait\cemu do tegosz starostwa braelawskiego і iego przyleglosci
wszelkich nie zostawuicic albo iak^kolwiek praetensiq zachowui^c,
leez eale tosz prawo swoie dozywotne і starostwo braelawskie
przerzeczonym urodzonym malzonkom obojgu II obojgu spusczai^c
і wlewai^c moc^ zapisu terazniejszego і zeznania tego srodkui^cego.
Ktory wlewek albo cessiq wielmozny wda ruski dla wiqkszej wagi
rqk^wlasn^podpisal: Stephan Czarniecki, wda ruski.
Consens zas albo przywilej nasz wyzej wspomniony slowo w
slowo tak siq w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy
tym listem naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to
wiedziec nalezy. W osobliwym respekcie mai^c cnotq staropolsk^ і
tak substantiej, iako і krwie wlasnej, dla dostoienstwa naszego і
calosci ojczyzny toties oswiadczone і czynione odwagi wielm.
Stephana na Czarnej і Tykocinie Czarnieckiego, woiewody ziem
ruskich, braelawskiego, s^deckiego, kowclskiego, ratninskiego
starosty naszego, ''powazai^c w ielce1, chqtniesmy na to pozwolili,
iakosz tym listem 2pozwalamy naszym'2, aby mogl prawa swego,
ktore iemu na starostwo braelawskie, w wdztwie tymze braclawskim
lez 3.ee, sluzy і wlasnie nalezy, ustcipic і toz prawo na osoby
urodzonych Pawla Tetery, hetmana wojsk Zaporowskich, starostq
naszego czehrynskiego, nam і calej Rzptej w roznych okaziach і na
tym urzqdzie dobrze zasluzonego, takze і Heleny Chmielnickiej,
malzonkow, wcale wlac і zupelnie przeniesc. Ktore to ust^pienie і
wlewek prawa ich skoro przed xiqgami koronnemi ktoremikolwiek
authentycznemi uczynione і zeznane bqdzie, my ie za wazne miec
chcemy і declaruiemy. Wzglqdem ktorego ust^pienia і niniejszego
pozwolenia naszego przerzeczone starostwo braelawskie pomienieny
urodzony Pawel Tetera і Helena, malzonkowie, z miastem
Braclawiem, przedmiesciami, zamkiem і iurisdicti^ grodow^,
miasteczkami, wsiami, siolami, futorami, polami, rolami, ogrodami,
sadami, sadzawkami, stawami, mlynami, ieziorami, wlosci^,
budynkami, slobodami, browarami, gumnami, slodowniami, lasami,
borami, pasiekami, barciami, sianozqciami, karczmami, folwarkami,
wojtostwami, szoltystwami, takze poddanemi, zagrodnikami і ich
robociznami, daniami, czynszami, powolowsczyznami і wszelkiemi
przynalezytoseiami, і pozytkami zdawna і teraz nalez^cemi, zadnych

315

161

161 v. nic excipui^c, trzymac, miec II miec і zazywac bqdi do ostatnich
dni zycia swego. Obieeuiemy to naszym і naiasniejszych nastqpcow
naszych imieniem, ze przerzeczonych urodzonego Pawla Tetery і
Helenq, malzonkow, od spokojnej pomienionego starostwa
possessiej nie oddalemy ani nikomu oddalenia mocy nie damy, lecz
cale obudwu pomienionych malzonkow, poki oboie zyc bqdi albo
po smierci iednego drugi z nich pozostanie, przy prawie possessiej
dozywotnie cale zachowamy, co і naiasniejsi nastqpcy nasi uczynii.
Wzglqdem ktorego dozywocia z dobr pomienionego starostwa quartq
wedle prawa koronnego і zwyczaiu dawnego do skarbu Rzptej
koronnego corocznie czasu opisanego wnosic bqdi powinni, prawa
przy tym nasze, Rzptej і Kosciola katholickiego rzymskiego wcale
zachowuiic. Na co dla lepszej wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc
koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w Bialej Cerkwi, residentiej
naszej, dnia dwudziestego wtorego mca pazdzicmika roku panskiego
tysi^c szescset szescdziesiitego trzeciego, panowania krolestw
naszych polskiego і szwedzkiego szesnastego.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci cancellariej wielkiej
koronnej. Stephan Hankiewic, pisarz.
A tak my przerzeczony zapis cessiej legitime za consensem
naszym zeznany, iako і sam przywilej consensu naszego, do act
wdztwa braclawskiego wpisac i, z onych wiernie slowo w slowo
przepisawszy, stronie potrzebuiicej in forma authentica wypisac, a
sam original consensu tejze stronie wydac roskazalismy, iakosz iest
wydany і cancellaria kwitowana. Na co dla lepszej wiary pieczqc
koronna iest przycisniona.
Dzialo siq etc. ut supra.
м ці слова у ркпс. послідовно позначені цифрами „2, 1 ”, що визначає
наступний порядок прочитання „wiclce powazaiqc
2'2 ці слова у ркпс. послідовно позначені цифрами „2, 1 ”, що визначає
наступний порядок прочитання „naszym pozw alam y”.
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'Dzialo siq w miasteczku Rzysczow rzeczonym nad Dnieprem
w piitck nazaiutrz po swiqcie Wszytkich SS., to iest dnia wtore[go]
mca listopada roku pan[skiego] 1663V
120.
I663.XI.2. Rzysczow
Ustqpuie starostwa winnickie[go] urodzony II urodzony obozny
koronny Chodorowskiemu
[Reg. - Index, Г.8І; AK, s.64; Sig.-7, f.98; Sig.-5, f.22v. (konsens); Prot. MK-364, f.214-214v. (do metriki braciawski. acticatum extract)]
Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz stan^wszy o b liczn ie
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przed actami naszemi metriki woiewodstwa braclaw skiego
cancellariej wielkiej koronnej urodzony Stanislaw Ian Iablonowski,
obozny koronny, starosta nasz winnicki, zdrowy bqdyc na umysle і
na ciele, odstqpuiyc iurisdictiej swoiej nalezytej і wlasnej, a
terazniejszej naszej wzglqdem niniejszego zapisu z dobrami і
successorami swemi dobrowolnie poddawszy siq, iawnie, iasnie і
nieprzymuszony zeznal, iakosz terazniejszym zapisem swoim
zeznaie, iz on, przychylaiyc і stosuiyc siq do woli і wyraznego
consensu naszego na pismie z podpisem rqki naszej krolewskiej,
pieczqciy wielky koronny ztwierdzonego. Ktory consens nasz tak
siq w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmojdzkie, inflantskie,
smolenskie, wolynskie, kiiowskie, czerniechowskie, a szwedzki,
gottski, wandalski dziedziczny krol. Oznajmuiemy niniejszym
pisaniem naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to
wiedziec nalezy. Wiadome wszytkiemu prawie tcrazniejszemu
swiatu kawalerskie odwagi і dzielnosci, godne naszej і calej
Rzeczypospolitej zdrowia і krwie przelanej, za dostoienstwo nasze
і caiosc ojczyzny straty і koszty pamiqtnej wdziqcznosci і
nieodplacone nigdy, chyba samy brzmiycy w wiekopomne lata slawy,
zaslugi urodzonego Stanislawa Iana lablonowskiego, winnickiego
starosty naszego, oboznego koronnego, wiody nas do tego, abysmy
we wszytkim zydanie iego panskiemi naszemi zasczycali faworami.
Za czym teraz umyslilismy mu pozwolic, iakosz terazniejszym listem
naszym pozwalamy і moc zupelny daiemy, aby mu wolno bylo calego
і zupelnego prawa swego dozywotniego, ktore mu na sta-ll mu na
starostwo nasze winnickie, w woiewodztwie braclawskim lezyce,
sluzy, ustypic і na osobq urodzonego Krzysztopha Chodorowskiego,
stolnika lwowskiego, wlac і przeniesc. Ktory to cessiq albo ustqpek
prawa, gdy przed xiqgami ktorem ikolw iek authentycznem i
koronnemi zeznana і uczyniona bqdzie, my iy przy tym consensie
naszym za wazny і istotny miec bqdziemy. Za ktorym to consensem
naszym і uczyniony cessiy pomieniony urodzony Krzysztoff
Chodorowski przerzeczone starostwo nasze winnickie z iuridikyoraz
і miastem naszym Winnicy, tudziesz ze wszytkiemi wsiami,
folwarkami, siolami, futorami, domami, budynkami, rolami, polami,
gruntami, polami3, pastwiskami, pasiekami, lasami, borami,
barciami, rzekami, stawami, sadzawkami, ieziorami, mlynami,
karczmami, solectwami, wojtostwami, poddanemi і ich robociznami,
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czynszam i, daniam i, dochodam i, pozytkam i і w szytkiemi
przyleglosciami, zdawna і teraz do tego starostwa nalezycemi, miec,
trzymac і iego spokojnie zazywac bqdzie, az do ostatniego kresu
zycia swego. Obiecuiemy przy tym naszym і naiasniejszych
nastqpcow naszych imieniem, iz tego urodzonego Chodorowskiego
od spokojnego dzierzenia tego starostwa nie wzruszemy і wzruszac
ani oddalac nikomu nie pozwolemy, ale mu cale і zupelnie prawa
dozywotniego dotrzymamy. Wzglqdem ktorego dozywocia tenze
urodzony Chodorowski pierwszego roku possessiej swoiej czworaky,
a za insze lata dwoiaky kwartq placic bqdzie, prawa nasze, Rzeczyptej
і Kosciola Swiqtego wcale zachowuiyc. Na co dla lepszej wiary
przy podpisie rqki naszej pieczqc koronny przycisnyc roskazalismy.
Dan w obozie nad Dnieprem pod Rzysczowem dnia pierwszego
miesiyca listopada roku panskiego tysiyc szescset szescdziesiytego
trzeciego, panowania krolestw naszych polskiego і szwedzkiego II
szwedzkiego szesnastego roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej.
Stephan Hankiewic, sekretarz i.k.mci.
Prawo swoie dozywotnie, ktore sobie od nas 4 conferowane
laskaw ie -4 ma і ktore mu sluzy na starostwo winnickie, w
woiewodztwie braclawskim lezyce, ze wszytkiemi iego przylegtosciami urodzonemu Krzysztophowi Chodorowskiemu, stolnikowi
lwowskiemu, spuscza і na osobq iego wlewa, ustqpuie і przenosi, і
toz starostwo winnickie z miastem Winnicy, oraz і z iurisdictiy
grodowy sydowy, tudziesz ze wszytkiemi wsiami, folwarkami,
futorami, dworami, domami, budynkami, rolami, polami, gruntami,
lykami, pastwiskami, pasiekami, lasami, borami, barciami, rzekami,
stawami, sadzawkami, ieziorami, mlynami, karczmami, wojtostwami, slodowniami, poddanemi і ich robociznami, kmieciami,
zagrodnikami, gumnami, sadami, ogrodami, czynszami, daniami,
dochodami, pozytkami і wszytkiemi zdawna і teraz do tegoz
starostwa nalezycemi przyleglosciami przerzeczonemu urodzonemu
Chodorowskiemu w rzetelny possessiq і dzierzenie puscza,
intromissiej spokojnej, kiedykolwiek bqdzie urzqdownie podlug
prawa і zwyczaiu woiewodztwa braclawskiego affektowal, nie broni,
owszem dobrowolnie dopuscza; dopusczonej і wziqtej intromissiej
ani sam przez siq, ani przez zadne na to wsadzone osoby
przeszkadzac niema, nic sobie zeznaiycemu do tegosz starostwa
winnickiego і iego przyleglosci wszelkich nie zostawuiyc albo
iakykolwiek praetensiq zachowuiyc, lecz cale toz prawo swoie
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dozywotnie і starostwo winnickic wyzej wspomnionemu urodzo
nemu Krzysztophowi Chodorowskiemu spuszczai^c і wlewai^c
rnoc^ terazniejszego zapisu і zeznania do tego srodkui^cego II 163v.
srodkui^cego. Ktory wlewek albo cessiq tenze urodzony obozny
koronny dla lepszej wagi і wiary rqk^ wlasn^ podpisal: Stanislaw
Ian lablonowski, obozny koronny. A tak my przerzeczony zapis
cessiej legitime za consensem naszym zeznany, iako і sam przywi Iej
consensu naszego, do akt woiewodztwa braelawskiego wpisac i, z
onych wiernie slowo w slowo przepisawszy, stronie potrzebui^cej
in forma authentica wypisac, a sam original consensu tejze stronie
wydac rozkazalismy, iakosz iest wydany і cancellaria kwitowana.
Na co dla lepszej wiary pieczqc koronna iest przycisniona.
Dzialo siq etc.
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
■*повтор у ркпс.
44 ці слова у ркпс. послідовно позначені цифрами „2, І ”, що визначає
наступний порядок прочитання „laskawie conferow ane,\

‘ Dzialo siq w obozie za Dnieprem za Dnieprcm2 przeciwko
Rzysczewu we czwartek po swiqeie S. Marcina biskupa і wyznawce
najblizszy, to iest dnia 151mca nouembra roku panskie[go] 16634.'1
121. 1663.XI.15. Oboz za Dnieprem przeciwko Rzysczewu
Manifestacia urodzonej L i s i c z y n s k i e j
[Reg. - Index, f.81; AK, s.64; Prot. - MK-364, f.217v.-218 (acticatum do
metriki kiiowskiej extract)]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz stan^wszy oblicznie
przed aktami naszemi metriki woiewodztwa kiiowskiego cancellariej
wielkiej koronnej urodzona Helena Podhaiecka, urodzonego II
dzonego niegdy Andrzeia Lisiczynskiego malzonka wdowa
pozostala, z przytomnosci^ szlachetnego Michala Kalenkowicza
takowq. manifestatiq albo oswiadczenie uczynila, iz ona dosyc
сгупщс prawu pospolitemu przed actami niniejszemi (poniewasz
xiqgi woiewodztwa kiiowskiego tak ziemskie, iako і grodzkie, dot^d
w tych kraiach nie s^ otworzone) manifestuie siq, ze, gdy przeszlego
roku niebosczyka malzonka iej Andrzeia Lisiczynskiego we wsi
Budyscza, krolewsczyznie, przedtym do starostwa bohuslawskie[go]
nalez^cej, a potym sobie nadanej, zabili і okrutnie samiz poddani
zamordowali, oraz tez і prawa, consensy, przywileie, zapisy,
intromissie і inne documenta, ktore niebosczyk malzonek iej przy
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sobie mial, tak na tez dobra Budyseza і mlyn na Rassawie rzece,
czajkowski nazwany, dozywotnim prawem onemu і sobie nadane,
iako і na futory albo folwarki przez tegosz malzonka swego od
poddanych za swoie, to iest manifestuiycej wlasne posazne pieniydze
prawem dziedzicznym kupione, sluzyce, iedne pobrane, drugie
podrapane cale poginqly, і dotyd ich znalesc nie mogla, wyiywszy
copie niektore і dwa consensy podrapane od iasnie wielmoznego
Kazanowskiego і Ossolinskiego, kanclerza wielkiego koronnego,
iako starostow bohuslawskich nadane, ktore і dotyd przy sobie ma.
Item manifestuie siq, ze prawa do dobr ziemskich dziedzicznych
Horodyscza nazwanych, na Polesiu w woiewodztwie kiiowskim
lezycych, urodzonemu niegdy Alexandrowi Podhaieckiemu,
rodzicowi swemu, od urodzonego Alexandra Humieniecckiego5 w
pewnej summie zastawnych, a teraz na siebie manifestuiyce siq,
iako iedyny successorkq iure successionis naturalis spadlych, sluzyce
natenczas, gdy pod czas przeszlego6 w tych tu kraiach zamieszania
164v. przerzeczonego niebosczyka rodzica iej II iej zabito, zaraz tesz і te
prawa poginqly. Item na futor w Radomyslu po szlach[etniej] Fedorze
Sczerbickiej, siostrze swej, na siebie spadly. Aby tedy w
czymkolwiek nie szwankowala і tak pomienionej krolewsczyzny,
iako і dziedzictwa futorow albo folwarkow і dobr zastawnych po
mienionych, nie utracila i, zeby pod praetextem zgubionych praw
kto lub uprosiwszy, lub iakimkolwiek ksztaltem nie odiyl, powtornie
manifestuie siq і rqky swy krzyzyk, bo pisac nie umie, czyni, a
szlachetni Kalenkow icz po rusku podpisal siq: ft, Michal
Kalenkowicz. Ktory to manifestatiq my dla pamiqci w acta wpisac
i, z nich wiernie slowo w slowo wyiywszy, stronie potrzebuiycej in
forma authentica wydac roskazalismy. Na co dla lepszej wiary
pieczqc koronna iest przycisniona.
Dzialo siq etc.
написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
' також.
4також.
5 „піес" дописано над рядком, „ с" повторено.
л „е" після „І" дописано над рядком.
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' Dzialo siq w obozie 2 za D nieprenr 2 pod miasteczkiem
Baryszpol w sobotq przed swiqtem S. K atarzyny Panny і
mqczenniczki najblizsz^, dnia 243 mca nouembra roku panskiego
16634."1
122. 1663.XI.24. Oboz pod Baryszpolem
Oblata przywileiu na metropolis kiiowskq wielebnemu ojcu
Antoniemu Winnickiemu danego
[Reg. - Index, 1.81 v; AK, s.64; Sig.-7, f. 102; Prot. - MK-364, 1.221v.-222v.
(do ruskiej acticatum)]

Ian II Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy niniejszym listem
naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy,
iz przyszedszy do akt naszych metriki wdztwa kiiowskiego
cancellariej wielkiej koronnej wielebny w Chrystusie ociec Syluester
Iwanowski, kaznodzieia ordinarijny kathedralny episcopiej
przemyslkiej, podal do xi^g do wpisania pewny list pargaminowy,
rqki naszi krolewski podpisany і pieczqci^ koronny w puscze
blaszanej zawiesistej stwierdzony, zawierai^cy w sobie przywilej
na metropoliq kiiowski, halicki і wszytkiej Rusi przewielebnemu
w Bogu ojcu Antoniemu Winnickie[mu] sluz^cy, caly, zdrowy,
nienaruszony. Ktory slowo w slowo tak siq w sobie ma:
Ian Kazimierz etc. Wiadomo czyniemy tym listem naszym
wszem wobec etc., komu o tym wiedziec bqdzie nalezalo. Najwyzszy
krolestw і panstw szerokich maiestat, na ktorym nas iedynowladca
monarchow і swiata wszytkic[go] Bog z osobliwej laski swej osadzil
і fortunne na tymze thronie fatales inter casus a niespodzianej rerum
ac regnorum occasus zatrzymywa і piastuie. Wyciqga tej po nas
pilnosci і pilnej w panstwach nam powierzonych consideratiej,
abysmy ex specula altissima w tej Rzptej postanowieni maiestatis
wiemych a dostoienstwu naszemu zyczliwych poddanych opatrowali
merita, zeby iako in bene merendo z wrodzonej sobie cnoty znajduii
siq primi, tak w distributiwie praemiorum pracy і zaslugom ich
nalezytych zostawali non postremi. A ze wieleb[ny] ociec Antoni
Winnicki, episkop przemyslki і samborski, nie tylko a prima aetate
iako nalezalo stanowi iego rycerskie[mu] w dzielach marsowych і
woiennych trudach swoie ku nam і milej ojczyznie zasczycal
odwaznosci і w wielu okaziach promptitudinem, a co wiqksza et
immortali lancea dignam woienne prace a sago militari w duchowne
przemienil zamysly zawsze za czasu swoiej preminentiej niemniej
de religione, iako і de rege ac re[i]p[u]b[li]ca optime mereri usilui^c,
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iakosz iudicio n[ost]ro swoiemu digne correspondowal stanowi. Za
sluszn^ rzecz poczytamy tak chwalebne ie[go] praemiare merita, a
lask^ nasz^ do dalszych zachqcic czynow, sklaniai^c siq do wolnej
і zgodnej wielebnych episkopow religiej greckiej і wiqkszej czqsci
duchowienstwa, tudzicsz і stanu rycerskiefgo] tak koronnych, iako
і WXL, obywatelow z podpisem і pieczqciami episkopow і
165v. duchowienstwa, takze stanu II stanu rycerskiego ludzi pod dat^
dziewiqtnaste[go] dnia mca noue[m]bra w Korsuniu anno pr[aese]nti
odprawionej і praezentowanej nam electiej, umyslilismy onemu
metropoliq kiiowsk^ po zeszciu z te[go] swiata przewielebne[go]
niegdy ojca Dyonizego Balabana, metropolity kiiowskie[go], dac і
conferowac, iakosz z iurisdicti^ m etropolitans^, z cerkwiami
cathedralnymi, monasterami, zwierzchnosci^nad duchowienstwem
religiej greckiej, dobrami, wsiami, folwarkami, gruntami, poddanemi
і ich robociznami, czynszami, daninami, pozytkami і wszytkiemi in
genere et specie przynaleznosciami, zdawna do pomienionej
metropoliej nalez^cemi, tak iako antecessorowie iego trzymali і
uzywali, w dozywotnim dzierzawq і uzywanie daiemy і conferuiemy
niniejszym listem naszym, obiecui^c za nas і naiasniejszych
nastqpcow naszych, iz pom ienionego przewielebnego ojca
Antoniego Winnickiego, metropolitq kiiowskiego, od przerzeczonej
metropoliej kiiowskiej і iej przynaleznosci nie oddalemy і nikomu
do oddalenia wtadzy nie damy, ale go cale przy prawie iego
dozywotnim zachowamy. Co do wiadomosci wszech, a mianowicie
religiej greckiej stanow і dignitarzow donosz^c, miec chcemy і
roskazuiemy, abyscie go za wlasne[go] і prawdziwe[go] metropolitq
kiiowskie[go] mieli і znali, і iurisdictiej iego we wszytkim podlegali.
Na co dla lepszej wiary і pewnosci rqk^smy siq nasz% podpisali і
pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dan w obozie pod
Baryszpolem dnia dwudziestego czwartego mca listopada roku
panskiego tysi^c szescset szescdziesi^tego trzeciego, panowania
krolestw naszych polskiego і szwedzkiego szescnastego roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w puscze blaszancj
zawiesistej w. koronnej. Stephan Hankiewic, sekretarz krola ie[go]
mci, m[anu] p[ropria],
Ktory to przywilej na metropoliq kiiowski, halickq. і wszytkiej
Rusi my do xi^g metricznych wpisac і z onych, wiemie slowo w
slowo przepisawszy, stronie potrzebui^cej in forma authentica wydac
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roskazalismy. 5'Na co dla lepszej etc'5.
6'Dziafc> siq'6w obozie pod miasteczkiem Baryszpolem etc. ut supra.
м написано крупніше.
2 дописано над рядком.
1у ркпс. підкреслено.
4 також.
55 дописано над рядком.
6 6 ,, lo siq ” дописано над рядком.

Dzialo siq. Confirmatia II ''Dzialo siq w obozie za Dnieprem
pod miasteczkiem Hoholowem we wtorek po swiqcie S. Katarzyny
Panny і mqczenniczki najblizszy, to iest dnia 272mca listopada roku
panskiego 16633.'1
123. I663.XI.27. Oboz pod Hoholewem
Confirmatia prawa na dobra sieliscze Nowosielice urodz.
Nowosieleckim sluz^ce[go]
[Reg. - Index, f.8 1v; AK, s.64; Sig.-7, f.97; Wpis - ™ PM-195, л.57-58об.]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz podany iest do akt
metriki naszej ruskiej woiewodztwa kiiowskiego kancellariej
wielkiej koronnej przywilej nizej opisany, rqky naszy krolewsky
podpisany і pieczqciy koronny ztwierdzony, ealy, zdrowy і zadnego
podejrzenia w sobie nie maiycy. Ktory slowo w slowo tak siq ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmujdzkie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gottski, wandalski
dziedziczny krol. Oznajmuiemy tym listem naszym wszem wobec і
kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy. Do osobliwej to
opatrznosci naszej krolewskiej, ktorysmy wszytkim wiernym
poddanym naszym oswiadczac zwykli, aby kazdy przy prawie swoim
byl cale zachowany і dobr swoich, ktorych lubo prawem successiej
przyrodzonej, lubo z prace swoiej nabyl, bespieczny zostawal. A ze
w niesiona iest do nas prozba za urodzonem i H rehorem і
M aximilianem, braciy rodzonem i, Stephanem Zychalskim ,
Stephanem Kislym , Iakobem Panczew icem M alow iczam i
Nowosieleckimi, z iednej liniej idycemi, ktorych nam od niektorych
pp. rad naszych cnota і stateczna ku nam і Rzptej wiara iest dobrze
zalecona, і ze siq pod czas zawieruchy na Ukrainie przeszlej do
zadnych buntow і kup swawolnych nie przymieszywali iest nam
dostatecznie wywiedziono, abysmy ich przy prawie dziedzicznym
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przyrodzonym onym na dobra sielisczc Nowosielice nazwanc na
166v. Nastasce II stasce, w woiewodztwie kiiowskim lez^ce, sluz^cym,
takze przy spokojnym uzywaniu і dzierzawie zostawic і zachowac
raczyli. Zaczym imieniem tychze urodzonych Nowosieleckich
Malowiczow pokladany byl przed nami list pargaminowy po rusku
pisany, rqki naiasniejszego krola Stephana, antecessora naszego,
podpisany і pieczqci^. koronny obwarowany, caly і nienaruszony, і
niwczym riiepodejrzany, і supplikowano nam, abysmy go powag^
nasz^ztwierdzili і umocnili. Ktorego to listu przetlumaczenie slowo
w slowo iest takie:
Stephan, Boz^ milosci^ krol polski, wielkie xi^ze litewskie,
ruskie, pruskie, mazowieckie, zmujdzkie, kiiowskie, wolynskie,
podolskie, inflantskie, siedmigrodzkie і innych. Oznajmuiemy tym
listem naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to wiedziec
nalezy. Bili nam czolcm boiarowie nasi zamku bialocerkiewskiego
Piotr, Lcwko a Koslak Kuzmicz Malowiczowie і powiedzieli przed
nami, iz krol ie[go] me slawncj pamiqci Zygmunt August, przodek
nasz, sieliscze Nowosielice ojcu ich Kuzmie Malowiczowi, iego
zenie і ich dzieciom na sluzbq ziemsk^ woienn^ dac raczyl, czego
oni і na ten czas w spokojnej dzierzawie і uzywaniu s^, iakosz і list
krola ie[go] mci z pieczqci^ WXLitt., ojcu ich na to dany, przed
nami pokladali, prosz^c nas, abysmy im to potwierdzili і list nasz
na to im dali. A tak my on list oglqdawszy, kazalismy go od slowa
do slowa w ten nasz list wpisac:
Zygmunt August, Boz^ milosci^ krol polski, wielkie хщге
litewskie, ruskie, zmujdzkie, mazowieckie і innych. Bil nam czolem
boiarzym zamku naszego bialocerkiewskiego na imiq Kuzma
M alowicz і pow iedzial przed nami, iz woiewoda kiiowski,
dzierzawca czarnobylski xi^ze Frydrych Hlebowicz Pronski za
prozby iego dal iemu przy tym zamku naszym Bialocerkiewskim
167 sielisczc nasze Nowosielice II Nowosielice na Nastasce ze
wszytkiemi, iako siq te szeliscze same w sobie і w pozytkach swoich
zdawna ma na sluzbie naszej boiarskiej ziemskiej woiennej, z woli
і laski naszej xi^ze woiewoda kiiowski і list swoj iemu dal. Ktory
on przed nami pokazowal і bil nam czolem, abysmy mu laski naszej
wdzielili a przy tym sielisczu Nowosielicy na Nastasce wedle listu
xi^zqeia woiewody kiiowskiego, na to iemu danego, zachowali і
list nasz na to iemu dali, iakosz і хщге Frydrych Pronski, woiewoda
kiiowski, nas w tym o przyczynq z^dal. A tak my z laski naszej
hospodarskiej na z^danie xcia woiewody kiiowskiego і na
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czolembicie tego Kuzmy Malowicza to uczynili, zesmy te sieliscze
Nowosielicze na Nastasce ze wszytkiemi pozytkami, tak iako siq w
sobie samo і w pozytkach swoich zdawna ma, і co do niego zdawna
і teraz przynalezy, iemu dali і tym listem naszym daiemy. Ma ten
Kuzma Malowicz sam і zona iego, і dzieci ich tego szeliscza
Nowosielice wzwyz mianowanego na Nastasce ze wszytkiemi
pozytkami, z niego przychodzycymi, na siebie dzierzec і iego
uzywac, a nam hospodaru z tego sluzyc ma sluzbq ziemsky, potym
tak iako insi boiarowie nasi powiatu kiiowskiego sluzbq ziemsky
woienny nam sluzy, і na tosmy temu Kuzmie Malowiczu ten list
nasz z pieczqciy naszy dali. Pisany w Wilnie roku od Bozego
narodzenia tysiyc piqeset piqedziesiytego piytego miesiyca februarii
piqtnastego dnia.
Nicolaus Radziwil, palatinus vilnensis et cancellarius. Ian
Saczko, pisarz, dzierzawca osmianski.
Z laski naszej hospodarskiej na czolembicie przerzeczonych
boiar naszych bialocerkiewskich Piotra, Lewka a Kislaka to czyniyc
list przodka naszego krola ie[go] mci Zygmunta Augusta na szeliscze
Nowosielicze ojeu ich Kuzmie dany і wyzej w tym liscie naszym
opisany, czego iesli oni і natenczas w spokojnym dzierzeniu і
uzywaniu sy i, iako і iako4 prawu naszemu і niczyiemu przeciwne II 167v.
przeciwne nie iest, we wszytkim przys tym terazniejszym listem
naszym zostawuiemy, potwierdzamy і umacniamy. Maiy oni
przerzeczone sieliscze Nowosielicze ze wszytkiemi pozytkami і
naleznosciami dzierzec і uzywac, a nam z tego sluzbq ziemsky
woienny sluzyc і we wszytkim siq tak zachowac, iako na tym liscie
przodka naszego iest opisano, і na to dalismy im ten nasz list, na
ktorego potwierdzenie і pieczqc naszy zawiesic roskazalismy. Pisan
we Lwowie roku Bozego narodzenia tysiyc piqeset siedmdziesiytego
osmego miesiyca iulii osmnastego dnia, panowania naszego roku
trzeciego.
Stephanus rex. Lawryn Piesoczynski, pisarz. Locus sigilli.'a
My tedy do przerzeczonej pokornej prozby laskawie siq
skloniwszy, nie tylko wzwyz opisany list, iako siq w sobie ma,
ztwierdzic і umocnic, ale tez pomienionych urodzonych Now osieleckich M alowiczow przy spokojnej і nienaruszonej
przerzeczonych dobr szeliscza Nowosielicze dzierzawie і uzywaniu,
onym iure deuolutorio perpetuo nalezycej, zostawic і zachowac
umyslilismy, iakosz stwierdzamy, umacniamy, zostawuiemy і
zachowuiemy czasy wiecznemi. Na co dla wiqkszej wiary і wagi
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rqk^smy siq nasz^ podpisawszy pieczqc koronny przycisn^c
roskazalismy. Dan w Bialej Cerkwi dnia dwudzieste[go] pi^tego
miesi^ca pazdziernika roku panskiego tysi^cne[go] szescsetnego
szescdziesi^tego trzeciego, panowania krolestw naszych polskiego
і szwedzkiego szesnastego roku.
Ian Kazimierz, krol. Locus sigilli. Stephan Hankiewic,
sekretarz ie[go] krolewskiej mci. Dzialo siq ut supra.
написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
* також.
4у ркпс. повтор.
s у ркпс. пропуск.

124. 1663.XI.27.Oboz pod Hoholewem
Oblata dekretu tribunalskiego mi^dzy urodz. Mikolaiem
Horaimem a wielm. Lubomirskim і innymi ferowanego
[Reg. - Index, незафіксовано; AK, незафіксовано]
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Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz podany iest do akt
metryki naszej ruskiej woiewodztwa kiiowskiego kancellaryej
wielkiej koronnej list nizej opisany z kzi^g glownych tribunalu II
tribunalu koronnego lubelskiego woiewodztwa kiiowskiego
authentice wyiqty. Ktory tak siq w sobie ma:
Wypis z ksi^g glownych tribunalskich woiewodztwa
kiiowskiego roku tysi^c szescset czterydziestego miesi^ca septembra
dwudziestego pi^tego dnia. Przed s^d niniejszy glowny trybunalski
koronny lubelski przytoczyla siq sprawa z regestru s^dowego za
przywolaniem woznego szlachetnego Mathyasza Wilskiego miqdzy
urodzonym ie[go] т е щ panem Mikolaiem Horaimem, pisarzem
ziemskim wlodzimirskim, powodem, a iasnie wielmoznym ie[go]
тсіз. panem Stanislawem Lubomirskim hrabi^ na Wisniczu,
woiewody і generalem krakowskim, spiskim , dobczyckim,
niepolimskim, zatorskim і bialocerkiewskim starostq, takze
wielmoznymi ich mciami pany Alexandrem Michajlem, starostq
sendomirskim, a larzem 1 Sebestianem, starostq sandeckim, lat iuz
doroslemi, a Konstantem Iacyntem, lat iescze niedoroslym, z
bytnosci^ і przytomnosci^ pomienionego ie[go] mci pana woiewody
krakowskiego ojca ie[go] mci, iako opiekuna przyrodzonego,
Lubomirskiemi synami pomienionego ie[go] mci pana woiewody
krakowskiego, takze paniami Konstantin Franciszkow^ Czarukowsk^, staroscinq miedzyrzeck^ і pystrsk^, і Krystyn^ xiqznq iej
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mciy Olbrychtowy Radziwilowy, kanclerzyny WX Litewskie[go],
corkami tegosz pom ienionego іe[go] mci pana w oiew ody
krakowskie[go], iesliby do sprawy nizej mianowanej nalezec mieli
z bytnosciy і przytomnosciy wzwyz mianowanych malzonkow ich
mm., pozwanemi za appellatiy od dekretu sydu grodzkiego
kiiowskiego z roczkow maiowych, w roku przeszlym tysiyc szescset
trzydziestym dziewiytym sydzonych, miqdzy wzwyz rzeczoncmi
stronami uczynionego, wytoczony, a to w sprawie od powoda
pozwanym na pomienione roczki przez pozew intentowanej o to, iz
poddani iego powodowie dziedziczne dawnosc ziemsky zasiedli z
maiqtnosci iego siola Lityna na imie Kondrat Martynienia, Onyki,
Andrzej Ikal Onykyczyki, Kalennik II Kalennik, Kuzma і Iwan
Kaleniczeniata, Parchom і Dajko takze Kaleniczeniata z zonami, z
dziecmi, z konmi, z bydlem і ze wszytkiemi maiqtnosciami swemi
ruchomemi, od powoda czasu niedawnego pouciekawszy, do
maiqtnosci albo dzierzawy pozwanych siola Skarowki przyszedszy,
tam bytem osiedli і teraz za pozwanemi w tej maiqtnosci z tym
wszytkim, iako siq wzwyz pomienilo, mieszkaiy. O ktorych to
poddanych wzwyz mianowanych, zbiegow swoich, powod, skoro
tylko wziyl dostateczny wiadomosc, ze u pozwanych sy, a wedlug
constitutiej od kozdego z nich zosobna po piyciuset grzywien
polskich oszacowawszy, onych wszytkich u pozwanych kozdego z
nich zosobna w piyciuset grzywien polskich tymze onym pozwem
do rosprawy prawnej arresztowal, і pozwanych do stawienia przed
sydem tych wzwyz mianowanych poddanych zbiegow swoich і do
wydania ich z tym wszytkim, iako siq wyzej pomienilo, a w
niewydaniu onych do zaplacenia taxy za kozdego zosobna po
piyciuset grzywien polskich albo do przysluchania siq dekretowi,
gdy o to wszytko powod pozwanych na wzwyz mianowane roczki
pozwem listem zapozwal. Tam po controuersiach stron obudwuch,
syd on grodzki kiiowski, termin sluszny uznawszy, stronom rospierac
siq roskazal і od tego decretu umocowany pozwanych tq sprawq
przez appellatiq do sydu niniejszego tribunalu lubelskiego miqdzy
sprawy terazniejszego w oiew odztw a kiiow skiego rokiem
zachowalym bez przypozwu wytoczyl, o czym ten dekret appellatiej
szerzej w sobie ma. Na roku tedy niniejszym z pomienionej
appellatiej і roku w niej zachowalego, slusznie w tej sprawie
przypadlej, strony obiedwie powodowa przez urodz. pana Samuela
Swielbickiego, a pozwana przez urodzonego pana Ierzego
Wysowicza II Wysowicza, umocowanych swoich, u sydu niniejszego
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stanowili siq і w tej sprawie, rosprawq prawn^ miqdzy sob^ mai^c,
controuertowali. Ktorych controuersyi ich s^d niniejszy glowny
tribunalski wysluchawszy і one wyrozumiawszy, dekret s^du
grodzkiego kiiowskiego utwierdza, iz pozwana strona wywiodia
dispositiami, ze te dobra Manasteryscza alias Skarowka nie s^ dobra
krolewskie, ale dobra dziedziczne panow Skarzewskich, ktorych
strona nie przypozwala, tedy s^d pozwanych od tej sprawy wolnemi
czyni, zachowawszy powodowi wolne czynienie prawem z
dziedziczami tych dobr, ile z prawa przyidzie. Co wszytko dla
pamiqci do kzi^g niniejszych glownych tribunalskich iest zapisano,
z ktorych і ten wypis pod pieczqci^ ziemsk^ powiatu wlodzimierskiego z podpisem rqki urodzonego ie[go] mci pana Stanisiawa
Ielowickiego, deputata woiewodztwa wolynskiego, do pisania
powiatow wlodzimierskiego, krzemienieckiego і ich conseruat ex
gremio ich mm. panow deputatow obranego, roku niniejszego tysicjc
szescset szescdziesi^t pierwszego miesi^ca augusta dnia czwartego
iest wydany. Pisan w Lublinie.
Stanislaw Ielowicki, deputat woiewodztwa wolynskiego, na
ten czas pisarz. Locus sigilli. Correxit Kopystynski.
' описка замість „ lerzem

125. 1663.XI.27. Oboz pod Hoholewem
Oblata przedazy wsi Manastyriscza szlach[etnemu| Skarzewskiemu przez szlach[etnego] Iurewicza Lopotynskie[go] w
xi^gach ziem[skich] kiiow[skich]
[Reg. - Index, f.81v; AK, s.64]
Випис c книг зел/ских справ судових києвскихь. Л'Ьта сод
нарожєня Іс[уса] Х[ристу]са сина Бжго тисєча пятсо/и
169v. (ОсмьдтЬсят второго мца іюна чотирнадцятого на роках II на
роках земских справ судових києвских, сот дня стом Троици,
свята рил/ского, у Києв'Ь припалих, і судовнє вєдлє статуту и
артикулов в нем ©писаних и сотправованих, перед нами
Ісосифомь Івановичем Нем'Ьричом, судєю, Богухвалол/
Михашіовичом Павшєю, подсудком, а Дмитром Федоровичем
Ельцом, писаром, врадниками земскими земл'Ь Киевское, пан
йстаф'Ьм Шкаровским, земенин господарским земл'Ь Киевскои,
приятеля своего пана Миколая £2стро<?ского соповедане в суду
до книг зємских тими словьі вчинил, иж Петрь Юресич
Лопатинским за причиною єго млсти княжати воєводи києвского
іменне пустое биз лодим держал под местом гдрским Бело328

цє/жовсколг Манастирища, и ку тому ж теж плац в том жє
гдрскюи Бє л оцєр ко«с кої /, которим лежиш подлє Станіслава
П уж и ка'и ку тому то, що сє зостало по смєрти сотца, так теж
и матки єго срєбра, ш ат и рєчии рухомих. На што листь свом
Пєтрь Лопатинским пану Евстафию Шкаровскому nod пєчятю
своєю и под пєчатами лудєм зацньїх дал и сочовистоє зєзнаніє
пєрєд их мси княжатєм воєводою києвски/и у гроди києвским
учинил. Которим випис и листь визнаним пєрєд нами пань
Миколам £2стровским покладаль и показовал, и просил, аби бьши
читани и слово в слово до книг зємских справ судових києвскис
били уписаньї, которьіх ми листов і пєчатєм наших согладавши,
прочитавши и достатєчнє єго вислухавши, казалисмо до книг
справ суду слово в слово записати. Которим листь и випис так
ся в с о б і маєт:
Випис [с] книг кродскихь києвских року com нарожена сна
Бжого тисєча пятсот сосмьдесят II (осмьдєсят пєрвого мсца
новємбра четвертого дня.
Постановившис шчєвисто пєрєд нами Констатинол/
ііггро.ж'скш/. воєводою києвскил/, ма/?шалкол/ зєдши Волинскоє,
Пєтрь Юрєвич Лопатинским доброволнє сознал то. Которого
зознана своєго положивши перед нами лист под пєчатию своєю
и под пєчатми лудєм добрих, просил, аби т о т лист в книги
справи кродскиє києвскіє увєдєн и уписань бил. Которого листу
ми согладівши росказалисмо єго слово com слова с початку аж
до конца в книги справи кродскиє києвскиє увести и уписати.
Которим лист визнане єго в тиє слова ест написано:
Я, Пєтрь Юрєвич Лопатинским визнаваєм то, явне чинимо
сим моим визнанеє/ листом колсдому доброму, кому би то
потреба належало відати, иж по смрти нєбошка пана сотца
моєго, так теж нєбож'ки пани матки моєм, будучих м н і вже
л іт зуполних, ни з жадного намовєна, содно маючи т о т умисль
ПО добром ВОЛИ СВОЄМ, ШТО нєбозчикь 0ІУТЄЦ мом за причиною
єго млсти кназя воєводи києвского за листом гдрскимь имєннє
дєржаль пустоє без лудєм под містом гдрским Бєлоцєрквом,
прозиваємоє Монастирисща, і ку тому теж в том жє м і с т і
гдрско.м плаї/, лежачим подлє дядка моєго пана Станислава
Пищака и подлє плацу и долу Павловоє через улицу. На которол/
плацу будованиє ест, яко на дом приналєжит, и ку тому теж,
што зостало по смрти сотца моєго, так теж и ма/ики моєм
маєтност, то ест мєновитє, яко срєбра з так теж и ш ат, рєчим
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рухомих, котлов, бидла рогатого, конем и вшєлакого набишку
то тєпєршного часу в року тепер идучол/ осмьдєсятом пер вол;
170v. яко имєнє сотчизное так тежь и вся м аєтност II маєтност О/ица
моєго и матки моем сполєчнє набитая на мене, яко сна их мль
власного, правом прирожєним спало и до рукь мою: то все
пришло. Нижли часу тєпєрєшного, будучи мн'Ь члвку рицирскому пилная а великая потреба пназєм, а звлаща в статуте
то ест описано, иж волно кождому почтивому шляхтичу
отчи зн у свою продати и сотдати, и ко вшелакому пожитку
своєму обернути. А так П єтрь Юрєвич верху помєнєноє имєниє
своє М анастирищ а с пасєкою, в котором пасєц'Ь бчоли
отц євскоє сорок: и з улями сорок:, садок- зо вс*кл* на всем
синожатеми и с полами пашними, з лєсами, з дубровами,
ставищами, яко то імєнє само в соб'Ь ся маєш, над рєкою Росю
и ку тому теж тот плац в том жє м'Ьст'Ь гдрском, будованним и
теж маєтност о/ица моєго и матки моем якь срєбро, шати,
статки домовиє, м'кх, бидло рогатоє, кони и иншие рухомиє
рєчи, toт мала и до вєлєка, нє зоставуючи на собє ничого,
продалєлг то все за певную суму п'Ьнязєм за полтораста копь
грошем личби и монети литовскоє шляхетному єго млсти
Хвстафию Шкоровскому, ему самому и сном єго вічними часи
пущаєм. Юж я П єтрь самь (особоє своєю ани жадєн хто би
колвє/с и з блиских моюс або кревних дому штца моєго, або теж
матки моем жадноє право яко до крунту2, так: и до земства со
тое имєніє вєрхь помєнєноє пустоє, так и со плац, що в мєстє, и
со м аєтн ост свою я самь, так тєжь и крєвніє дому сотца моєго,
вєчними часи молчати мают. А єсли бьі теж я сам з дозволена
бозкого [жону] м'Ьл а з нею дєти м'Ьл, тогди таким же способом
жонє и д'Ьти мои молчати вечнє мают. А ку тому теж єсли бит
я П єтрь сам особою своєю або по смєрти моем крєвниє мои,
171 або жона моя и дєти 11 и дєти мои о тоє імєниє пустоє або плац,
о м аєтн ост єго млсти пана Остаф'кя Шкаровского або синое
єго до суду правного, которого колвє/с позвати м'Ьл, тогди я
П єтрь повинен буду заруки на господара корол(я) єго млсти
вини заплатити п ятдєсєт копь гроша. А так теж и прєвинє’
мои, хто колвє/с по тому ж повинен, будуm заруки платити. А
что в онох противнєм, хто би х о т и й запис мом нарушити, тогди
та/сжє повинен пєрвим пну Шкаровскому албо пану Шкаровьскому, або сном єго заруки заплатити пятдєсат копь грошив. І ку
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тому штои продал пну Шкаровскому и синоді єго імєнє своє
пустоє без людей прозиваємоє Манастирищє с пасєкою со
бчолою, пляї* и з будованиєл/, м аєтн ост всю сотцєвскую и
матчину, и тот лист мои вьізнании с пєчатю моєю и с пошписол/
руки моєи власної/ сопов'Ьдалем до суду кродского залку
гдрского Києвского и до суду зєл/ского, которєє роки, што
наиближєи приидут, кгди бит я самь до суду зємского на роки с
тим листо.-и за хоробою албо тє.ж' за якою пилною потребою
бити нє мог, тогди дозволаєл/ то пану £2стафію Шкаровскому
самому або приятєлови єго умоцованому с т и л і записок моим
до суду єхати и то т в суду запис мои доброволньш comповідати
и книг земских запис тим. А при тол* били к тому добре зв'кдоми
их млсть панове єго млсть пань Адам Козлинскии, ротм(и)стрь
зал/ку єго кр. млсти Бєлоцє/жовского, а єго млсть княз Дмитрии
Куркєвич Булига, подстарости бєлоцє/жовскии, а єго млсть кназ
II йстафієвич Ружинскии, а пань Богуш Боласкии, судя зємскии
мозирскии, а пан Михайло Мазепа Камєнєї^кии, а пан А/?нолфь
Молодєі/кии. Якож я П єтрь Юрєвич самь, на том же мєсцу
стоячи перед их млстю пани заразом, просилєл* в том и млтє,
жєби до того листу моєго визнаня на том же мєсцу пєчати свои
приложили их млсть пнвє за прозбою и чолол/битієл* моїш, что
и учинити рачили, пєчати свои приложити до сєго моєго визнаня
листу, а так теж напрод перед их млсти пани руку свою власную
до того моєго визнаного листу подписал и пєчат свою власную
приложил. Писань в Бєлои Церкви лєта Бжого нарожєна тисача
п ятсо т сосмьдєсяш пєрвого року мца новєл/бра пєрвого дна.
По вписанію сочевистсш сознаня єго и того листу, перед
нами читаного, в книгах справьі києвскиє кродскоє, с которих
випис перед нами пну Пстафею Шкаровскому видат и пєчатю
ншєю притиснути росказалисмо. А иж на то т час, в нєбитности
писара ншєго кродского києвского пна Лва Верещаки, за
росказанем нашим судя наш кродскии києвскии пан Івань
Соллтань4руку свою подписал. Писань у Києве. Пєтрь Юрєвич,
власною рукою своєю подписал на власноє росказанє кнажатє
єго млсти в нєбитности писара кродского києв(ского) пна Лва
Верещаки. Іван Солтан, судя кродскии києвскии, рукою власною
подписал. Што дла памєти речи вєчноє до книг земских справ
судових києвских ест записано. На што и випис с книг под
пєчатми ншими судє^кими и с подписол/ руки писарскои пну
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£2стафєю Шкаровскому єсть видан. Писан в Києве.
М ісц е на днє пєчати. Д м итрь Елєць, писа/? зєл/ским
киевским.
1 описка замість «Юрєвич».

Іч

,

описка замість «Пищака».

2 описка замість «кроду» .
*відчитання непевне.
4так у ркпс.

172

' Dzialo siQ II Dzialo siq w Ostrzu 2za Dnieprem ' 2 w
poniedzialek po swiqcie Niepokalanego Poczqcia Naswiqtszcj Panny
Maryej najblizszy, to iest dnia 101 mca grudnia roku pan[skiego]
16634.'1
126. 1662.111.29. Warszawa
Lowiectwo wolynskie urodz. Samuelowi Ledochowskiemu
[Reg. - Index, 1.81 v; AK, s.64; Sig.-5, f.62v; Prot. - MK-367, f. 101; W p isMK-202, f.292-292v.J

Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie хіцге
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmojdzkie, inflantskie,
smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gottski, wandalski
dziedziczny krol. Oznajmuiemy niniejszym listem naszym wszem
wobec і kazdemu zosobna, komu o tym wiedziec nalezy. Iako kazdej
Rptej na tym siq bardziej zasadzila calosc, aby ozdobionemi
rostropnosci^ і przymiotami roznych cnot obdarzonemi kwitnqla
mqzami, tak niemniej thronowi naszemu przyzwoita takowych ludzi
publicznemi zdobic godnosciami. Dlatego, gdy urodz. Samuela
Ledochowskiego wysokie, ktore nam, domowi naszemu krolewskiemu і calej Rzptej wyswiadczal, uwazamy zaslugi і przymioty,
wielk^ rostropnosc і w publicznych dziel odprawowaniu zrqcznosc
dobrze wiadom^ mai^c, za sluszn^ rzecz poczytalismy onego
publiczn^ przyozdobic godnosci^, і iemu lowiectwo wolynskie za
post^pieniem na wyzszy urz^d urodz. Iana Sklinskiego, lowczego
przed tym wolynskiego, dac і conferowac umyslilismy. Iakosz
daiemy і conferuiemy tym listem naszym ze wszytkiemi prawami,
praerogatywami, obuentiami, temusz urzqdowi wedlug praw і
starodawnych zwyczaiow sluz^cemi, do trzymania і zazywania do
ostatniego zycia iego kresu albo wiqkszej iakiejkolwiek godnosci
172v. nabycia. Co wszem wobec, komu na tym nalezy, osobliwie II
dygnitarzom, urzqdnikom і wszytkiemu szlachectwu wdztwa
wolynskiego do wiadomosci donosz^c, roskazuiemy, aby przerzeczo-
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nego urodz. Samuela Ledochowskiego za prawdziwego і prawnie
postanowionego lowczego wolynskiego mieli і znali, onemusz z
miejsca, praw, praerogatyw і pozytkow, do tego urzqdu sluzycych,
odpowiedali і dosyc czynili, і zeby od wszytkich dosyc czynione
bylo, o to siq starali dla laski naszej. Na co dla lepszej wiary rqky
naszy podpisawszy siq, pieczqc naszq krolewsky przycisnyc
roskazalismy. Dan w Warszawie dnia XXIX mca marca roku
panskiego MDCLXII, panowania krolestw naszych polskiego і
szwedzkiego XIV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koronnej. Ian Ignacy
Bykowski, podkomorzy chelminski.
11 написано крупніше.
2'2 дописано над рядком.
J у ркпс. підкреслено.
4 також.

' Dzialo siq w Kozielcu za Dnieprem w poniedzialek przed
Nowem Latem, to iest dnia 31 mca grudnia roku panskie[go] 16632.'1
127. 1661.VI. 12. Warszawa
Oblata confirmatiej prawa urodzonym Lesiewiczom na dobra
sieliscza nazwane Tarascze, w wdztwie kiiowskim lezyce,
sluzqcego
[Reg. - Index, f.81 v; AK, s.64; Sig.-3, f.303v. (konfirmacja)]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy niniejszym listem naszym
wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy.
Produkowany nam iest wypis z xiyg grodzkich zamku luckiego z
pieczqciy grodowy і podpisem urodzonego Stanislawa Kazimierza
Bieniowskiego, pisarza grodzkiego luckiego, maiycy w sobie prawo
pewne urodzonym Leszowicom sluzyce, nienaruszone і zadnej
wytpliwosci і podejrzeniu nie podlegaiyce, przeto supplikowano nam
imieniem urodzone[go] Theodora II dora Leszewica, ziemianina
naszego, abysmy mocy і powagy naszy krolewsky stwierdzic і
umocnic raczyli. Ktorego wypisu і prawa rzecz sama ma siq tak і
slowy idzie tymi:
Wypis z ksiyg grodzkich zamku luckiego roku tysiyc szescset
piqcdziesiytego trzeciego mca septembra dwudziestego wtorego
dnia. Na urzqdie grodzkim w zamku i.k.mci luckim przedemny,
Hieronymem Szalajskiem , burgrabicm luckim , і ksiqgami
niniejszymi grodzkimi luckiemi personaliter stanywszy urodzony
ie[go] m. pan Theodor Lesiewicz dla wpisania do ksiyg niniejszych
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grodzkich luckich podal per oblatam extrakt z ksi^g grodzkich
woiewodztwa kiiowskiego z podpisaniem eo nomine przywileiu
i.kr.mci confirmatiej praw na dobra pewne і grunty, w tej confirmatiej
specifice opisane, sobie podawai^cemu sluz^cego, z pomienionych
ksiqg authentice ruskim pismem wydany, a o tym szerzej w sobie
obmawiai^cy, z^dai^c, aby przyiqty і do ksi^g wpisany byl. A tak
ia, urzq.d, ten extrakt confirmatiej dla wpisania do ksi^g przyi^wszy,
na affektaciq podawai^cego pismem polskim wydac kazalem. Ktory
tak siq w sobie ma:
Wypis z ksi^g grodzkich woiewodztwa kiiowskiego lata
Bozego narodzenia tysi^c szescset dziesi^tego mca marca
dwudziestego dnia. Na roczkach s^dowych grodzkich kiiowskich,
od dnia osm nastego mca marca w roku, na dacie wzwysz
pomienionym przypadlych і s^downie odprawowac zaczqtych, przed
nami Myszk^ Choloniewskim, rotmistrzem i.k.m., podwoiewodzym,
a Michalem Nowickim, sqdzi^, urzqdnikami grodzkimi kiiowskiemi,
postanowiwszy siq oczywisto u s^du szlachetnie urodzony pan
Mikolaj Leszewicz opowiedal і pokladal list przywilej i.k.mci, na
pargaminie pisany, pod dat^ w Warszawie roku niedawno przeszlego
tysi^c szescset1 dziewi^tego miesi^ca nouembra dnia pierwszego
potwierdzenia prawa 4 zapisow na'4 siedliscza nazwane Tatarscza і
grunty, ich mciom panom Lesiewiczom sluz^cy, iako to szerzej tenze
list i.k.mci rzecz w sobie opisan% swiadczy. Ktory przed nami
polozywszy, prosila wzwysz pomieniona osoba, aby do wiadomosci
swej przyiqli і w ksiqgi grodzkie kiiowskie wpisac kazali. A tak my,
s^d, przyimui^c czytalismy і te iego s^ slowa:
173v.
Zygmunt Trzeci, Boz^llci, Boz^milosci%krol polski, wielkie
xi^ze litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
a szwedzki, gottski, wandalski dziedziczny krol. Oznajmuiemy tym
listem naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu o tym
wiedziec nalezy niniejszym і napotym bqd^cym. Bil nam czolem
ziemianin ziemi kiiowskiej Mikolaj Lesiewicz sam od siebie і od
braci swoich Romana і Alexandra Lesiewiczow і pokladal przed
nami vidimus z ksi^g ziemskich kiiowskich pod pieczqciami і
podpisami urzqdnikow ziemskich kiiowskich opisania, kupenia
sieliscza nazwanego Tatarscza, prosz^c abysmy to do wiadomosci
naszej krolewskiej przypusciwszy і o tym wiadomosc mai^c, iz insze
listy przodkow naszych przodkom ich nadane czasu niedawnego
przeszlego w roku tysi^c szescset dziew i^tym mca marca
dwudzieste[go] pi^tego dnia, gdy z dopusczenia Bozego miasto і
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zamek nasz Biala Cerkiew zgorzala z domami, z komorami, w zamku
zgorzeli, o czym protestacia ich w tymze roku mca iunia trzynastego
dnia szerzej w sobie obmawia. Ktorego wypisu ziemskiego
kiiowskiego my oglydawszy і widzyc bydz prawny, caly і w niczym
niepodeirzany, w ten list nasz wpisac roskazalismy. Ktory od slowa
w slowo tak siq w sobie ma:
Vidimus z ksiyg ziemskich woiewodztwa kiiowskiego lata
od Bozego narodzenia tysiyc piqeset dziewiqedziesiyt siodmego mca
iunia dziewiqtnastego dnia na roczkach sydowych ziemskich
kiiowskich, ktore od dnia Swiqtej Trojce rzymskiego swiqta w roku
terazniejszym tysiyc piqeset dziewiqedziesiytym siodmcm przypadly
і sydownie odprowowane5 byly. Przed nami lozephem Iwanowiczem
Niemierzyczem, sqdziy, a Arasimem Surynem, podsqdkiem,
urzqdnikami sydowemi ziemskimi kiiowskimi, stanywszy oczywisto
ziemianin ziemie kiiowskiej szlachetny pan Mikolaj Konaszkowicz
Lesiewicz opowiedal і pokladal wypis z ksiyg grodzkich kiiowskich
z opisaniem listu swego kupnego od ziemianina ziemie kiiowskiej
pana Stanislawa Rotkiewicza і malzonki iego Luby Kasczanki
przerzeczonemu panu Leszewiczu і malzonce iego na przedasz
wieczny polowy sieliscza nazwanego Tatarscza ze wszytkiemi onego
przynalezytosciami, za BialyCerkwiy przy slaku tatarskim lezycego,
danego і przed sydem II sydem grodzkim kiiowskim przyznanego,
proszyc aby ten wypis grodzki kiiowski porzydkiem prawa
pospolitego sposobem przeniesienia do ksiyg ziemskich kiiowskich6
przyiqty і wpisany byl. My onego oglydawszy і czytanego
wysluchawszy, do xiyg ziemskich przyiqli і wpisac kazali. Ktory od
slowa w slowo tak siq w sobie ma:
Wypis z ksiyg grodzkich woiewodztwa kiiowskiego lata od
narodzenia syna Bozego tysiyc piqeset dziewiqedziesiyt szostego
mca octobra czwartego dnia. Na roczkach grodzkich sydowych
kiiowskich ktorego dnia dwudziestego piytego mca octobra w roku
terazniejszym dziewiqedziesiyt szostym przypadly і sydownie siq
poczqly, przedemny, Ianem Axakiem, podwoiewodzym, a Philonem
Stribelem, czesnikiem i.k.mci a sqdziy, urzqdnikami sydowemi
grodzkimi kiiowskimi, stawszy oblicznie u sydu ziem ianin
hospodarski ziemi kiiowskiej pan Stanislaw Rotkiewicz pospolu z
malzonky swoiy paniy Luby K asczanky przy liscie swoim
wieczystym dobrowolnym, ktory oni od siebie z pieczqcmi і
podpisami ryk ludzi zacnych na przedasz wieczysty polowicq
sieliscza swego nazwanego Tarascza zicmianinowi hospodarskiemu

panu Mikotaiowi Leszewiczowi dali, iako szerzej w tym liscie iest
opisano і dolozono, zeznawszy, prosili, aby ten list ich przyiqty і w
ksiqgi grodzkie kiiowskie wpisany by}. Ktorego my przy onych
oblicznym zeznaniu ten list dla zapisania do ksi^g przyimui^c, przed
sob^ czytac kazali і tak siq w sobie ma:
la, Stanis}aw Rotkiewicz, zicmienin hospodarski ziemie
kiiowskiej, pospohi z malzonk^ moi^ Lub% Kasczank^ czyniemy
iawno і wyznawamy sami na siebie tym listem naszym dobrowolnym
zapisem kazdemu, komuby o tym wiedziec nalezalo, iz wespo} і z
ziemianine[m] hospodarskim ziemie kiiowskiej z panem Miko}aiem
Lesiewiczem mai^c od czasu niemalego w spo}ecznym dzierzeniu і
uzywaniu sieliscza przezwanego Tarascza, w grunciech za Biai^
Cerkwi^ na slaku tatarskim lez^cego, ktory slak idzie z Czarowsczywy mimo Berezow, Gajdzitore, na nas przodkow naszych
prawem przyrodzonym spadto, co ie[go] k.mc Zygmunt trzeci za
pokazaniem na to starych praw naszych і przywileiow nam iako
174v. wlasnosc nasz^ utwierdza} і przy nich zachowac raczy}. II A tak my
wzwysz mianowane osoby, bqd^c w tym wolni iako chc^c wlasnosci^
swoi^ szafowac, przeto bqd^c my na ten czas potrzebni pieniqdzy a
nie chc^c tego sieliscza nazwanego Taraszczem nikomu inszemu
zaw iesc, przedalism y sobie w iecznie і na wieki niwczym
nienaruszenie temusz zwysz mianowanemu panu Miko}aiowi
Lesiewiczowi iako uczestnikowi naszemu, onemu samemu, zonie,
dzieciom і potomkom iego za pewnq. a7 gotow^ summq pieniqdzy,
to iest za czterysta kop pieniqdzy gotowych monety і liczby
litewskiej. Ma і wolen bqdzie pan Miko}aj Lesiewicz sam, zona,
dzieci і potom kow ie te sieliscze Tarascze ze w szytkiemi
przynaleznosciami і pozytkami, iako siq zdawna miaio і teraz ma w
sobie, z lasami, z d^browami, z borami і drzewem bartnem, z polami
і sianozqciami, z pasiekami, z pasieczysczami, stawami, stawisczami
і ze wszytkiemi tego gruntu okolicznosciami, szerokosciami,
granicami, ktore pocz^wszy od Przelcsianki і wierchu rzeki Kotiuia
і otapol rzeki Boiarki do storozow і wierchu Bolkona і Hohiboczka,
і Krzywej rzeki, otapol lasu Kotlujskiego koncz^, dzierzec і uzywac,
iako chc^c wedlug woli і upodobania swego szafowac, oddac,
przedac, darowac і zamienic. A my iusz sami і dzieci, krewne, bliskie
і powinowaci nasi w rodzie nie ma і nie mai% wiecznemi czasy w to
siq ustqpowac і szkody, krzywdy і przekazy niiakiej tak samemu
panu Lesiewiczowi, zonie і potomkom ich і nikomu, by to od niego
bylo iedno pusczono, czynic pod zak}adem zarqkq na urz^d, do
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ktoregoby siq zaklad stronej powodowej przytoczyl, takowejze
summy czterechset kop groszy litewskich і pod nagrodzeniem szkody
stronie powodowej narzeczenie slowa і zaplaciwszy te zarqki і
szkody, przeciq ten list dobrowolny opis moj і wszedy u kazdego
prawa przy mocy zupelnej zachowan bydz ma. Ktorego to sieliscza
grunt, iakosz wyzej pomienilo, і ze wszytkiem oddac pisaniem tego
listu naszego zapisu panu Mikolaiowi Lesiewiczowi ustypili і podali
listy і sprawy, і przywileia, iako nalezyce do ryk panu Mikolaiowi
Lesiewiczowi, oddali ten nasz list dobrowolny opis pod naszemi
pieczqcmi і z podpisem rqki mnie Stanislawa Rotkiewicza. A przy
tym byli і tego dobrze wiadomi ich mm. pp. przyiaciele nasi
ziemianie ziemie kiiowskiej, a pan Wasil II Wasil Tysza Bykowski,
pan Semion Butowicz, woiski ziemie kiiowskiej, a pan Fedor
Szyszka Stawecki, ktorzy ich mm. na oczywisty і ustny prozbq naszy
pieczqcie swe przylozyli і rqkymi siq podpisac rapzyli. Pisan w
Kiiowie roku Bozego narodzenia tysiyc piqeset dziewiqedziesiyt
szostego mca octobra dwudziestego dnia.
U tego listu pieczqci przycisnionych piqc a podpis ryk tymi
slowy: Stanislaw Mikolaiewicz Rotkiewicz, wlasny rqky podpisal.
Semen Butowicz, wojski ziemie kiiowskiej, rqky wlasny. Wasil Tysza
Bykowski, wlasny rqky.
Ktoryze to list wieczysty oblicznie і dobrowolnie przed sydem
przyznany і pokladany slowo od slowa w ksiqgi grodzkie kiiowskie
zapisac kazali і ten wypis pod naszemi pieczqcmi panu Mikolaiowi
Lesiewiczowi iest wydan w Kiiowie.
U tego wypisu pieczqci sydowych dwie і podpis rqki pisarskiej.
Hippolit Rodkiewicz, pisarz grodzki kiiowski.
Ktoryze to wypis grodzki kiiowski przed nami pokladany і
do xiyg ziemskich kiiowskich iest wpisany, z ktorych і ten vidimus
pod pieczqcmi nas, Iana Axaka, sqdziego, a Harasima Suryna,
podsqdka, urzqdnikow sydowych ziemskich wdztwa kiiowskiego,
w roku terazniejszym tysiyc szescset dziewiytym mca iunii
osmnastego dnia panom Lesiewiczom na to iest wydan. Pisan w
Kiiowie, u tego vidimusa pieczqci dwie sydowych і podsqdka
kiiowskiego, і podpis rqki temi slowy: z ksiyg ziemskich kiiowskich
wypisany list przedazny Lesiewiczom і potomkom ich wiecznie
sluzycy.
Z wladzy і laski naszej krolewskiej tym listem naszym
potwierdzamy і umacniamy tyle, ile nam prawo pospolite pozwala
wiecznemi czasy, chcyc aby ten list і potwierdzenie nasze takowy
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moc і waznosc mial, iako wlasne originaly na te dobra ich Tarascze
po matce ich і kupnem pomienionym Lesiewiczom sluzy, і nacosmy
dali ten nasz list potwierdzony Lesiowiczom z podpisem rqki naszej
і pieczqci^ koronny. Pisan w Warszawie na seimie walnym koronnym
mca nouembra dnia pierwszego roku tysi^c szescset dziewi^tego,
panowania krolestw naszych polskiego dwudziestego czwartego a
szwedzkiego osmnastego roku.
U tego przywileiu i.k.mci confirmatiej pieczqc zawiesista
koronna iest przycisniona, a podpis i.k.m. rqki і sekretarskiej temi
slowy: Sigismundus rex. Zachariasz II Zachariasz lelowiecki, woiski
krzemieniecki, sek[reta]rz i.k.m.
Ktoryze to przywilej i.k.mci, ich mm. pp. Leszewiczom dany,
za prosb^ zwysz przerzeczonej osoby wszytek slowo od slowa do
ksicig grodzkich kiiowskich iest wpisan. Z ktorych і ten wypis roku
terazniejszego tysi^c szescset czterdziestego szostego mca septembra
trzeciego dnia pod pieczqci^ grodzk^ kiiowsk^ iest wydan. Pisan w
Kiiowie. Corrigowal Ianczynski.
U tego extractu pieczqc grodu wdztwa kiiowskiego iest
przycisniona, a podpis rqki pisarskiej temi slowy: Wojciech Rylski,
wojski zytomirski, pisarz grodzki kiiowski.
Ktory to extract za podaniem і prozby zwysz mianowanej
osoby, a za przyiqciem moim urzqdowym wszytek slowo od slowa
do ksi^g niniejszych grodzkich luckich iest wpisan, z ktorych ten
wypis pod pieczqci^ grodzk^ luck^ iest wydan. Pisan w zamku
Luckim.
Stanislaw Kazimierz Bieniewski, pisarz grodzki lucki. Miejsce
pieczqci. Legit Rafalowski.
My tedy Ian Kazimierz krol wyzej mianowanej supplice
wniesionej od panow rad naszych wygadzai^c prozbie terazniejszej,
z akt luckich wypis, mai^cy w sobie prawo і confirmatiq na dobra
sieliscze nazwane Tarascze od s. pamieci naiasniejszego Zygmunta
Trzeciego, pana ojca naszego, laskawie urodzonym Lesiewiczom
dan^, we wszytkich punctach, artikulach, conditiach і clausulach,
ile prawo pospolite і zwyczaj pozwala, powag^ і moc^ nasz^
krolewsk^ utwierdzamy8, umacniamy i, ze zadnej podlegac niema
w^tpliwosci, declaruiemy terazniejszym przywileiem naszym. Ktory
dla lepszej wagi і wiary przy podpisie rqki naszej pieczqci^ koronny
ztwierdzac roskazalismy. Dan w Warszawie na sejmie walnym dnia
Xll mca czerwca roku panskiego MDCLXI, panowania krolestw
naszych polskiego і szwedzkiego XIV roku.
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Ian Kazimierz, krol. Locus sigilli pensilis maioris cancellariae
regni1'. Andreas M iaskowski, abbas praem etfensis], regens
cancellariae regni.
l'1 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
■* “s e t" дописано над рядком.
44 дописано над рядком .
5описка замість ”odprawowane ”.
Лдописано над рядком .
7 також.
s "ierdzam ” частково замазано.
у дописано над рядком.

128. 1662.IV.30. Warszawa
Oblata przywileiu declaration[es] albo raczej przydatku herbu
II herbu urodzonego Dumbiahy
[Reg. - Index, f.81v; AK, s.64; Prot. - MK.-364, f.l39.-142 (do metriky
wolynskij (przekreslono); Opia katalog. - Materialy genealogiczne. S.37]

In nomine domini amen. Ad perpetua rei perennis memoriam.
My Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze litewskie,
ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie, kiiowskie,
wolhynskie, smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gottski,
wandalski dziedziczny krol. Oznajmuiemy niniejszym przywileiem
naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy
albo napotym bqdzie nalezalo. Wszytkich monarchow dziela і inne
przyzwoite im cnoty tudziesz ku poddanym swoim dobroc, iako і
powziqte z nieprzyiaciol zwyciqstwa, chociaszby w panstwach
ktoregokolwiek monarchy tak iasne і wydatne byly, iako wiqc iasno
gorai^ca w ciemnych lochach pochodnia, і chociajby w najstateczniejszym przez wszytko panowanie swoie 1 poddanych swoich
trzymal pokoiu, і onym dobrze czynil, gdy nie iest podano posteritati,
zwyklo to wiqc upadac і w pamiqci ludzkiej gasn^c. Tym sposobem
znamienita kazdego w Koronie naszej Polskiej і w Wielkim Xiqstwie
Litewskim obywatela cnota, luboby swoi^ cen^ przewyzszyla
wszytkich, gdy nie iest innym wiadoma і posteritati podana, prqdko
diuturnitate czasu albo vicissitudine obliterare et euanescere zwykla.
Lecz my w tym rostropnie sobie z poddanemi naszemi postqpuiemy
takowemi, mianowicie ktorych cnota nam і Rzptej wiadoma iest,
zaraz albowiem onq na szalq uwagi naszej krolewskiej wkladamy і
wedlug ceny onesz im, paribus laski naszej krolewskiej nagradzamy
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praemus,f*odaiyc my nie tylko Rzptej do wiadomosci, ale і wiecznej
potom nosci a to czyniem y dla tego, abysmy do takowych
heroicznych dziel і takowej cnoty drugich zachqcili. Rzeczy to samy
wyswiadezamy, gdy maiyc osobliwy respekt na urodz. niegdy
Bogdana Dumbiahq z przodkow swoich szlachcica WX Litt., w
176v. wdztwie mscislawskiem swoie maiycego possessie II possessie, mqza
і zolnierza doswiadczonego z mlodych lat swoich wojnq w wojsku
naszym WXL z roznemi hetmanami, regimentarzami, pulkownikami, rothmistrzami wiernie, zyczliwie і z wielky imienia swego
reputatiy tractuiycego. Przeniosl siq2 zas do wdztwa kiiowskiego,
gdzie we wszelakiej przeciwko nam, panu swemu przyrodzonemu,
wierze і zyczliwosci zyiyc, o to siq zawsze staral, iakoby iej w niczym
nienaruszyl. I gdy tamten narod bunt і szablq swoiy przeciwko nam
і Rzptej naszej obrocil byl і z nalezytego siq naszego wylamal
posluszcnstwa, on sobie zyl spokojnie і bqdyc iuz decrepitae aetatis
nie mogl siq zadny miary z tych tam kraiow od tak swawolnych
ludzi uchronic, ani substantiej iuz zawoiowanej odbiezec, musial
tedy tam zostawac, iakoby adactus dla dobr і starosci swoiej, iako
zas zyczliwym nam byl pod czas naszej z pomienionym narodem
wojny, lacno ztyd colligere moze kazdy, gdy wszytkich tamecznych
obywatelow mydremi і zyczliwemi persuasiami swemi do nalezytej
nam wiary і posluszenstwa pociygal, і iakoby te odciqte czlonki do
ciala tej Rzptej przylyczone і z nim ziednoczone byly, Staral siq
usilnie. Co za lasky Bozy przyszlo do pozydanego effektu, iako zas
car moskiewski z wielkimi swemi podarunkami і carskiem
pozalowaniem tamecznych obywatelow na swy stronq przeciygal,
swiadkiem tego iest і bqdy samisz cisz ukrainscy oby watele, miqdzy
ktoremi on antesignanus w cnocie zostaiyc zadnemi siq carskiemi
nie uwodzil obietnicami, ale trwal statecznie we wrodzonej swoiej
a nam, panu swemu wlasciwemu, і tej ojczyznie nalezytej wierze,
cnocie, posluszenstwie і zyczliwosci. Ktorych cnot tak znamienitych
zadna natenczas w tamtych kraiach odmiana ani potqga nieprzyiacielska і same niebespieczenstwa zatlumic nie mogly. Nulla vis
euellere nullusque hostis sibi subsicere potuit. Czuiyc siq zas bydz
smiertelnym czlowiekiem і dekretowi, na ludzky naturq raz od p177 Boga ferowanemu, podleglym і chcyc, aby podobny II podobnydrogy
і podobnem sposobem synowce iego Ian і Ierzy mlodosc swoiy
polerowati і w woiennym siq dziele cwiczyli, і naszy laskq і domowi
swemu starozytnemu szlacheckiemu, Kolumny siq z daw nych
czasow tituluiycemu, wiekopomny slawq mqstwem і odwagy swoiy
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sobie iednali. Wyprawil syna swego starszego Iana do wojska WXL
і tam pod znakiem urodzonego niegdy Zygm unta Sluszki,
pulkownika naszego, z szlachetnym Stephanem Klimczyckiem,
rothmistrzem naszym, ludzmi doswiadczonemi, czas niemaly
mlodosc swoi^ w dziele rycerskim cwiczyl, ustawicznym zawsze
na naszej і Rzptej zostawal ustudze, od chorqgwi nigdy nie odiezdzal,
prac, trudow, fatig і niewczasow obozowych zazywal, mqznie і
odwaznie stawal, nieprzyiaciela siq nie lqkal, ale zawszejsklonnym
і ochotnym byl do wyswiadczenia nam cnoty, wiary і zyczliwosci
swoiej і do ziednania familiej swoiej niesmicrtelnej і nigdy
nieumierai^cej slawy. Swiadkiem tego iest expeditia ze Sjwedami і
xciem Brandeburskiem 3 pod Warszaw^, na tej, gdzie Praga і
Skaryszew, miasteczka, lez^, stronie Wqsly, gdzie w tak wielkiem
ogniu nieprzyiacielskiem kilka razy odraznie siq ochyn^wszy,
wiemie onemu odpor dawal, mqznie siq z niemy potykal, tak dalece,
ze, iako to sors Martis niesie, ranny od broniej nieprzyiacielskiej w
ramiq zostal. Wygoiwszy siq by namniej tym siq szwankiem і bolem
dla dostoienstwa naszego і calosci Rzptej podiqtym nie alterowal,
owszem zawsze byl na wiqksze gotowy і odwazny. lakosz pod
prostakami і tamtasz igraszka woienna, ktora gubic nie rodzic ludzi
zwykla, pomienionemu urodzonemu Ianowi Dumbiazie nie
powiodla siq, albowiem przebiiai^c siq przez nieprzyiacielskich hufc
gqste szyki, okryte regimenty і ogniste squadrony, raz pod
Philipowem, zas drugi raz uchodz^c z pieszem postrzalem
postrzelony zostal і wylal krew swoi^ w oczach hctmanow,
regimentarzow, pulkownikow w oczach wszytkiego wojsjca za nas і
dobro II і dobro ojczyzny. Iescze nie tu kres pomienionego Dumbiahy
Iana zaslug, albowiem wygoiwszy siq z tych dwu postrzak»w prawie
smiertelnych, zaci^gn^l siq niegdy z urodzonem lerzym Wyhowskim
na Ukrainq, gdzie takze na naszej і Rzptej publicznej zostai^c
usludze, ustawiczne podiazdy odprawowal, glodu і niewczasow
zazywal. Nakoniec, gdy wielm. Ian Wyhowski, woiewoda kiiowski,
naonczas wojsk naszych Zaporowskich [hetman]4, urodzonego
Hrehorego Hulanickiego, pulkownika nizynskiego, w Konotopiu
od Moskwy oblezonego, recuperowac usilowal, iakosz pan Bog
znacznie mu poblogostawil, albowiem oswobodzony Hulanicki
zostal, nieprzyiaciel zas dumny і hardy z wielk^ nie tylko confusi^,
ale і z strata wojska swego odszedl, tam natenczas pomieniony
urodzony Ian Dumbiaha mqznie stawal, wiqcej sobie waz^c dobro
ojczyzny swej, niz zywot, ktory gotow byl postradac za dostoienstwo
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nasze. W tydzien potym wsczeta siq rebellia Cieciurzyna za factiami
cara moskiewskiego, ktory na nasze wojsko Zaporowskie, przy nas
і wielm. Wyhowskim, hetmanie naszym, zostai^ce natenczas na
consistentiach swych po pracy woiennej і obozowym niewczasie
odpoczywai^ce, wespol z Moskw^ potqznie nastqpowal і one pod
posluszenstwo iego carskiej wieliczestwa przez szablq swoi^
przyw iesc і podbic chcial, tam pom ieniony Dumbiaha w
Czcrnieiowie od tych rebellizantow і Moskwy zaskoczony, z wiel^
innych nam zyczliwych w samei walnej krwawej utarczce srodze
poraniony zostal, iz sobie zadnej rady dac nie mog^c і od wszytkich,
ile w takim razie destitutus bqd^c, przyszlo mu extrema pati, і zostac
na tymze poboiowisku miqdzy pobitemi trupami, miqdzy ktoremi
iuz po potrzebie ojcowie religiej greckiej onego na pul umarlego і
krwi^ zbrodzonego nalazywszy, zywot mu przywrocili. Wielka tam
natenczas nielitosc byla szablq nieprzyiacielskiej nad naszemi
obywatelami, miqdzy ktoremi pomienionego II pomienionego Iana
Dumbiahy rodzic haniebnie і tyransko iest zabity, і opponui^cy siq
za nas і calosc tej Rzptej wiecznie polegl. Tak nam zyczliwem byl і
statecznym w zyczliwosci przerzeczony Bogdan Dumbiaga, ze wolal
umrzec, anizeli w czym cnoty, wiary nam nalezytej naruszyc,
nasladowal w tej mierze rodzica swego urodzony Ian Dumbiaha,
gdy tamze za wiarq swiqt^, za dostoienstwo nasze, za calosc
Rzeczypospolitej fundere vitam voluit, hoc modo gloriam adopturus,
ani siq w niczym od niego nie odrodzil, ale iako dobre drzewo, dobry
z siebie wydawac zwyklo owoc, tak on wydaie przyrodzone sobie
ojcowskie, tak wielkie, tak znamienite cnoty. Oddany potym od
Samczenka, terazniejszego zadnieprskiego nakaznego hetmana, przy
Woskalu5 zostai^cego, pomienionemu wielmoznemu woiewodzie
kiiowskiemu hetmanowi naonczas wojsk naszych Zaporowskich,
w ktorym iuz teraz zostai^c we wszytkim rodzica swego nasladuie,
ktory mu prawie testamentem legowal, aby zawsze тіїи щ сут tej
ojczyzny synem, wiernym і zyczliwem naszem poddanem, tudziesz
zarliwym wiary swiqtej, calosci Rzptej і dostoienstwa naszego
obronc^ byl. Umyslilismy mu tedy wzglqdem niebosczyka rodzica
iego і tez iego samego, tak znamienitych zaslug, mqstwa і odwag,
ktore przedtym w wojsku naszym WXL czynil, a teraz w Zaporowskim czyni, za instanti^ urodzonego Ierzego Chmielnickiego,
hetmana wojsk naszych Zaporowskich, і calego wojska w tym
mianowicie laskq і dobroczynnosc nasz^ krolewsk^ wyswiadczyc,
iz on straciwszy rodzica swego na usludze calej Rzptej і sam, tak
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wiele ran і smiertelnych postrzalow poniozszy, zyczyl sobie, aby to
przez przywilej nasz posteritati і nastqpuiycej po sobie oboiej plci
potomkom, aby nic do podobnych dziel heroicznych brali і
accommodowali It modowali, podano bylo і herb iego starozytny
Columna nazywaiycy siq respektem tak wiclkich rodziciclskich і
iego samego zaslug nowym przydatkiem і przyczynieniem od nas
byl. My tedy Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie etc., przychylaiyc siq, iako do instantiej pomienionego
urodzonego hetmana і calego wojska Zaporowskiego, iako і zaslug
pomienionego Dumbiahy, tudziesz do samej slusznosci, ktora
kazdego dobrze zasluzonego honorami tej ojczyzny і wszelakimi
innemi laskami naszemi 6 obdarzac і ozdabiac -6 kaze, onemu
niniejszy przywilej nasz z cancellariej naszej wydac kazalismy. Za
ktorym przywileiem przerzeczony Ian Dumbiaha і potomkowie iego
і bracia wszelakich wolnosci szlacheckich, szlachcie Polski і WXL
z prawa і dawnego zwyczaiu nalezytych, tak iako przed tym
starozytni przodkowie iego Dumbiahowie zazywali, wolno bqdzie і
ma zazywac in aeuum. Tak wielkie tedy powazne iego cnoty і
dawnego domu iego starozytniego zyczliwosci, mqstwa і odwagi
krwie terazniejsze wylania і straty zdrowia wszytkim mogly bydz
tym wiadomsze і wydatniejsze, one przydatkiem naszym do tego
familiej dawnej herbu obdarzamy і ozdabiamy, aby wiqc iako zloto
przy drogich metallach wydatniejsze bywac zwyklo, tak przez te
nasze przydatki, ktore sy і bqdy hieroglifikiem і wizerunkiem
wszytkich pomienionego Dumbiahy braci і krewnych iego
heroicznych dziel, cnoty iego mqstwa і odwagi wydawac siq і iasniec
lepiej mogly. Iest tedy herb wlasciwy pomienionej familiej
Dumbiehow Columna o dwu filaruch і trzecim srzedniem, ktorego
iuz bqdzie nabity konterfekt takowy, mianowicie bqdzie Kolumna
w polu blqkitnem, maiyca filary dwa w sobie na brzegach, w
posrzodku tej Columny podkowa hakami na dot tykaiyca siq gruntu
Columny, nad podkowy krzyz kawalerski, a nad nim II nad nim zas
ptak w gqbie rosczkq oliwny trzymaiycy z rospietemi skrzydlami,
summitates tych filarow tykaiycemi siq, nad helmem zas rqka w
pulgola, a w pulzbrojna trzymaiyca szablq goly ostrzem do gory, w
ktorej ma tkwic strzala wpul wedle lokcia і z niej z obu stron krew
wynikac. Takowym tedy my przydatkiem herb urodzonych
Dumbiahow ozdabiamy і powagy naszy krolewsky onzc approbuiyc,
za zgody panow radnych naszych, natenczas przy boku naszym
bqdycych, declaruiemy, iz pomieniony urodzony Ian Dumbiaha z
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brae і z krewnemi і potomkami takowego herbu, iaki iest opisany
і wykonterfektowany we wszytkich swoich sprawach, fimctiach
zazywac bqdzie na wieki і onym siq titulowac. Co do wiadomosci
wszytkich, a mianowicie naiasniejszym nastqpcom naszym, iasnie
w ielebnym , iasnie wielmoznym, wielebnym , wielmoznym,
urodzonym, dignitarzom, urzqdnikom duchownym і swietckim, tak
w Koronie naszej Polskiej і w WXL, і wszytkim innym officialistom
woiewodztw і ziem, obywatelom stanu rycerskiego szlacheckiego
teraz і napotym bqd^cym, podawszy miec chcemy po wszytkich,
aby przerzeczony Ian Dumbiaha, bracia, krewni і potomkowie iego
w uzywaniu pomienionego herbu, onym za tak wielkie і znamienite
cnoty, mqstwa і odwagi nadanego od nas, ni od kogo nie byl
impediowany, ale na wieki przy nim zachowany, dla laski naszej і
naiasniejszych nastqpcow naszych. Na co dla lepszej wiary rqk^ siq
nasz^podpisalismy і pieczqc nasz^ koronny przycisn^c roskazalismy.
Dan w Warszawie dnia trzydziestego msca kwietnia roku panskiego
tysi^c szescset szescdziesi^tego wtorego, panowania polskiego і
szwedzkiego czternastego roku.
Ian Kazimierz, krol. Pieczqc zawiezszona maiestatowa
koronna w puscze blaszanej. Ian Ignacy B^kowski, podkomorzy
chehninski.
1 дописано над рядком.
2 також.
* Фрідріхом Вільгельмом , великим електором 1640-88.
4 в ркпс. це слово помилково пропущено.

5 описка замість

„М os каїн".

6 ці слова у ркпс. послідовно позначені цифрами „2, Г \ що визначає
наступний порядок прочитання „ ozdabiac і obdarzac

129.
1663.XI.24. Oboz pod Baryszpolem
179v. Oblata II Oblata przywileiu przez1 wieleb[nego] Winnickiego,
metropolity kiiowskiego
o unitach2 o dysunitach3
[Reg. - Index, f.81 v; AK, s.64; Prot. - MK-364, f.220.-221v.]

Ian Kazimierz, z Bozej laski etc. Oznajmuiemy etc., iz
przyszedszy do akt metriki naszej cancellariej wielkiej koronnej
przewielebny w Bogu ociec Antoni Winnicki, przeszty episkop
przemyslki, a terazniejszy metropolita kiiowski, halicki і wszytkiej
Rusi, podal do xi^g dla wpisania pewny list pargaminowy albo raczej
dyploma uspokoienia obywatelow koronnych і W.Xstwa Li-

344

tewskiego 4narodu ruskiego"4 na sczqsliwej elekciej swiqtej pamiqci
naiasniejszego Wladyslawa Czwartego, pana brata naszego, publica
authe[ntice] spisane a potym do xiqg grodzkich warszawskich per
oblatam podane, caly, zdrowy і w niczym nienaruszony. Ktore
diploma tak siq w sobie ma:
Actum in curia regia Varsavien[sia] feria tertia in crastino
festi Omnium Sanctorum anno Domini millesimo sexcentesimo
trigesimo secundo. Ad officium et acta praesentia castrensia
cap[ita]nealia varsauien[sia] personaliter veniens magnificus
Georgius a Tqczyn Ossolinski, thesaurarius curiae regni, pilznen[sis],
adzelien[sis] etc. cap[ita]neus, et g[ener]osus Andreas Rey de
Naglowice, cubicularius familiaris regiae maiestatis Sueciae, eidem
officio praesenti puncta inter dissidentes religionis graecae manu
ser[e]n[issi]mi Vladislai principis Poloniae et regis Sueciae
subscr[ipt]a[s] et sigillo communita ad ingrossandu[m] in acta
praesentia castrensia cap[ita]nealia Varsouiensia obtulerunt de tenore
tali:
Punkta wspokoienia obywatelow koronnych і WXL narodu
ruskiego, ws religiej greckiej bqdmcych, przez naiasniejszego
llsniejszego krola ie[go] mci szwedzkiego Wladyslawa pierwszego
ad affectationem wszytkiej Rzptej przy deputatach ut nusque gentis
et ordinis namowione. Naprzod wolne odprawowanie nabozenstwa
і sakramentow swiqtych administratio, cerkwie poprawowania i6
nowych za wyraznem consensem ie[go] k.mci murowanie і
budowanie, tudziesz szpitalow, seminarij, szkol і typography, і wolny
do urzqdow miejskich przystqp w uniej niebqdmcym, we wszytkich
miastach і miasteczkach dobr Rzeczyptej bractwa cerkiewne
wszytkie in genere, ktorekolwiek sm dotmd u nieunitow, takze і te,
ktore przez nich napotym bqdm, instituowane z swemi cerkwiami
mai^ bydz przy nich in pacifica possessione et libero exercitis.
Metropolit kiiowski, w uniej bqd^cy, ma miec saluum ius et titulum
nad wszytkm Rusim, w uniej bqd^ca, і iego successorowie, a dobra
do metropoliej nalezmce przy terazniejszym xdzu metropolicie maim
zostawac z monasterem Wydubickim a post decessum iego te dobra,
ktore w woiewodztwie kiiowskim do S. Zophiej nalezmce maim siq
do tejze cerkwi S. Zophiej wrocic abo in correspondentia od7 i.k.mci
і Rzptej nadane bqdm- Ktora to cerkiew S. Zophiej kiiowska z
poddanemi na placach tudziesz kolo niej bqdmcemi przy nieunitach
ma zostawac і przy metropolicie, sacrq od patriarchy konstantynopolskiego maimcym, ktory zawsze z posrzodku szlachty narodu
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ruskiego wedlug dawnych praw і zwyczaiow od* duchownych і
obywatelow koronnych і WX Lit. tejze religiej greckiej, nie w uniej
bqdycych, ma bydz obierany і od i.k.mci uprzywileiowany, co siq і
0 lwowskim, luckim, przemyslkim, mscislawskim wladykach і
pieczarskim, takze uniowskim archimandritach ma rozumiec.
Wladyctwo przemyskie, iako і lwowskie, przy nieunitach ma
zostawac zawsze ze wszytkiemi dobrami і przynaleznosciami
zdawna nalezycemi; dozywocie iednak terazniejszego xdza
Krupeckiego abo poki na insze postypi ma wcale 9 zostawac і
180v. obywatele tameczni obrac sobie maiy II maiy wladykq nieunita,
ktoremu od krola ie[go] mci przyszlego, da pan Bog, na sejmie
coronationis przywilej bqdzie dany, і zupelny iurisdictiq miec bqdzie
nad wszytkiemi nie w uniej bqdycemi, a na residentiq monaster S.
Spasa, S. Onophria і nazwany Smolnica maiy mu bydz ex nunc
dane, a dotyd poki terazniejszy xdz Krupecki in possessione tego
wladyctwa zostawac bqdzie na kazdy rok po dwa tysiyce zlotych
temu wtadyce przyszly, da Bog, krol ie[go] msc і Rzpta ma
naznaczyc. Post cessum zas albo decessum xdza Krupeckiego
pomieniony nieunit wladyka z kapituly swy ma і wolny bqdzie obiyc
wladyctwo і wszytkie dobra wladyctwa tego bez wszelakiej
przeszkody. Wladyctwo luckie z cathedry і wszytkiemi dobrami, do
tego wladyctwa nalezycemi, ma bydz ustypione od terazniejszego
xdza Poczapowskiego, wladyki luckiego, wladyce nieunitowi, od
obywatelow wolynskich nieunitow religiej greckiej obranemu, zaraz
po przywileiu daniu, ktory ma na sejmie, da p. Bog, koronacyej
bydz dany, a terazniejszy xdz Poczapowski kathedry wladyctwa і
dobr ustypiwszy ma przeciq zostawac w titule wladyki luckiego ad
cessum aut decessum, a do monastera Zydyczynskiego ma siq
przeniesc, ktory ze wszytkiemi dobrami ma trzymac, takze ad cessum
aut decessum, ten zas ktory nastypi po nim iuz zazywac nima tytulu
wladyki luckiego nigdy. W WXLit. ma bydz wladyka mscislawski,
od nieunitow tamecznych obywatelow tymze sposobem, iako lucki
1 przemyslki, obrany, ktoremu na te wladyctwo na koronacyej, da
pan Bog, przyszlej przywilej od krola ie[go] mci dany ma bydz. Ten
wladyka mscislawski nieunit orszanski і mohilewski ma siq nazy wac,
a kathedrq swoiy ma miec w Mohilowie w monasterze s. Spasa,
lecz beneficia wszytkie, iako teraz trzyma xdz Silawa, archiepiskop
polocki, do archiepiskopstw a і w ladyctw a w itepskiego і
181 mscislawskiego nalezyce, przy nim і po nim II po nim nastqmpuiycych archiepiskopach polockich unitach zostawac maiy-
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Terazniejszemu zas wladyce mscislawskiemu nieunitowi intraty
rocznej dwa tysimee zlotych ma bydz naznaczono. Archimandrya
pieczarska z przynaleznosciam i swemi, m onaster M ichajla
Zlotowierzchiego і inne wszytkie monastery і cerkwie kiiowskie і
do Kiiowa nalezmce, wyimwszy sam monaster Wydubicki wzwysz
pomieniony, przy nieunitach zostawac maim. Bractwu wilenskiemu,
titulem S. Trojcy nazwanemu a przy cerkwi S. Ducha nie w uniej
bqdmcemu, zaczqtm cerkiew domurowac proportim inszych cerkwi і
kosciolow, byle nie in modum fortece, wolno, a w nagrode Trojce
S., ktora iuz z tamecznym bractwem z uniowanym przy unitach
cale zostawa, Cerkiew iedna w murze Zmartwychwstania, druga S.
Iwana, a trzecia S.lerzego na przedmiesciu ma im bydz dana, a
processa wszytkie z tego bractwa і z minskiego, takze in genere ze
wszytkich miast і miasteczck, bractw і cerkwi, w Koronie і w WX
Litewskim bqdmcych, (ratione cerkwi exercitii religionis tantum)
bannitie, suspense, dekrcta, mandaty, sequestry, commissie, zaklady,
arreszty in quocunque subsellio zaszly na ludziach cuiuscunque
status et conditionis de facto cassantur et annihilantur. Monaster
pusty pod Grodnem, tak iako zdawna zawiera siq w sobie, z
przynaleznoscim swoim nieunitom ma bydz oddany, w ktorym samego
metropolity kiiowskiego niebqdmcego w uniej albo iego coadiutora
dla sporzmdzenia cerkwie і duchownych nieunitow w WX Litewskim
ma bydz residentia. A iz exercitium liberum nieunitow potrzebuie
wyraznego oznaczenia tych monasterow і cerkwi, ktore im bydz
maim. W ktorym miescie albo miasteczku krolewskim tak w Koronie,
iako і w WX Litewskim, ustmpione, a to natenczas sposobnie distincte
et specialiter wypisac siq nie mozc, dlatcgoze w tym requiritur
skuteczna wiadomosc і proportia unitow і nieunitow, tedy na
przyszlym, da p. Bog, sejmie nowego krola sczqsliwej koronacyej
maim bydz naznaczoni od tegosz krola, da Bog, nowego II nowego 181 v.
commissarie z obojga narodow dwa katholickiej a dwa greckiej
religiej nieunitow do Koronej і WX Litewskiego, ktorzy do miast
glowniejszych prouincialnych ruskich і litewskich ziachawszy siq,
takze miasteczek wszytkich zaraz po sejmie tq commissiq zaczmc і
onm skutecznie odprawic ducta proportione cerkwi і unitow z
nieunitami w kazdym miescie і miasteczku fideliter uwazyc і im
cerkwie naznaczyc maim і powinni bqdm, zaraz do wolnego
odprawowania nabozenstwa podac, a cokolwiek przez te comissarze
uznano і podano bqdzie, to iuz na potomne czasy disquisitiej zadnej
miec nie bqdzie. Teraz iednak dla odprawowania nabozenstwa
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nieunitom w Mscislawiu dwie cerwi S.Trojcy і S.Spasa w Mohilowie
do wyzej pom ienionego na kathedrq w ladyce nieunitow i
naznaczonego m anastera Spasa S., cztery cerkwie, to iest
Wniebowziqcia panny Maryej, Trojce s. Zmartwychwstania і
Zniebowst^pienia, w Orszy S.Ikze і Zmartwychwstania, a w Dzisnie
iedna cerkiew nowozbudowana Zmartwychwstania, w Polocku zas
cerkiew iedna, ktora bqdzie naznaczona od commissarzow
pomienionych, kathedry inszc i'° te beneficia, ktore przy unitach
zostaly, unitom rozdawane bydz maiq, z tym iednak warunkiem,
aby zadnym sposobem і praetextem dobra cerkiewne a ritu ich graeco
nie byly alienowane. A co siq tknie curam pastoralem, tak siq to
deklaruie na obiedw ie stronie, ze kazdem u wolno bqdzie
niechc^cemu bydz w uniej referowac siq do pasterza sobie
nalez^cego nieunita z diacesiej, pod unitem wladykq “ bqd^cej, i "
wzaiem, ktorzy chcq bydz w uniej z diacesiej, pod nieunitem bqdqcej,
do poblizszego wladyki unita, naprzyklad ze mscislawskiego
wladyctwa do archiepiskopa polockiego unita, a z archiepiskopstwa
polockiego do wladyki mscislawskiego nieunita, toz siq w inszych
wszytkich 12 diacesiach w Koronie і Litwie ma rozumiec bez
wszelakiej praepeditiej iednego od drugiego. Na ostatek strony
obiedwie w zgodzie і w spokoiu zachowac siq mai nie nastqpuiqc
iedna na drugj, pisma і controuersie, ktore miqdzy sobj mieli
supprimere і napotym zadnych, ktore zwykly II zwykly exacerbowac,
nie wydawac, naukj і przyklady dobremi zgodq і milosc iednac,
osobliwie tez w tym czasie do koronacyej, poki to wszytko ad
executionem przez nowego, da pan Bog, krola przywiedziono nie
bqdzie, zadnej violentiej strona stronie praetextem tej compositiej
czynic niema sub poenis contra violatores securitatis publicac
sancitis. Dan na sejmie elekcyej nowego krola w Warszawie.
Przy bytnosci deputatow z Senatu і kola rycerskiego iasnie
wielebnego xdza Adama Nowodworskiego, biskupa poznanskiego,
iasnie wielmoznego, wielmoznych і urodzonych: Raphala z Leszna
Lesczynskiego, woiewody belskiego; Krzysztopha Radziwila xcia
na Birzach і Dubinkach, hetmana polnego WXL; Ierzego z Tqczyna
Ossolinskiego, podskarbiego nadwornego koronnego; Ierzego
Dydynskiego, sqdziego podolskiego; Andrzeia z Naglowic Reia,
dworzanina pokoiowego i.k.m. Die prima nouembris anno millesimo
sexcentesimo trigesimo secundo. Vladislaus rex. Locus sigilliIacobus Strzemeszny, vicecap[ita]neus et iudex c a u s a r u m
officii castren[sis] cap[ita]neatis13 varsauiensis. Correxit G a d o m s k i
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Ktory to list albo raczej diploma uspokoienia narodu ruskiego
my do xi^g metricznych wpisac i, l4 z onych' 14 wiemie slowo w slowo
przepisawszy, stronie potrzebui^cej in forma authentica wydac
roskazalismy. Dan w obozie za Dnieprem pod miasteczkie[m]
Baryszpol w sobotQ przed swiqtem S. Katarzyny P[anny] і
m[QCzenniczky najblizsz^ dnia 24 l5 mca nouembra roku pan[skiego]
166316. 15
1 д о п и са н о н а д рядком .
2 д о п и са н о на р ів н і о с т а н н ь о го р я д к а з а го л о в к а зліва.
■1 до п и са н о на р ів н і о с т а н н ь о го р я д к а за го л о в к а сп рава.
4'4 д о п и са н о н а д рядком .
5 т акож .
6 т акож .
7 т акож .
н т акож .
v “w ” д о п и са н о н а д рядком .
10 до п и са н о н а д рядком .
т акож .
12 т акож .
]і т акож .
,4'N т акож .
1

д о пис а но у к ін ці аркуш а.

16 у р кп с. п ідк р есл ен о.

130. 1663.ХІ.24. Oboz pod Baryszpolem
Oblata przywileiu na podstolstwo kiiowskie urodz. Stefanowi
THpolskiemu
[Reg. - Index, f.81v; AK, s.64]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz podany iest do akt
metriki naszej wdztwa kiiowskiego cancellariej wielkiej koronnej
list albo przywilej pargaminowy na podstolstwo kiiowskie urodz.
Stephanowi Tripolskiemu, gubematorowi nieswiezkiemu, po smierci
urodz. niegdy Theodora Humienickiego, podstolego kiiowskiego,
sluz^cy. Ktory tak siq w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski, krol II krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, smolenskie,
czerniechowskie, inflantskie, kiiowskie, wolynskie, a szwedzki,
gottski, wandalski dziedziczny krol. Oznajmuiemy niniejszym listem
naszym, komu o tym wiedziec nalezy. Nie tylko niesmierteln^ і
wiekopomn^ u potomnosci slawq, ale і osobliwie za sob^ pociqga
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contente odwazna rycerskich ludzi cnota, gdy sowite mqstwa,
dzielnosci і odwag swoich wydawszy na swiatlosc proby, niemy
sobie szeroki do pozyskania wszelakiej wdziqcznosci toruie
gosciniec. Wiqc, iz na taki, iako swobod tej Rzptej і bespiecznosc
ojczyzny calosc, dobra pospolitego ochrona, tak і naszych zawislo
dostoienstwo thronow, nie szerokiemy opasane beluordami albo
wynioslemi murami stwierdzone і glqbokiemy okopami obwarowane
fortece niedostqpne, lecz zadnemi nieustraszone niebespieczenstwy
nie zlamane rycerskie piersi iedyn^ tej Korony bydz rozumiemy
twierdzm і nie inne tej ojczyzny bydz rozumiemy podpory, tylko
zasluzonych nalczyt^ dobroczynnosci naszej contestatiq zawdziqczac
ludzi. Tego sentimentu bqd^c, ze iako onych odwagm ta Rzpta
kwitnqla zawsze, tak za nasz^ przeciwko onym beneficenti^ dalsze
sobie do wszelkiego sczqscia obiecowac moze pochopy. Te rycerskie
cnoty znai^c doswiadczone w urodzonym Stephanie Tripolskim, w
gubernatorze nieswiezkiem, do tego тащ с zalecone onego mqstwo
і nienaruszon^ ku п а т і Rzptej wiarq, ktor^ nam podczas
zamieszania і ustawicznych woiennych w panstwach naszych
rozruchow w oczach wielmoznych hetmanow naszych po te wszytkie
czasy nie tylko z nadwerezeniem substantiej, ale і z vym^ zdrowia,
a w ostatku z strata braciej urodzonych Ostaphija, ktory pod Winnie^
pod chormgwim wielmoznego niegdy 1Tyszkiewicza, wdy czerniechowskie[go], Iana, ktory pod Konstantynowem pod chormgwim
urodzonego 2 Kisiela, chor^zego nowogrodzkiego, Stephana, ktory
pod Zbarazem pod chormgwim urodzonego3 Holuba, rothmistrza
naszego, sluz^c polegl, Tripolskich, w roznych okazyach і
expeditiach woiennych wyswiadczyl і teraz wyswiadczac nie
przestaie. Chc^c onemu te fatygi woienne і krwawe prace krolewskq
naszm nadgrodzic munificenti^ umyslilismy II slilismy onemu
vakui^ce na ten czas podstolstwo kiiowskie, po smierci urodz. niegdy
Theodora Humieckiego4, podstolego kiiowskiego, do naszej
dispositiej przypadai^ce, dac і conferowac, iakosz daiemy і
conferuiemy niniejszym przywileiem naszym ze wszytkiemi
prawami, praerogatiuami і obuentiami, zdawna do tego urzqdu
podhig zwyczaiu і prawa sluz^cemi, do ostatniego zycia iego kresu
albo wiqkszej iakiejkolw iek godnosci dost^pienia. Co do
wiadomosci wszech wobec, osobliwie dignitarzom, urzqdnikom і
wszytkiego stanu rycerskiego wdztwa kiiowskiego obywatelom
donosz^c, miec chcemy і roskazuiemy, aby przerzeczonego
urodzonego Stephana Trypolskiego, dobrze п а т і Rzptej zasluzo-

nego, odtyd za wlasnego і prawdziwego woiewodztwa kiiowskiego
podstolego mieli і znali, onemu miejsca, praerogatyw, z prawa і
dawnego zwyczaiu do tego urzqdu nalezycych, zazywac dopusczali
і drugim bronic albo przeszkody czynic nie pozwalali dla laski
naszej. Na co siq dla lepszej wiary rqky naszy podpisawszy pieczqc
koronny przycisnyc roskazalismy. Dan we Lwowie dnia XIV mca
stycznia roku panskiego MDCLXII1, panowania krolestw naszych
polskiego і szwedzkiego XVI roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej w
puszcze blaszanej na sznurach iedwabnych zawiesistej. Stephan
Hankiewic, sekretarz ie[go] k.mci.
Ktory to list albo przywilej na podstolstwo kiiowskie do akt
metricznych kiiow skich wpisac i, w iernie slowo w slowo
przepisawszy, stronie potrzebuiycej in forma authentica wydac
rozkazalismy. Dan etc. ut supra.
1 п р о п ущ ен е і м ’я „ K r z y s z to f a ”.
2 п р о п ущ ен е ім ’я „ M ik o la ia ".
' п р о п ущ ен е ім я „ Ie rzeg o
4 оп и ска за м іс т ь „ H u m ien ie ck ieg o

131. 1663.XI.24. Oboz pod Baryszpolem
Przysi^ga hetmana zaporowskiego, ktor^ przy commissarach
ie|go| kr. mci odprawac powinni
[Reg. - Index, f.8 1v; AK, s.64; Wpis - MK-203, f.270v.-271; Publ. - Wojcik
Z. Nieznane dokumenty. S.524]

la N przysiqgam panu Bogu wszechmogycemu, w Trojcy s.
iedynemu, iz na tym urzqdzie hetmanstwa wojsk ie[go] kr. mci mnie
conferowanym naiasniejszemu Ianowi Kazimierzowi, krolowi
polskie-ll mu і szwedzkiemu, xiyzqciu litewskiemu, ruskiemu etc. і
nastqpcom iego, krolom polskim і wielkim xiyzqtom lithewskim,
ruskim etc. і wszytkiej Rzptej Koronie Polskiej і Wielkiemu Xiqstwu
Litewskiemu wiernym, zyczliwem і poslusznem bqdq, wszelakich
protectij postronnych panow zrzekam siq і zadnej nie mam obierac
innej oprocz krola ie[go] mci і Rzeczyptej Polskiej, porozumienia
zadnego z postronnemi na szkodq krola ie[go] mci і Rzeczyptej miec,
poselstw przyimowac ani odprawowac, ani posylac bez wiadomosci
iefgo] krolew[skiej] mci przeciwko wszelkim nieprzyiaciolom ie[go]
kr. mci і nastqpcow krolow polskich, tudziesz na Koronq Polsky і
Wielkie Xiqstwo Litt. ochotnie і odwaznie ze wszytkim wojskiem
Zaporowskiem zdrowie moie niesc mam, o wszelakich niebe-
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spieczenstwach nadchodz^cych, o ktorych mi siq wiedziec dostanie,
wczesnie ie[go] kr. mci ostrzegac і oznajmiac mam і powinien bqdq.
Zgola co wiara, cnota і powinnosc po mnie wyci^gac bqdzie ku
ie[go] kr. mci і Rzeczyptej Polskiej w kazdej okazyej oswiadczac
bqdq, tak mi panie Boze domopoz і mqka Chrystusowa.
132. 1663.XI.24. Oboz pod Baryszpolem
Przysi^ga tatarow w sluzbie ie [go| kr. mci aibo Rzeptej
zostaiqcych
[R eg.-Index, f.81v; AK, s. 64]

la N przysiqgamy panu Bogu wszechmog^cemu, ktory
stworzyl niebo і ziemiq, powietrze і morza, iz naiasniejszemu Ianowi
Kazimierzowi, krolowi polskiemu і szwedzkiemu, xi^zqciu
lithewskiemu, ruskiemu, pruskiemu etc., wiemymi, postusznemi і
zyczliwemi bqdziemy, we wszelakich okazyach przy dostoienstwie
maiestatu ie[go] kr. mci stawac і zdrowie nasze niesc ochotnie
obiecuiemy, do zadnych buntow, zwi^zkow przeciwko wolej ie[go]
kr. mci wi^zac siq nie mamy ani siq iakimkolwiek sposobem
przemowic damy, wszelakie rozkazanie, wolq і ordinanse ie[go] kr.
mci lub iasnie wielmoznych ich mm. pp. hetmanow albo tych
directorow, ktorzy od ie[go] kr. mci ordinowani bqd^, pelnic
bqdziemy, inszych zadnych od kogoszkolwiek by byly nie sluchai^c,
owszem cokolwiek przeciwnego ie[go] kr. mci wiedziec bqdziemy,
wczesnie przestrzedz і uwiadomic krola ie[go] mci powinni iestesmy,
pod zadne directie, pulki lub chor^gwie w sluzbq wchodzic і
184 podiezdzac nie mamy, ale II ale pod temiz z chorqgwiami naszemi
terazniejszemi przez caly rok wiemie і zyczliwie zostawac bqdziemy,
tak nam panie Boze dopomoz.
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebnego ie[go] mci xdza
Mikolaia na Prazmowie Prazmowskiego, biskupa luckiego і
brzesckiego, najw yzszego kanclerza koronnego, opactwa
sieciechowskiego dozywotniego administratora, przy kosciele S.
Michala na zamku krakowskim proboscza. ''M.Prazmowski, biskup
lucki, kanclerz w. koronny, opat sieciechowski.'1Stefan Hankiewic,
krola i.m. sekretarz і onego decretow ruskich, a oraz act tych pisarz,
184v. m[anu] р[горгіа]. II2
11 н а п и са н о круп н іш е.
2 арк. J84v.~ 185v. н езап овн ен і; після арк. 185v. 16 ар к уш ів вирвано.
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II ' Zaczyna siq rok panski, daj Boze sczqsliwy, 1664.
II Za panowania naiasniejszego Iana Kazimierza, z Bozej laski 186v.
krola polskiego і szwedzkiego etc. Za urzqdu kanclerskiego
przewielebnego w Bogu i.m .xdza M ikolaia na Prazmowie
Prazmowskiego, biskupa luckiego і brzcskiego, kanclerza
wielkie[go] koronnego, opata sieciechowskiego, kosciola S. Michala
na zamku krakowskim proboscza.
Dzialo siq w obozie pod Dewicy miasteczkiem za Dnieprem
w sobotq przed swiqtem Trzech Krolow najblizszy, to iest dnia
piytego mca stycznia roku panskic[go] tysiyc szescset szescdziesiytego czwartego/ 1 Za sprawy і przclozeniem przewielebnego w
Bogu i. m. xdza kanclerza wielkiefgo] koronne[go],
133. 1663.XII.29. Oster
Nadanie II Nadanie prawa majdeburskiego miastu Kozielcu 187
sluzqcego
[Reg. - Index, f.8 1v; AK, s.64]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz podany iest do akt
metryki naszej ruskiej woiewodztwa kiiowskiego kancellaryej
wielkiej koronnej przywilej pargaminowy, rqky naszy krolewsky
podpisany і pieczqciy koronny, w puscze blaszanej wybity,
utwierdzony, caly, zdrowy, nienaruszony і zadnej suspitiej w sobie
nie maiycy. Ktory to przywilej slowo w slowo tak siq w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckic, zmudzkie, kiiowskie,
wolynskie, inflantskie, smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki,
gottski, wandalski dziedziczny krol. Na wieczny pamiytkq wszem
wobec і kazdemu zosobna, komu o tym wiedziec bqdzie nalczalo,
teraz і na potomne czasy do wiadomosci podaiemy. Najwyzszy
wszytkiego swiata monarcha dla tego nam tak wiele narodow і
szerokie prouincie krolestwa tego pod sprawowanie poddal, abysmy
przy dostoienstw ie naszym rzyd dobry w panstw ach nam
powierzonych iako najpilniej obmyslali і onego, gdzieby z pory z
swoiej ustypil, przestrzegali. Co bowiem w ciele ludzkim sprawuie
dusza, wszytkie czlonki nie tylko ozywiaiyca і do functiej kazdemu
nalezytej kieruiyca, to rzyd prawem slusznym utwierdzony w kazdej
rzeczyptej і w porzydnym zgromadzeniu ludzkim czyni, z ktorego,
gdy wykroczy, ginyc і nisczec musi. A ze nie tylko krolestwom
naszym, ale і swiatu wszytkiemu iasne iest staranie nasze, iakosmy
pilne oko na wszytkie sciany mieli, aby te panstwa (lubosmy ie na
poczytku panowania naszego II naszego wojny domowy zamieszane 187v.
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obiqli) w calosci, w pokoiu і dobrym zostawali rz^dzie, gdy iuz
Bog poblogoslawil prace nasze, zesmy ciqszkie і dlugie wojny
wnqtrznosci krolestwa tego niscz^ce і prawie рогегащсе, tudziesz
postronnych nieprzyiaeiol naiazdy za pomoc^ Boga zastqpow
osobliw^, ktory przy slusznosci starac zwykl, sczqsliwie uspokoili.
Obrocilismy siq osob^ nasz^ krolewsk^z wojskami naszemi w te tu
kraie zadnieprskie, nios^c zdrowie і dostoienstwo nasze przeciwko
nieprzyiacielowi, ktory te kraie nasze dziedziczne bezprawnie sobie
chcial przywlasczyc, aby poddani nam powierzeni, od tej tyranniej
uwolnieni bqd^c, w pokoiu a rz^dzie, і prawaeh od swiatobliwych
antecessorow naszych krolow polskich і od nas samych postanowionych, bespieczni zostawali. A ze miasto nasze Kozielec nazwane,
od lat trzydziestu і dalej przez urodz. niegdy Stephana Axaka, starostq
ostrskiego, zalozone, dot^d dla roznych przeszkod prawami і
porz^dkiem dobrym nie iest obwarowane, tedy my zycz^c, aby
pomienione miasto Kozielec pierwsz^ ozdobq na siq wziqlo і iako
fortun swoich im dalej, tym wiqkszy increment bralo, tak przeciwko
naiazdom nieprzyiacielskim potqgq і obronq, a potym zmocniwszy
siq pod rozmaite ukrainne trwogi obywatelom w okolicy bqd^cym
receptaculum miec moglo, na supplikq slawetnych Alexandra
Iw anow icza D olinskiego, Sam uela B rylew icza, Tymofiia
lurkowicza, Hrehorego Wasilewicza, Karpia Kolesnikowicza, Wasila
Koropka, Ierzego Iwanowicza, Pawla Grygi, Danila Miropolskiego,
Semena Lopucha, Iwana Borsuka, Iwana Czamamego, Trochima
lackiewicza, Piotra Sezonowicza swoim і calego miasta Kozielca
supplikui^cych [imieniem] a za intercessi^ і zdaniem pp. rad naszych,
przy boku naszym natenczas bqd^cych, prawa, wolnosci і rz^d dobry
nadac umyslilismy, iakosz II iakosz nadaiemy. A naprzod ius
theutonicum albo raczej prawo majdeburskie і saskie wszytkim
miesczanom і obywatelom tymze kozieleckim czasy wiecznemi
udzielamy і daiemy. Takze tameczni miesczanie і obywatele we
wszykich sprawach swoich tak potocznych, iako і criminalnych,
nie przed kim innym tylko przed burmistrzem і rajcami, wojtem і
tawnikami s^dzic siq, stawac і odpowiadac bqd^ powinni, dlaczego
onych od wszelakich innych s^dow tak ziemskich, grodzkich, iako
і tribunalskich, uwalniamy a pod prawo і iurisdictiq miejsk^
przykladem inszych miast naszych koronnych poddaiemy, dai^c moc
і zupeln^ wladzq, aby burmistrz z rajcami, і wojt z lawnikami
wszelakie sprawy wielkie і male tak do rz^du dobrego miasta, i
inne potoczne, iako і same criminalne krwawe s^dzili, miesczanom
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j obywatelom tamecznym, і innym wszelakiej conditiej ludziom
potrzebui^cym sprawiedliwosc nieodwlocznm czynili і we wszytkim
przy smdach swoich podlug opisu prawa majdeburskiego і saskiego
przykladem inszych miast naszych sprawowali siq. A iesliby siq
ktora strona lub powodowa, lub pozwana dekretem miejskim
ucimzanm bye poczuwala, aby urzqdy miejskie appellatiej pierwej
do wielm. lub urodz. starosty naszego ostrskiego, lub namiestnika
iego, iako ad intermedium iudicem, nie bronili, owszem z
powinnosci urzqdow swoich, zwtascza w wiqkszych sprawach
dopusczali, zkmd і dalej iezeliby siq nie kontentowala strona, ktora
albo ukrzywdzona byla, do nas і smdu naszego appellatiej popierac
wolno ma bye. Pierwsze zas tak miejscy, iako і zamkowi, ludziom
potrzebuimcym dekreta, zapisy, processa і inne sprawy z ksimg
authentycznie wydawac powinni bqdm. Burmistrza, rajcow, wojta,
lawnikow, gminnych oeconomow albo szafarzow, podskarbich і
innych urzqdnikow miejskich II miejskich aby sami miqdzy sobm
kazdego roku na dzien pierwszy miesimca stycznia alias ianuarii, to
iest na Nowe Lato і swiqto Swiqtego Bazilego zgodnie і ludzi
godnych, m^drych, osiadlych і pocciwych seruata pluralitate obierali
albo dawnych potwierdzali, a obranych kandidatow na burmistrzostwo і wojtostwo tylko urodz. staroscie naszemu ostrskiemu, teraz і
napotym bqdmcemu, albo iego namiesnikowi praescntowali. Ktorego
tak praesentowanego burmistrza і wojta nowego, przez miesczan
libere obranego, urodzony starosta nasz albo w niebytnosci
namiestnik iego przyszedszy na ratusz, przy gminie і pospolstwie
tamecznym wladzm і powagm naszm krolewskm na kazdy rok
potwierdzi і pospolstwu nowym urzqdnikom posluszcnstwo czynic
nakaze, a oraz iurament Bogu, nam і Rzptej fidelitatis et subiectionis
od wszytkich urzqdnikow m iejskich odbierze. Nim iednak
miesczanie do electiej przystmpim, aby pierwej kilka dni rachunki
dochodow і wydatkow miejskich od starych urzqdnikow odbierali і
miqdzy sobm kwitowali siq, a dopiero po kwicie do electiej
przystqpowali. Wiqc, aby tym lzejszy byl ciqzar і burmistrz z rajcami
snadniej rz^d dobry mogl miec w miescie, tedy wedlug zwyczaiu
innych miast pozwalamy im mqzow alias gminnych dwunastu z
posrzodka pospolstwa ludzi przystojnych і osiadlosc swoim dobr
maimcych wybrac, ktorzy burmistrzowi і raj com we wszytkim radm
і pomocm bye maim, miqdzy ktorymi ma bye czlowiek znaczny і
umieiqtny starszy obierany і tytulowany: starszy gminny alias
tribunus plebis. A ci wszyscy tak rajce, lawnicy, iako і mqzowie,
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maiy bye dozywotni, burmistrze zas і wojtowie co rok obierani bye
maiy z posrzodka rajcow samych. Rajce zas po zmarlym
ktorymkolwiek rajcy z posrzodka lawnikow alias przysiqznikow,
przysiqznika z posrzodka mqzow albo gminnych, a gminnych samych
189 z calego pospolstwa II pospolstwa miasta, aby zawsze sami miqdzy
soby obierani miec chcemy і postanowiamy czasy wiecznemi. To
przy tym declaruiemy, ze do electiej burmistrza, wojta і innych wyzej
wspomnionych urzqdnikow miejskich wszyscy, to iest rajce,
przysiqznicy і gminni nalezec maiy і nie wzywaiyc do tego actu
electiej calego pospolstwa, w kole gminnym nie bqdycego, sami na
ratuszu zszedszy siq zgodnie nie dla przyiazni albo nienawisci, ale
dla milosci dobra pospolitego, ludzi statecznych і osiadtych obierac
bqdy. Dlaczego do przysiqgi, ktory co rok po electiej zaraz kazdy
urzqdnik czynic powinien iawnie, przydac roskazuiemy punkt, ze
nie dla faworu ani dla podarunkow w obieraniu urzqdnikow
postqpowac kazdy bqdzie. To tez przydaiemy, ze mqzowie albo
gminni z swoim starszym do zadnych sydow udawac siq nie maiy,
ktore samem tylko burmistrzowi z rajcami і wojtowi z lawnikami
wedle prawa nalezy. A respectuiyc na prace і trudy, ktore okolo
rzydu miasta burmistrz і rajce czqsto ponosic muszy, onych, to iest
burmistrza і rajcow, w placemu czynszow, podatkow priuatnych
m iejskich przy w olnosciach zdaw na w inszych m iastach
zwyczajnych zachowuiemy і zostawuiemy. Do tego chcyc, aby na
poprawq miasta, ratusza, drog, bram, baszt, parkanow iakykolwiek
intratq mieli, pozwalamy pod ratuszem і okolo ratusza miec
powcdersczyznq, wagq dla wazenia towarow wszelkich pomierne,
postrzygalniq, wojskobojniq, kramy kupieckie, iatki miqsne і
piekarskie, kosztem miejskim dla potrzeby і ozdoby miasta
pobudowac і w nich za czynszem umowionym handlowac, mazy
solnc stawiac і dziegiec pod ratuszem tylko, a niegdzie indziej,
przedawac maiy. Wiqc pod tymze ratuszem piwnicqpublicznymiec
mogy, w ktorej na poratowanie miasta gorzalky, miody, piwa
189v. wszelakie і wina szynkowac wolno bqdzie. Miesczanom zas II zas
wszytkim tak starszym, iako mlodszym, і kazdemu z nich zosobna
daiemy wolnosc і pozwalamy, aby dobr swoich wlasnych tak
stoiycych, iako і ruchomych, kupionych lub successiy albo iakim
inszym przystojnym sposobem nabytych, zazywac, dac, darowac,
przedac, zamienic, handle і kupie wszelakie tak w miescie swym
Kozielcu, iako і po inszych miastach koronnych zadnieprskich
ukrainnych, tak lydem, iako і wody bez placenia myt priuatnych і
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exactyi niezwyczajnych (wyi^wszy d a і myta nasze і Rzptej, ktore
placic bqdm) prowadzic, kupczyc, przekupowac, handlowac bez
przeszkody wszelakiej. Do tego wolno bqdzie miesczanom
kozieleckim browary miec, piwo, miod warzyc, szynkowac, takze
gorzalkq palic і ogulem albo hurtem komu mogm przedawac,
szynkowanie zas gorzaiki przy samym ratuszu zostawuiemy.
Rzemiesnikom takze, to iest zlotnikom, kusznierzom, szewcom,
krawcom, stolarzom, cieslom, snycerzom, tokarzom, stelmachom,
kolodzieiom, kowalom, slosarzom, szychterzom, piekarzom,
rzeznikom, piwowarom, miodowarom, sklarzom, gancarzom,
tkaczom і inszym iakoszkolwiek nazwanym rzemiesznikom, bractwa
albo cechy stanowic, artikuly dla rzmdu w cechach dobrego miqdzy
sobmspisywac і one urzqdowi radzieckiemu miejskiemu dla uwagi,
iesli sm sluszne albo nie, podawac, praesentowac a potym od nas і
naiasniejszych nastqpcow naszych, krolow polskich, confirmatiq
otrzymywac wladzq і moc daiemy. A zeby wszyscy pod icdnym
prawem bqd^c urzqdowi miejskiemu podlegali і icdcn nad drugicgo
nie byl uci^zony, declaruiemy i, przychylaimc siq do samcgo prawa
pospolitego na potomne czasy ustanowiam y, aby wszyscy
miesczanie, komornicy, rzemiesnicy, obywatele і insze osoby, ktore
domy, futory, folwarki і grunty lub w miescie samym, lub na
przedmiesciach maim, nawet і сі, ktorzy possessiej II possessiej nie
maimc z miasta pozywienia sobie szukaim, aby iurisdictiq miejskm
znali burmistrzowi, wojtowi, radzie і ich namiestnikom we
wszytkim, zwlascza w tym, co do sprawiedliwosci, rzmdu dobrego і
samei slusznosci nalezec bqdzie, poslusznemi byli, podatky tak nam,
Rzptej, iako і urodzonym starostom albo dzierzawcom naszym
zdawna powinni, takze czynsze, daniny і insze zwyczajne
powinnosci iakoszkolwiek nazwane zarowno wedle possessiej albo
conditiej kazdego, to iest bogatszy wiqcej, ubozszy mniej oddawali,
placili і ponosili nikogo nie uchraniaimc, urzqdy tez, aby nad prawo
і slusznosc m iesczanow nie aggraw ow ali, ale ich, iako і
pulmiesczanow swoich kochali, roskazuiemy. Nad to, aby tym
prqdzej po uspokoionym zamieszaniu ukrainnym fortun swoich
poratowac mogli, ustanawiamy w m iescie tymze Kozielcu
iarmarkow co rok cztery: pierwszy w Niedzielq Przewodnm po
Zmartwychwstaniu Panskim; drugi na Zapusty Swiqtego Piotra
Apostola; trzeci na Wniebowziqcie Naswiqtszej Panny Maryej,
Matki Bozej, to iest na Uspienie; czwarty na Maslice, to iest w
Zapusty zimie, a kazdy z nich ma trwac nicdziel dwie zupelna. Item
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targi dwa na kazdy tydzien, to iest iednego w poniedzialek, a drugiego
w pi^tek miec і odprawowac pozwalamy. Na ktore to iarmarky і
targi tak, iako prawo pospolite opisuie, wolno ma bye kupcom і
ludziom wszelakiej conditiej tak poddanym naszym koronnym і
WXL, iako і obcym postronnym cudzoziemcom, ze wsz^d z kupiami,
towarami wszelakiemi, napoiami, iakokolwiek nazwanemi, (byle
takie osoby nie bywaly, ktorych prawo pospolite odrzuca) l^dem і
wod^. przyiezdzac, przcbywac, handlowac, zamieniac, ktorym pod
190v. czas iarmarkow і targow, tudziesz w drodze iad^cym II iad^cym і
nazad powracai^cym, bespieczenstwo wszelakie waruiemy, czego і
urzqdy nasze tak zamkowy, iako і miejskie, sami pilnie przestrzegac
тащ . Na ostatek, aby wyzej od nas nadane wolnosci, prawa і
porz^dki skutkiem samym byly zachowane, dla pieczqtowania
wszelkich spraw і extractow pozwalamy im miec dwie pieczqci:
iedn^ dla burmistrza і calego magistratu radzieckiego wiqkszy
miejsk^, na ktorej ma bye koziolek z rogami malemi, miqdzy ktorymi
rozkami ma bye wyryty krzyz wyniosly і znaczny, a okolo tego
koziolka і krzyza napis: pieczqc miasta i.k.mci Kozielca, a ta ma
zawsze zostawac przy samym burmistrzu; drug^ zas pieczqc
mniejsz^ tejze podobnej miec pozwalamy, a napis w kolo: pieczqc
wojtowska Kozielca, a ta powinna zawsze zostawac przy wojeie.
Takze і na chor^gwi miejskiej ma bye koziolek z rozkami і z krzyzem
na bialym polu wymalowany. A ze toz miasto Kozielec gruntow
omale ma, dlategoze na wlasnych gruntach і polach ostrskich
miejskich iest zasadzone, w tym punkcie zeszlemy commissarzow
naszych, aby miqdzy miastem Ostrzem і Kozielcem wzglqdem
gruntow pomiarkowanie uczynili, і co Ostrza, co zas do Kozielca
nalezec powinno ograniczyli na potomne czasy. Uwalniamy tez
przerzeczonych miesczan od wszelakich podwod albo poiazdow
przykladem inszych miast, tak iednak, aby za listami naszemi
dworzanom naszym і poslom, zk^dkolwiek iad^cym і powraсащсут, podwod na krotk^ drogq dodawali, prawa nasze krolewskie,
Rzptej, Kosciola rzymskiego katholickiego і urodzonych starostow
naszych wcale zostawui^c і zachowui^c, ani tez inszym miastom 1
osobom w niczym derogui^c. Na co dla lepszej wiary і wagi rqk^
191 nasz^ II nasz^ krolewsk^ podpisalismy siq і pieczqc koronny
przycisn^c roskazalismy. Dan w Ostrzu pod czas rezidentiej naszej
dnia dwudziestego dziewi^tego miesi^ca grudnia roku panskiego
tysi^c szescset szesedziesi^tego trzeciego, panowania krolestw
naszych polskiego і szwedzkiego szesnastego roku.
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Ian Kazimierz, krol. Pieczqc koronna wiqksza w puscze
blaszanej wybita na sznurze zawiesista. Stephan Hankiewic, ie[go]
krolewskiej mci sekretarz.
н ап исано крупніш е.

134. 1663.XII.26. Oster
Nadanie prawa majdeburskiego miastu Ostrzu sluzycego
[Reg. - Index, незафіксовано; AK, незафіксовано; Sig.-7, f. 107]
Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz podany iest do akt
metryki naszej ruskiej woiewodztwa kiiowskiego kancellaryej
wielkiej koronnej przywilej pargaminowy nizej wpisany, rqky naszy
krolewsky podpisany і pieczqciy wielky koronny w puscze blaszanej
wybity stwierdzony, caly, zdrowy, nienaruszony і zadnemu
podejrzeniu nie podlegaiycy, zawieraiycy w sobie nadanie prawa
majdeburskiego oraz і potwierdzenie praw і przywileiow roznych,
miastu Ostrzu sluzycych. Ktory to przywilej tak siq w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, kiiowskie,
wolynskie, inflantskie, smolenskie, czemiechowskie, a szwedzki,
gottski, wandalski dziedziczny krol. Wszem wobec і kazdemu
zosobna, komu o tym teraz і na potomne czasy wiedziec bqdzie
nalezalo, do wiadomosci podaiemy, iz do ogruntowania krolestw і
panstw trwalszego miqdzy inszemi sposobami nie mniejszy bye
przezorna dawno panuiycych swiatu pokazala rostropnosc, gdy
miasta і cale prouincie prawem II prawem pisanym і rzydem dobrym
opatrzone bywaiy. Co і my sami baczyc, ze lubosmy w te kraie
zadnieprskie dla wydzwignienia poddanych naszych z ryk tyranskich
z wojskami naszemi przybyli і one do wiernego nam, a od wiekow
powinnego przywrocili poddanstwa, iednak dla gruntowniejszej
twierdzy і zatrzymania w wierze і posluszenstwie poddanych
naszych rzyd dobry і prawo dla czynienia sprawiedliwosci potrzebny
a niemniej sluszny rzecz bye uznawany. Dlategoz na supplikq
slawetnych burmistrza, wojta, rajcow, lawnikow і wszytkiego
pospolstwa miasta naszego Ostrza, w woiewodztwie kiiowskim
lezycego, a za intercessiy pp. rad naszych, przy boku naszym na ten
czas bqdycych, wszytkie prawa, przywileie, dekreta, wolnosci temuz
miastu zdawna od naiasniejszych monarchow krolow polskich,
antecessorow naszych, nadane, a iedne przez niepokoie і rozne
przeszlych czasow w tych tu kraiach mieszaniny pogubione, w zicmi
Zakopane pognile і przez samego nieprzyiaciela, iako naiemnika, a
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nie pasterza prawdziwego owieczek poddanych naszych, czqsci^
zabrane, czqscin podrapanc, drugie zas w originalach swoich, a inne
copiach znajdui^ce siq, tudziesz і same dawne ich zwyczaie,
ktorekolwiek prawu Bozemu і swieckiemu, і samej slusznosci nie
sm przeciwne, powagm nasz^ krolewsk^ odnawiamy, prawo
majdeburskie temuz miastu Ostrzu, ktorym siq dot^d s^dzili,
wiecznemi czasy nadaiemy. Podlug ktorego, aby miesczanie і
wszelcy obywatele ostrscy rzadzili siq, burmistrz z rajcami, wojt z
lawnikami, wszelkic sprawy wielkie і male tak do rz^du dobrego
miasta і inne potoczne, iako і same criminalne, s^dzili miesczanom,
obyw atelom swoim , і innym w szelkiej konditiej ludziom
potrzebui^cym sprawiedliwosc nieodwloczn^czynili, і we wszytkim
przy s^dach swoich podlug opisu prawa majdeburskiego і podlug
dawnych zwyczaiow tu II tu zachowalych, przykladem inszych miast
naszych sprawowali siq. Appellatiej, iednak aby stronie, ktoraby
siq dekretem miejskim uci^zona bye rozumiala, pierwej do wielm.
lub urodz. starosty ostrskiego albo namiestnika iego, iako ad
intermedium iudicem, nie bronili і owszem z powinnosci urzqdow
swoich, ile w wiqkszych sprawach dopusczali, a ztamtqd kazdemu
ukrzywdzonemu do nas і s^du naszego wolna ma bye appellatia,
processa і dekreta swoie stronie affcctui^cej authentica wydawac
kazali. Takze aby kozdego roku na srodoposcie przed Zmartwychwstaniem Christusa Pana electiq miqdzy sobm miewali,
burmistrza, wojta, rajcow, szafarzow і innych urzqdnikow albo
nowych sami miqdzy sob^ obierali, albo starych potwierdzali a
obranych kandidatow wielmoznemu lub urodzonemu staroscie
naszemu ostrskiem u, teraz і napotym bqd^cemu, albo iego
namiesnikowi praesentowali, ktorego kazdego nowego urzqdnika,
tak przez miesczan obranego і praesentowanego, wielmozny lub
urodzony starosta nasz ostrsky albo w niebytnosci namiesnik iego
wladzm і powagm nasz^ krolcwsk^ na kazdy rok potwierdzi. Nim
iednak do electiej przyst^pim miesczanie, aby pierwej dniem lub
dwiema przedtym rachunky dochodow і wydatkow miejskich od
starych urzqdnikow odbierali і kwitowali siq, miec chcemy і
ustanowiamy czasy wiecznemi. Rzemiesnikom tez, to iest krawcom,
szewcom, kusnierzom, stolarzom, cieslom, kowalom, slosarzom,
piekarzom, rzeznikom, piwowarom, szynkarzom, sklarzom,
garcarzom і innym iakokolwiek nazwanym rzemiesnikom bractwa
albo cechi stanowic, artikuly dla rz^du w cechach dobrego miqdzy
sobm spisywac, one urzqdowi miejskiemu dla uwagi, iesli smslusznc,

360

praesentowac, podawac, a potym od nas і naiasniejszych monarchow
nastqpcow naszych, krolow polskich, II polskich, confirmatiq 192v.
otrzymywac, wladzQ і moc daiemy. Wiqc zeby pod iednym prawem
siedzyc, urzqdowi miejskiemu podlegaiyc, ieden nad drugiego nie
wynosil siq, bogatszy ubozszego, mocniejszy slabszego nie
krzywdzil, declaruiemy, і stosuiyc siq do prawa pospolitego, na
potomne czasy ustanowiamy, aby wszyscy miesczanie, komornicy,
rzemiesnicy tak cechowi, iako і niecechowi obywatele, і insze osoby
tak te, ktore domy, folwarky, grunty lub w miescie samym, lub na
przedmiesciach mai3 , iako і сі, ktorzy possessiej nie maiyc z miasta
pozywienia sobie szukaiy, iurisdictiq miejsky znali, burmistrzom,
wojtom, radzie і ich namiestnikom, ilc co do sprawiedliwosci rzydu
dobrego і samej slusznosci nalezec bqdzie, posluszni byli, podatki
tak nam, Rzeczypospolitej, iako і wielmoznym lub urodzonym
starostom naszym ostrskim zdawna powinne і w prawach opisane,
takze daniny, exactie, innym iakimkolwiek przezwiskiem nazwane
ciqzary, zarowno wedle possessiej albo konditiej kazdego, to iest
bogatszy wiqcej, ubozszy mnicj, oddawali, placili і ponosili, urzqdy
tez, aby nad prawo і siusznosc miesczanow nie aggrawowali
roskazuiemy. Tak tedy miesczanow naszych ostrskich pod prawo
majdeburskie poddawszy, onychze od sydow grodzkich, ziemskich,
trybunalskich і wszelkich innych, do ktorych oni z prawa nie nalezy,
wolnemi czyniemy. Przy tym przywileie pargaminowc nam
authentice pokazanc, iako to pierwszy od naiasniejszego Zygmunta
Trzeciego, pana ojca naszego, pod daty w Krakowie na sejmie
walnym koronnym roku panskiego tysiyc piqeset dziewiqedziesiyt
piytego dnia piqtnastego miesiyca marca, zawieraiycy w sobie
confirmatiq і declaratiq pierwszego przywileiu od swiqtej pamiqci
naiasniejszego krola polskiego Zygmunta Augusta, naddziada
naszego, w Wilnie dnia dwudziestego siodmego miesiyca iulia roku
193
Bozego tysiyc II tysiyc piqeset szescdziesiyt wtorego tymze
miesczanom ostrskim na wolnosci od cell і myt wszelkich towarow,
ryb, tak lydem, iako і wody, nadanego po rusku pisany, rqky
naiasniejszego swiqtej pamiqci tegoz pana ojca naszego podpisany
і pieczqciy koronny, na sznurze zawiesisty, w puscze woskowej
wyrazony, zmocniony. Drugi od tegoz naiasniejszego swiqtej pamiqci
pana ojca naszego w Warszawie dnia dwudziestego szostego
miesiyca marca roku od Narodzenia Bozego tysiyc szescset
dwudziestego siodmego na targi і iarmarki dwa corocznie, to iest
ieden na swiqto Wodochrzysczy alias na Trzy krole, drugi na dzicsiyty
361

pi^tnicq po Wielkiej Nocy wedle ruskiego kalendarza z opisem
powinnosci pewnych pozwolony, rqk^ krola ie[go] mci tegoz
podpisany і pieczqci^ koronny, na sznurze zawieszon^, w puscze
blaszanej wyrazon^, iuz poniek^d dla dawnosci nadpsowan^
stwierdzony. Trzeci od naiasniejszego pana brata naszego
Wladyslawa Czwartego, krola polskiego і na ten czas obranego
wielkiego cara moskiewskiego, w obozie za Smolenskiem nad
Dnieprem dnia osmego miesi^ca lutego roku od Wcielenia
Christusa Pana tysiQC szescset trzydziestego czwartego dany,
zamykai^cy w sobie confirmatiq praw na wolnosc od cell і myt
stuz^c^, rqk^ tegoz naiasniejszego pana brata naszego podpisany і
pieczqci^ koronny, na sznurze przywi^zan^, w woskowej puscze
wybit^, authenticowany. Czwarty od tegoz krola ie[go] mci
Wladyslawa czwartego, wielkiego cara moskiewskiego obranego,
w Gloskowie dnia dwudziestego miesi^ca listopada roku Bozego
tysi^c szescset trzydziestego czwarte[go] conferowany, mai^cy w
sobie approbate przywileiu swiqtej pamiqci pana ojea naszego wyzej
opisanego na iarmarki dwa і na targi w sobotq kazd^ odprawowanie
z conditiami tamze opisanemi, rqk^tegoz krola ie[go] mci podpisany
193v. і pieczqci^ koronny mniejsz^, w puscze II w puscze blaszanej
zawiesistej wycisnionq, zmocniony. Pi^ty od tegoz naiasniejszego
Wladyslawa Czwartego, pana brata naszego, w Warszawie dnia
dziewi^tego miesi^ca czerwca roku od porodzenia przez Pannq Syna
Bozego tysi^c szescset trzydziestego pi^tego nadany, includui^cy
w sobie confirmatiq lustratiej miasta Ostrza de anno millesimo
sexcentesimo decimo sexto, rqk^ tak wiele razy wspomnionego pana
brata naszego podpisany і pieczqci^ koronny mniejsz^, w puscze
blaszanej miedzianej wybit^, utwierdzony. Poniewaz wszytkie te
przywileia s^ iawne, iasne і zadnej w^tpliwosci albo suspitiej w
sobie nie mai^ce, wladz^ і powag^ nasz^ krolewsk^ umocnic і
stwierdzic umyslilismy, iakosz niniejszym listem naszym (in
quantum z prawem siq pospolitym zgadzai^ і w uzywaniu onych
byli) stwierdzamy і umacniamy, postanawiai^c, aby na potomne
czasy wagq swoiq odnosily, prawa nasze krolewskie, Rzeczyptej,
Kosciola katholickiego rzymskiego, takze і urodzonych starostow
naszych ostrskich wcale zachowui^c. Na co dla lepszej wiary, wagi
і pewnosci rqk^nasz^krolewsk^ podpisuiemy siq і pieczqci^ koronny
stwierdzic zlecilismy. Dan w Ostrzu pod czas rezidentiej naszej dnia
dwudziestego szostego miesi^ca grudnia roku panskiego tysi^c
szescset szescdziesi^tego trzeciego, panowania krolestw naszych
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polskiego piqtnastego a szwedzkiego szesnastego roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej w
puscze blaszanej na sznurze zawiesistej, w wosku wybitej. Stephan
Hankiewic, iego krolewskiej mci sekretarz і pisarz.
135. 1663.XII.26. Oster
Approbatia lustratiej boiarom ostrskim sluzqcej
[R eg. - Index, Г.81v; AK, s.64; Sig.-7, f. I06v; Publ. - ;KI Zrodta dziejowe. T.V.
S.210-212]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz podany iest do akt
metryki naszej ruskiej woiewodztwa kiiowskiego II kiiowskiego
kancellariej wielkiej koronnej list pargaminowy nizej wpisany, rqk^
nasz^ krolewsk^ podpisany, pieczqci^ koronny stwierdzony, boiarom
ostrskim sluz^cy. Ktory tak siq w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xi^ze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, kiiowskic,
inflantskie, smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gottski,
wandalski dziedziczny krol. Oznajmuiemy wszem wobec і kazdemu
zosobna, komu to wiedziec nalezy, iz produkowano przed nami
lustratiq papirow ^, rqkami urodzonych lustratorow nizej
mianowanych de data w Ostrzu roku panskiego tysi^c szescset
trzydziestego szostego podpisany1 і pieczqciami ich pieczqtowanm.
Supplikowano nam przytym imieniem boiarow terazniejszych nizej
po imieniu і po przezwisku mianowanych, abysmy tq lustratiq
powagmnaszmkrolewskmapprobowali, stwierdzili і umocnili. Ktora
od slowa do stowa iest napisana w ten sposob:
“Boiarowie ostrscy nie pokazali praw dawnych zadnych,
powiadai^c, ze im czqsci^ pogorzaly, czqsci^ w ziemi przypadkami
tutecznemi poginqly, iednak dawnosci^ і powinnosciami w
inuentarzach, reuiziach і lustratiach przeszlych opisanemi znacznie
siq pokazuie, ze z samych pocz^tkow in circumferentia gruntow
starostwa ostrskiego na sluzbq woienn^ boiarsk^ z przodkow swoich
osiedli, dok^d w takiejze sluzbie trwaiq.. Pokazali tego document
listem naiasniejszego krola ie[go] mci Wladyslawa Czwartego,
sczqsliwie nam panui^cego, de actu et data w obozic za Smolenskiem
na Bogdanowej okolicy dwudziestego trzeciego decembris anno
millesimo sexcentesimo trigesimo tertio z podpisem rqki ie[go] kr.
mci, ktory pisac raczy do ie[go] mci pana Stephana Axaka, sqdziego
ziemskiego kiiowskie[go], starosty ostrskiego, aby pomienionych
boiar przy calosci gruntow II gruntow, ktore zdawna mieli, zachowal
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biciem ich zadnym і uciyzeniem nie mordowal, do odprawowania
szarwarkow nie przymuszal, krzywd і bezprawia im zadnego nie
czynil і wedle praw dawnych, od naiasniejszych przodkow ie[go]
krolewskiej mci nadanych, z niemi siq obchodzil, iako ten list szerzej
o tym w sobie obmawia. Pokazali і mandat z wielkiej kancellaryej z
podpisem ie[go] mci xiqdza Iakuba Zadzika, biskupa chelminskiego,
kanclerza koronnego, de actu et data tamze pod Smolenskem dnia
dwudziestego wtorego decembris anno millesimo sexcentesimo
trigesimo tertio do miesczan ostrskich, napominaiyc ich, aby na tc
boiary ostrskie nic nastqpowali, gruntow і maiqtnosci onym nie
odejmowali, do strazy miejskiej pieszej onych nie przymuszali,
zadnych nowych ciqzarow na nich nie wkladali ani im zadnej
przykrosci і uciyzenia czynili. Produkowali nakoniec z podpisem
rqki ie[go] kr. mci de actu et data ibidem ut supra za Smolenskiem
dnia dwudziestego piytego decembris millesimo sexcentesimo
trigesimo tertio list abo uniuersal do wojska koronnego onym dany,
ktorym i.k.mc napominac raczy, aby zaden z rothmistrzow,
porucznikow і wszytkiego towarzystwa roth usarskich, kozackich,
pieszych і innych wszelakiej conditicj ludzi zolnierskich nie wazyl
siq u boiarow ostrskich stanowiska sobie czynic ani statiej sobie
wybierac, dokladaiyc і tego, ze przerzeczeni boiarowie od wszelakich
ciqzarow, procz sluzby woiennej, przywileiami naiasniejszych
przodkow ie[go] krolewskiej mci krolow polskich і naiasniejszego
krola ie[go] mci terazniejszego utwierdzonemi, sy wyiqci. My tedy
przychylaiyc siq do takiego prawa і documentow, przy starym
zwyczaiu і powinnosci, rewisiy anni millesimi sexcentesimi II
sexcentesimi trigesimi octaui opisanej, tych boiar zostawuiemy, w
ktorym, zeby porzydnie pertinenter z potomkami swymi zachowani
byli de nomine wszytkich, pro tunc bqdycych, sluzbq odprawuiycych,
opisuiemy videlicet: larmula Laski, setnik, Furi Harbuza, Matwiej
Arbuzienko, Danilo Arbuzienko, Arciem Borzemieniecky, Bogdan
Borzemieniccky, N icipor Iarczqtko, Iarosz Iarczqtko, Ignat
Bielowocky, Iwan Samsonowicz, Lubko Pajciutka, Wojtko
Baranowsky, Socko Baranowsky, Danilo Baranowsky, Wasko
Palczyk, Semion Palczyk, Semion Denisie[n]ko, Ian Hohowacz,
Fedor Bordzy, Stephan Bielik, Iwan Bielik Stoma, Iwan Bielik,
Malko Bielik, Pawel Hlomazda, Hordy Hlomazda, Ostap Hlomazda,
Iacko Hlomazda, Stephan Hyra, Arthon Hyra, Fedor Hyra, Andrzej
Hyra, Mikita Hyra, Boresko Kozorok, Maxim Kozorok, Semion
Lapa, Hrysko Lapa, Socko Lapa, Zdan Lapa, Ichno Horochowik,
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Fedor Hrybko, Hrysko Wasilowicz, Tetora Iesko, Iarko Siemie-chowicz,
Karp Siemiechowicz, Choma Siemiechowicz, Fedor Siekieiowicz,
Owder Serhe[n]reko, Nestor Serherenko, Semion Romanenko, Iacko
Serherenko, Sawa Szeraj, Fedor Szeraj, Roman Wasilowicz, Sachno
Wasilowicz, Pawel Tetera, Teresko Tetera, Piotr Misczenko, Fedor
Onisczenko, Kuca Luz, Iwan Luz, Omelian Kupreicnko, Fedor Minciek,
Szemiet Kurylo, lan Hryckiewicz, Hawrylo Szemetienko, Piotr Rostok,
Dorosko Miskowicz, ktorych to de nomine spisawszy, przy dobrach
tych, iako s^ teraz od nas zastani, onych zostawuiemy, nic nad
pierwsz^ powinnosc, mianowicie sluzbq zwyczajn^ woienn^, nie
wkladamy. Ex originali lustration[em] thesauri regni anni millesimi
sexcentesimi trigesimi sexti. Extraditum et datum in Ostrz die II die 195v.
decima quinta mensis Augusti anno ut supra.
Felician zGrochowicz Grochowsky, kastellan przemyslki, Ian
Bialobocky, sekretarz krola ie[go] mci, Iakub Budzinski, sekretarz
krola ie[go] mci, pisarz skarbu koronnego. Loca sigillorum . 11
My tedy Ian Kazimierz krol na pokorn^ supplikq boiarow
terazniejszych, to iest Iarka Karpenka, Philipa Karpenka, Miny
Karpenka, Thomi Wasilewicza, Ihnata Chomenka, Iaska Sczura,
Chweska Iarczenka, Chwilona Romanenka, Stephana Owdyrenka,
Iwana Owdyrenka, Danila Hulanickiego, Semena Bilika, Iwana
Bilika, Hryska Spaka, Matwieia Bilika, Iwana Tetery, Syla Tetery,
Chweska Tetery, Miska Tetery, Andrzyia Tetery, Stephana Hyry,
Iwana Hyry, Iwana Laski, Matiufika Trojka, Chwedora Hyry, Petra
Pajciuty, Iwana Wojtczenka, Iwana drugiego Wojtczenka, Dawida
W ojtczenka, Stephana Hlomazdy, Waska Hlomazdy, Iwana
Hlomazdy, Iwana Samsona, Chwedora Samsona, Hryska Samsona,
Chacka Samsona, Dmitra Palczyka, Kuryla Beremienickiego,
Stephana Beremienickiego, Otrofika Beremienickiego, Andrzyia
Hajduka Szemetow, lurka Doroszenka, Chacka Omelianenka,
Procka Losia, Antona Punqka, Pawla Wasilewicza, Semena
Deniszenka, Iacka Harbuza, Iwana Harbuzy, Semena Harbuzy,
Samojla lerczenka, Zacharka Ierczenka, Sawi Kulbaki, laskawy
wzgl^d mai^c, tq lustratiq moc^ і powag^ nasz^ krolewsk^
approbowac, stwierdzic і umocnic umyslilismy, iakosz approbuiemy,
stwierdzamy і umacniamy niniejszym listem naszym, nakazui^c,
aby to potwierdzenie nasze powinnq moc і powagq swou\, ile prawo
wyci^ga, mialo. Na co dla lepszej wiary і pewnosci rqk^smy siq
nasz^ podpisali II podpisali і pieczqc koronny przycisn^c 196
roskazalismy. Dan we Ostrzu dnia dwudziestego szostego miesi^ca
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grudnia roku panskiego tysiyc szescset szescdziesiytego trzeciego,
panowania krolestw naszych polskiego і szwedzkiego szesnastego
roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci zawiesistej w puscze
blaszanej miedzianej kancellariej wielkiej koronnej. Stephan
Hankiewic, sekretarz ie[go] krolewskiej mci.
1 „ а ” н а п и сан о з а м іс т ь „ у ”.

' Dzialo siq w obozie pod miastem Siewsko nazwanym w
Moskwie we wtorek przed S. Macieiem Apostolem najblizszy, to
iest dnia dziewiqtnastego msca lutego roku panskiefgo] 1664V
136. 1661.VII. 12. Warszawa
O blata przyw ileiu na szlachectw o urodz. Alexandrowi
Dolczkiewiczowi conferowanego3
[Reg. - Index, f.8 1v; AK, s.64; Sig.-5, f.29; Opiskatalog. - Wdowiszewski Z.:
IX. S.77; Materiaty genealogiczne. S.36]

W imie panskie amen. Na wieczny nastqpuiycych rzeczy
pamiytkq. My Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski etc.
Oznajmuiemy etc. Nieodciqte to sy iura maiestatis laskawosci
przyzwoite attributa monarchow, poddanych, ktorych fortuna lubo
w condycyej urodzeniu uposledzila, przymiotami iednak cnot
znakomitych iakoby uszlachcila, rqky swoiy erigere і tymi, ktore
wlasnie in escam virtutis powierzone od Boga maiy, wynosic і
przyozdabiac skarbami і ozdobami. Cnota bowiem in obscuro posita
196v. wprzod II wprzod vilescere, a za tym euanescere zwykla, a
przeciwnym sposobem ten iej iest polor і do najwiqkszych rzeczy
stimulus, protectia osobliwa і szczodrobliwosc monarchow nam
miqdzy innymi dla zachqcenia і contentowania narodow, pod wladzy
naszy zostaiycych, klejnotami naznaczniejszej wolnosci zlotej z
skarbnice niebieskiej powierzonej, a ten, komusz iezeli nie cnocie
niewolite iarzma (krom rozumnej discretiej) nieznoszycej, a iako u
wszytkich, tak tesz polskiego narodu, rycerskim albo mqznym
animuszom nalezy, a za tym, gdy tego skarbu wojsku naszemu
Zaporowskiemu z dobroczynnosci naszej krolewskiej, a niemniej z
respektu na ludzi rycerskich rozdawac przychodzi. Miqdzy innymi
tego klejnotu і dobroczynnosci naszej і Rzeczyptej uznalismy
godnego szlachetnego Alexandra Dolczkiewicza, zolnierza і
towarzysza starennego4 wojska Zaporowskiego. Ten bowiem zdawna
w tymze wojsku naszym zostaiyc, iako zawsze wiarq і zyczliwosc
nam і Rzeczypospolitej oswiadczal, tak osobliwie statecznosc swoiy
pod czas zewnqtrznego zamieszania pokazal, nie tylko sam
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dobrowolnie do nas, wlasnego pana, nawrociwszy siq, ale і innym z
dzielnosei swoiej byl powodem, dla ktorego powrotu do nas, iako
do wlasnego pana, і ojczyzny z niebespieczenstwiem wielkim і
przewagm odwazyl zywot, a zatym niebo і fortuna cnocie
nieprzelamanej suffragata est, ze znowu w tejze usludze naszej і
Rzeczyptej zostaie. W nagrodq tedy tej wiernosci і zyczliwosci iego,
a zachqcenia do wiqkszych cnot і odwag, iako sposobnego і
odwaznego, za zezwoleniem wszytkich stanow koronnych onego
pomienionym klejnotem szlachectwa polskiego udarowac і
szlachcicem polskim kreowac umyslilismy, iakosz za zezwoleniem
wszytkich stanow Rzeczyptej, na sejm walny zgromadzonych
terazniejszy, daruiemy, creuiemy і mianuiemy niniejszym listem
przywileiem naszym mianowanego Dolczkiewica і potomkow iego
oboiej plci, wlasnych і prawdziwych czyni^c godnymi і przypuszczaimc do wszelakich praerogatyw, wolnosci, lask, honorow і
godnosci, ktorychkolwiek stan rycerski II rycerski szlachta polska
zazywa, aby takze onych eadem libertate et aequalitate tenze
szlachetny Dolczkiewicz і potomkowie, takze successorowie iego
oboiej plci z tejze liniej pochodz^cej, zazywali і nimi siq szczycili,
mianowicie wolnym trzymaniem dobr ziemskich, glosem, miejscem
na sejmikach, sejmach і wszelakich publicznych ziazdach, capacitate
wszelkich urzqdow і godnosci, tam in spirituali, quam in saeculari
utroque ordine, і innymi staropolskimi wolnosciami. Co siq zas tknie
herbu, ktorym siq kazdy szlachcic polski szczycic і pisac powinien,
ten mu taki daiemy: w czerwonym polu szablq kozack^ z szablq
polsk% z iednej strony miesi^c, a z drugiej strony gwiazdq swiec^c^
і krzyz na wierzchu, co bqdzie znakiem statecznego narodow tych
ziednoczenia siq і iego samego znacznego rycerstwa і dzielnosci, a
oraz stalej ku wlasnemu panu swemu cnoty і wiary niezmiennej.
Ktorego herbu on і potomkowie iego oboiej plci do wszelakich
swoich spraw, aktow publicznych і priwatnych zwyczaiem szlachty
polskiej zazywac, nim siq pieczqtowac і oznaczac bqdm zawsze na
potomne czasy. Co do wiadomosci w szytkich, m ianow icie
wielmoznych, urodzonych dignitarzow, urzqdnikow tak duchownych, iako і swietckich і wszytkich stanu rycerskiego tak
koronnych, iako tesz Wielkiego Xiqstwa Litewskiego, obywatelow,
takze innych wszelkiego stanu і kondycyej ludzi przywodz^c, miec
chcemy і z wladzy naszej krolewskiej roskazuiemy, aby po
mienionego szlachetnego Dolczkiewica odtychczas za prawdziwego
szlachcica polskiego mieli, znali і nazywali w uzywaniu praw і
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wolnosci szlacheckich wszytkich in genere і zosobna kazdych,
zadnej przeszkody onemu і potomkom, takze successorom iego nie
czynili, ale iako rownym w titule, miejscu, herbie і innych
wolnosciach wszqdzie і zawsze onemu odpowiadali і honoru
nalezytego w niwczym nie wymowali pod winami na vymui^cych
titulu і p[rae]rogatyw szlacheckich wszytkich in genere і zosobna
prawem pospolitym obostrzonemi. Na co dla lepszej wiary przy
podpisie rqki naszej pieczqc maiestatu naszego koronny przycisn^c
roskazuiemy. Dzialo siq w Warszawie na sejmie walnym koronnym
dnia XII msca lipca roku panskiego MDCLXI, panowania krolestw
197v. II lestw naszych polskiego XIII, a szwedzkiego XIV roku.
Przy obecnosci najw ielebniejszego, przewielebnych,
wielebnych w panu Chrystusie, iasnie wielmoznych, wielmoznych,
urodzonych: Waclawa z Leszna hrabie Leszczynskiego, arcybiskupa
gniezninskiego, prymasa і pierwszego xcia Korony Polskiej; Iana
Tarnowskiego, arcibiskupa lwowskiego; Andrzeia Trzebickiego,
krakowskiego, xcia siewierskiego, Floryana Kazimierza na Klewanie
і Czartorysu xcia Czartoryiskiego, wroctawskiego, kuiawskiego і
pomorskiego, Iana Dugiala Zawisze, wilenskiego, Wojciecha
Tholibowskiego, poznanskiego, Iana Stephana Wydzgi5, warminskiego і sambianskiego, Mikolaia na Prazmowie Prazmowskiego,
luckiego, kanclerza najwyzszego koronnego, Stanisiawa Sarnowskiego, przemyslkiego, Thomasza Viejskiego, kiiowskiego
biskupow; Stanisiawa z Popowa na Podhajcach Potockiego,
woiewody krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego; Andrzeia
z Grudny Grudzinskiego, poznanskiego, Pawla Iana Sapiehy,
wilenskiego і wielkiego hetmana Wielkiego Xiqstwa Litewskiego,
Ierzego Karola Chlebowica, generalnego starosty zmujdzkiego,
Stephana na C zarnej C zarneckiego, ruskiego, H ieronim a
W ierzbowskiego, sieradzkiego, Alexandra Belzeckiego, podolskiego, Iana Tarla, lubelskiego, Stanisiawa Laskowskiego,
plockiego, Alexandra Sakowicza, smolenskiego woiewodow;
Stanisiawa z Popowa Witowskiego, sendomirskiego, Iana z
Pieskowej Skaly, wojnickie[go], Alexandra Sielskiego, gnieznin
skiego, A ndrzeia z Przejm y Przyiem skiego, lqczynskiego
kasztellanow; Ierzego hrabie na Wisniczu Lubomirskiego, marszalka
w ielkiego і hetmana polnego koronnego; Lukasza z Bnina
Opalinskiego, marszalka koronnego nadwornego; Krzysztofa Раса,
najwyzszego kanclerza Wielkiego Xiqstwa Litewskiego; Iana hrabie
z Leszna Leszczynskiego, podkanclerzego koronnego; Alexandra
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Naruszewica, podkanclerzego Wielkiego Xiqstwa Litewskiego II
Litewskiego; Iana Andrzeia z Raciborska Morsztyna, swieckiego,
Andrzeia Olszowskiego, duchownego referendarzow koronnych;
Albrychta z Pilce K orycinskiego, proboszcza generalnego
miechowskiego, sekretarza wielkiego koronnego; Gottarda Buttlera,
podkomorzego koronnego; Andrzeia M iaskowskiego, opata
przementskiego, kancellariej wielkiej, Iana Gninskiego, podko
morzego pomorskiego, starosty gniezninskiego, kancellariej
mniejszej regentow; Ignacego Bykowskiego, podkomorzego
chelm inskie[go]; Iana Zelenckiego, bidgoskiego, Ewarysta
Belzeckiego, pisarza naszego pokoiowego, wiszogrodzkiego
starostow; Andrzeia Szmelinga, choryzego nadwornego, Tobiasza
z Raciborska M orsztyna, lowczego koronnych; Iana Kosa,
Borowskiego6, Macieia Miaskowskiego, Tyszkiewicza7, Obuchowica*, dworzan naszych pokoiowych; Franciszka Wysockiego,
Stanislawa Urbanskiego, Kondrackiego4, pisarzow cancellariej
naszej wielkiej koronnej, і innych wielu urzqdnikow, poslow stanu
rycerskiego і innego obywatelow w iary godnych, na sejm
terazniejszy zgromadzonych. Ian Kazimierz, krol. Miejsce na pieczqc
maiestatowy koronny w puszcze blaszanej zawicszczony. Ian Ignacy
Bykowski, podkomorzy chelminski.

198

11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
■{ нижче рядка на правому полі запис „соп: ”
v описка замість „starynnego”.
5 ,,g ” написано замість „k
6 Ян або Миколай.
7 ймовірно Владислав.
s ім ’я мені невідоме.

9Мацей.
' Dzialo siq w Warszawie w piytek w wigiliq S.Iakuba
Aposztola, to iest dnia 242 mca lipca roku panskiego 1664/'
137. 1664.VII.22. Warszawa
Oblata przywileiu na woiewodztwo kiiowskie wielm. Czarnieckie[mu], woiewodzie ruskiemu, po Ianie Wyhowskim danego
[Reg. - Index, f.8 1v; AK, s.64; Sig.-8, f.26v.]

Ian II Ian Kazimierz etc. Wszem wobec і kazdemu zosobna
etc., iz podany iest do akt metriki naszej woiewodstwa kiiowskiego
cancellariej wielkiej koronnej list albo przywilej pargaminowy z

369

198v.

199

podpisem rqki naszej і z pieczqci^ wielk^ koronny, w puscze srebmej
na wstqgach zawiesistej wyrazon^, a to sluz^cy wielm. Stephanowi
Czarnieckie[mu], wdzie і generalowi ziem ruskich, na wdztwo і
generalstwo kiiowskie. Ktory tak siq w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiqze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmujdzkie, kiiowskie,
wolhynskie, inflantskie, smolenskie, czerniechowskie, siewierskie,
a szwedzki, gottski, wandalski dziedziczny krol. Wszem wobec і
kazdemu zosobna, komu o tym wiedziec nalezy, niniejszym listem
naszym oznajmuiemy. Nic bardziej maiestatu і dostoienstwa
krolewskiego, ozdob Rzptej і calosci ojczyzny zatrzymywac і
pomnazac nie zwyklo, iako obywatelow w kazdej Rzptej przeciwko
panom swoim wiara, milosc, zdrowa rada і w odprawowaniu rzeczy
powaznych dzielnosc і umieiqtnosc. Co gdy my za panowania
naszego uwazamy і przegl^damy siq w przymiotach, dzielach і
zaslugach tych onych synow koronnych, wszytkie te ozdoby,
chwalebne dziela і zaslugi w osobie wielm. Stephana na3 Czarnej і
Tykocinie Czarnieckiego, woiewody ziem ruskich, chqcinskie[go],
kowelskie[go], rat[n]inskiego starosty naszego, znajduiemy.
Doswiadczylismy siq stalosci wiary iego pod przeszle zamieszanie
panstw naszych. Czasu tego zagniewane niebo nie iednego, ale kilku
oraz przy domowej wojnie obrocilo і poruszylo nieprzyiaciol na
Rzptq, a zatym w rozerwanej і prawie do zguby potqznemi
nieprzyiacielskimi postronnemi wojskami nachylonej, gdy і w
wiernych poddanych naszych poniewolnie vacillare musiela fides,
nieprzelamanej tot adversitatius, ale owszem stalej і nieustraszonej
w tymze wielm. woiewodzie ruskim, natenczas pulkowniku naszym,
doznalismy, ktorq. і sam nieprzyiaciel, krol szwedzki, admiratus, і
one w nim comprobauit, kiedy lubo onego per potentiam suam mogl
przywiesc ad sequendas suas partes, czego zadne і 4obietnicc
powabne persuadere onemu nie mogly, integrum a prawie inuictum
cum integra fide do nas, pana wlasnego, і z ludzi znaczn^ liczb^
puscil, doznalismy II doznalismy і milosci z wiar^ zl^czonej pod
tenze czas, ktor^poruszony z mal^ garsci^ ludzi pierwszy5 odwazyl
siq krola szwedzkiego w panstwach naszych comitate fortuna
rosposcierai^cetgo] siq petere: t^ swoi^ 6 dzielnosci4 odwazn^'6
excitauit demissos et occupatos stanu rycerskiego animos, і byl
szczqsliwem powodem, ze podzwignione і uzbroione wdztwa
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potqzne przeciwko nieprzyiacielowi stawify wojska і hostile iugum
wkrotce z siebie zrzucily. Doznali zas і sami nieprzyiacielc nie w
iednej przegranej rady iego m^drej і mqstwa, swiadcz^ one w
potomne wieki slawne z wojsk szw cdzkich, w qgierskich,
moskiewskich і innych nieprzyiaciol otrzymane victorie, ktorych
tenze wielm. wda ruski, rz^d na ten czas woienny trzymai^c, po
lasce Bozej szczcjsliwy byl sprawca. Nie wspominamy і innych dziel
iego chwalebnych z milosci ku nam і ojczyznie czynionych, curiosis
scriptoribus do wyliczenia, oraz gentis posteritati iudicanda
zostawui^c. Ale і terazniejsze w poskromieniu nieustawai^cej na
Ukraine swejwoli kozackiej z wojskie[m] koronnym woiennc czyny
і odwagi, і znaczne koszty, ktore dla zachqcenia wojsk, osobliwie
tatarskich, podiqte, s^ kazdemu iawnym dowodem prawdziwej і
zarliwcj ku ojcyznie milosci. Zaczym tak wielkiego і zasluzonego
w tej Rzptej senatora і kawalera, iako s^ wysokie merita, tak nic
sluszniejszego і naszej wladzej bardziej nalezytego bydz rozumiemy,
iako zeby coraz wiqksze odnosil z dobroczynnej rqki naszej
incrementa, przychodz^ce tedy do szafunku naszego po zeszciu z
tego swiata wielm. niegdy Iana Wyhowskiego wdztwo kiiowskie,
chqtnie one temusz wielm. Czarnieckicmu, wdzie ruskie[mu] etc.,
dac і onego blizszym 7 maiestatu naszego krolewskiego assessorem
uczynic umyslilismy, iakosz niniejszym listem przywileiem naszym
daiemy і conferuiemy. Ktore to wdztwo kiiowskie z generalstwem
albo iurisdicte grodow^, takze dobrami, zdawna do tegosz wdztwa
nalez^cemi, takze praerogatiuami, wolnosciami, prouentami
wszytkiemi, do tej godnosci przyzwoitemi, tenze wielm. Czamiecki,
terazniejszy wda і general kiiowski etc., trzymac bqdzie, asz do
ostatnich dni zycia swego albo tesz post^pienia na wyzsz^ godnose.
Co і do wiadomosci wszytkich, osobliwie wielmoznych і urodzonych
dignitarzow, urzqdnikow і wszytkich stanu rycerskiego obywatelow
pomienionego wdztwa przywodz^c, miec to chcemy II chcemy, aby
wielm. Stephana Czarnieckiego za wdq kiiowskiego, takze generala
oraz znali і mianowali, onemu w iurisdictiej, praerogatiuach і
prouentach, do tegosz wdztwa zdawna і wedle prawa nalez^cych,
dosyc czynili dla laski naszej. Na co dla lepszej wiary przy podpisie
rqki naszej pieczqc koronna przycisniona. Dan w Warszawie dnia
dwudzieste[go] wtore[go]Kmca lipca roku panskiego tysi^c szescset
szescdziesi^tego czwartego, panowania krolestw naszych polskiego
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і szwedzkiego siedmnastego roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wizszycej wielkiej
cancellariej koronnej. Stephan Hankiewicz, sekretarz i.k.mci etc.
л/ написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
* також.
4 на лівому полі навпроти рядка поставлено знак питання.

5дописано

над рядком.

6 ці слова у ркпс. позначені цифрами „ 2 ,1 ”, що визначає наступний порядок
прочитання „odwaznq dzielnosciq”.
7літ ера „ у ” виправлена з іншої.
,s „ге” дописано на полі.

' Dzialo siq w Warszawie na sejmie walnym koronnym
szescniedzielnym we srzodq w wigiliy Nowego Lata, to iest dnia
З l 2 mca grudnia roku panskiego 1664"'.
138. 1664.XII.31. Warszawa
Areszt miqdzy urodzonem Sobieskiem, choryzym koronnym, і
wielm. woiewodzinq rusky і xiyz^ciem Wisniowieckiem
[Reg. - Index, f.8 1v; AK, s.64; A R S-21, f. 12-12v.]
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Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz przywolana byla z
regestru sejmowego sydowego przez uczciwego Marcina Iezewicza,
woznego generala dworu naszego, sprawa miqdzy urodzonem Ianem
Sobieskiem, choryzym koronnym, iaworowskim, stryiskim starosty
naszym, powodem, a wielmozny Gryzeldy Konstantiy na Zamosciu,
wielmoznego niegdy Hieremiasza Korybuta xcia Wysniowieckiego,
woiewody ruskiego wdowy pozostaly, і urodzonym Michalem II
Michalem Konstantym xiyzqciem Wisniowieckim, wodzicem
ruskim, matky і synem, tudziesz і inszemi successorami, pozwanemi,
przez urodzonefgo] niegdy Stanislawa Danilowicza, woiewodzica
ruskiego, intentowana, zas po smierci iego przez wielm. niegdy
Iakuba Sobieskiego, woiewodq ruskiego przedtym, a potym
kasztellana krakowskiego samego, przerzeczonemu wielmoznemu
xciu W isniow ieckie[m u], w oiew odzie ruskiem u, na sejm
continuowana, zas po smierci tegosz powoda przez wielm. Theofilq
z Zurowa, wyzej wspomnionego kasztellana krakowskiego wdowq
pozostaly, rodzicielkq actoris moderni reuificatorie, na sejm w roku
16523 odprawuiycy siq odnowiona, і w reiectq do drugiego sejmu
pod daty w Warszawie w piytek po Niedzieli Suchej nablizszej tegosz
roku pusczona, a dotyd nieskonczona, na ostatek po zeszciu z tego
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swiata wielm. Theofilej z Zurowa, kasztellanki krakowskiej, przez
powoda terazniejszego, iako syna і successora, wznowiona і do s^du
sejmu niniejszego osobnym przypozw em nizej opisanym
introdukowana. Ktory pozew reuificatorie wydany tak siq w sobie
ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski etc. Wielmoznej
Gryzeldzie Konstantiej, malzonce zeszlego godnej pamiqci
wielmoznego Hieremiasza Korybuta xcia W isniowieckiego,
woiewody ruskiego, pozostalej, takze wielmoznemu Michalowi
Konstantemu, synowi pomienionego xcia Wisniowieckiego, і inszym
wszytkim successorom, ktorych imiona і przezwiska za wyrazone
tu miec chcemy, ze wszytkich dobr wiernosci waszych roskazuiemy,
abyscie wiern. wasze przed nami і pany senatorami koronnemi, і
radami naszemi, na blisko przyszly sejm walny koronny warszawski
zgromadzonemi, od daty і polozenia tego pozwu naszego za niedzicl
cztery albo na ten czas, gdy ta sprawa z regestru zawolana bqdzie,
oczywiscie і zawicie stawili siq na instantiq wielmoznego Iana
Sobieskiego, chor^zego koronnego, starosty naszego iaworowskiego
і stryiskiego, strony powodowej. Ktory wiern. w. odzywiai^c і
reuifikui^c sprawq II wq swoim po zeszciu z tego swiata tak
wielmoznego Iakuba Sobieskiego, kasztellana krakowskiego, iako
і wielm oznej Theofile z Zurow a Sobieskiej, kasztellanki
krakowskiej, rodzicow swoich, godnej pamiqci pomienionemu
Hieremiaszowi Korybutowi xciu Wisniowieckiemu, woiewodzie
ruskiemu, malzonkowi і rodzicowi wiern. w., intentowan^ do
gotowych dekretow naszych sejmowych, zwysz mianowanym
malzonkiem і rodzicem wiern. waszemi ferowanych і przypozwow
wszelakich pierwszych, takze terminow prawnych wzglqdem
dekretow pomienionych, przypozwow і rozpisow na sejmach blisko
przeszlych zachowalych і do tego terminu і punktu prawnego, na
ktorym sprawa z pomienionem malzonkiem a rodzicem wiern. ww.,
takze wiern. waszemi przez rodzicow powoda dotychczas
niedokonczona zawisla, pozywa і przypozywa z przytomnosci^
opiekunow podlug prawa kazdemu sh.tz3.cych. A to w sprawie 0
zabranie і posi^gnienie przez pomienionego niebosczyka xcia
Wisniowieckiego, antecessora wiern. ww., na daninq Bajbuzin^na
rzece Sule gruntow za daninq nasz^antecessorowi powodowej strony
a polowq onemu, iako wlasnemu successorowi, antecessorom aktora
terazniejszego nalez^cych uroczyska Horoszyna і Sleporoda, na
ktorych miasta і wsi polozone s^. W ktorej sprawie my na sejmie
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przed tym przezlym walnym koronnym commisarzow naszych
pewnych w dekrecie mianowanych, ktorzy na tamte grunty wyiechac
і przypatrzyc siq mieli iako dlugo і szeroko danina przodka wiern.
ww. wsciygac siq ma і ten grunt z daniny onym sluzycy obiechac і
obcerklowac z gruntem powodowej strony, za daniny naszy
sluzycym, rozgraniczyc і obiema stronom dziedzicznie pokazac і
oznaczyc mieli. Naznaczylismy byli, co commissarze cisz przez nas
naznaczeni nam odniesc і my za tym odniesieniem ich grunty, co
201
komu z nich II z nich nalezy, przysydzic za dworem naszym albo na
sejmie mielismy, o czym ten dekret nasz szerzej w sobie opiewa. A
poniewasz w tej sprawie dalszy postqpek prawny przez smierc
pomienionego Hieremiasza Korybuta xcia Wisniowieckiego,
w oiew ody ruskiego, m alzonka і rodzica wiern. ww., iest
translapsowany і upadl, pomieniona zas sprawa tychze pozwanych
uti successores legitimos po smierci est facto perpetrato zesziego
antecessora wiern. w. conternit et ad fidel[ita]tes u[est]ras deuoluitur
ku temu tesz actorowi terazniejszemu tej sprawy dalszy progress po
zeszciu godnej pamiqci rodzicow iego, iako wlasnemu successorowi
nalezy. Przeto on odzywiaiyc sprawq pomieniony і przychylaiyc siq
do dekretow z pomienionym antecessorem і przodkiem wiern. ww,
takze і wiern. waszemi ferowanych, і reiecty eo nomine zaszlej
wiern. waszy do tego terminu і punktu prawnego reuificatorie, na
ktorym ta sprawa niedokonczona zostala і do dalszego w tej sprawie
postqpku і przysydzenia sobie tych gruntow і co wedlug terminow
prawnych do tej sprawy nalezee bqdzie, przypozywa. Na ktorym
terminie, abyscie wiern. wasze stanqli і we wszytkim na ten pozew
i, co szerzej na terminie pomienionym produkowano przeciwko
wiem. ww. bqdzie, skutecznie siq usprawiedliwili. Dan w Warszawie
w piytek przed swiqtem Swiqtego Michala najblizszy roku panskiego
tysiyc szescset szescdziesiytcgo czwartego.
Alias iako o tym szerzej tenze pozew, przez woznego generala
do akt grodzkich lwowskich w sobote nazaiutrz po swiqcie
Ofiarowania Naswiqtszej Panny roku blisko przeszlego per
relationem introdukowany і z tychze ksiyg authentice wydany,
szerzej w sobie opiewa. Na terminie tedy albo roku nieniejszym, z
pomienionego przypozwu reuificatorialnego zachowalym, takze і
' reiekty przeszlej sejmowej przypadlym, postanowiwszy siq
oczywiscie przed nami і senatorami naszemi, na terazniejszym
sejmie zgromadzonemi, urodzony Stanislaw Zestelinski, iako
2 0 1v. powodowej II dowej strony plenipotent, iz siq za przywolaniem
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mianowanego zwysz woznego do prawa przerzeczoni pozwani nie
stanowili і nie odzywali, iako niestalych, prawu nieposlusznych z
dopuszczenia s^du niniejszego w zysku sprawy calej, to iest w
ust^pieniu z dobr wszytkich z osadami і dochodami wszelakiemi, o
ktore iest sprawa intentowana, ktore dobra stronie powodowej na
wieczn^ wlasnosc і dziedzictwo przysqdzaij siq, a ta deoccupatia
ma siq odrawic w szesciu niedzielach od daty dzisiejszej rachui^c,
przy bytnosci urzqdu albo s^du ziemskiego lub grodzkiego
kiiowskiego albo braclawskiego, ktore sqdy lub urzqdy, ziemski albo
grodzki, absentia unius non obstante powinni bqd3. ziachac і te dobra
powodowi podac z przywroceniem prouentow iusz powziqtych і
szkod poczynionych і ktore poniesic napotym strona powodowa,
co strona pozwana powinna uczynic, to iest dobr ust^pic, prouenta
oddac, szkody nadgrodzic pod win^ wiecznej bannitiej, ktora siq ex
nunc roskazuie, і termin do publikowania w urzqdzie grodzkim
kiiowskim albo iesliby te vakowaly, tedy w trybunale koronnym
miqdzy conseruatami woiewodztw kiiowskiego, wolhynskicgo,
braclawskiego і czerniechowkiego zachowuie siq, z wolnym iednak
tej sprawy arresztem do zwyklej godziny wzdal byl. Lecz, gdy 0
godzinie zwyklej ta sprawa do arresztu przywolana byla, tedy od
wielmoznej pozwanej і urodzonego pozwanego szlachetny
Wladyslaw Obr^palski przyszedszy sprawq tq і wzdanie iej
arresztowal. Ktora sprawa, poniewasz na sejmie terazniejszym dla
scislosci czasu і prqdkiej limitatiej sqdow skonczyc siq nie mogla,
dlatego w regestrze spraw do przyszlego, da p. Bog, sejmu sydowego
zostala. Na ktorym і termin stronom obiema taki, iaki natenczas
przypadac mial, bez przypozwu zachowuiemy zawity. Co dla pamiqci
do xi^g cancellariej naszej dekretowej wdztwa kiiowskiego iest
zapisano.
Do czego і pieczqc II czqc koronna dla lepszej wiary iest
przycisniona. Dzialo siq w Warszawie na sejmie walnym etc. ut
supra.
м написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
* також.
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139. 1664.XII.31. Warszawa
Przysi^ga miast, fortec, slobod і priuatnych ludzi kozakow, na
Zadnieprzu b^ndqcych, gdy krol ie[go] me z wojskami
koronnemi rebelli^ kozackq uskramial і od moskiewskiej
possessiej mocq odbieral, z ruskiego i^zyka na polski przetlumaczona
[Reg. - Index, f.81v; AK, s.64]

My NN przysiqgamy Panu Bogu wszechmogmcemu, w Trojcy
S. iedynemu, przeczystej Bogarodzicy Pannie Maryej і Wszytkim
Swiqtym, isz od tego czasu і godziny naiasniejszemu і niezwyciqzonemu Ianowi Kazimierzowi, krolowi polskiemu і szwedzkiemu,
wielkiemu xi^zqeiu litewskiemu, ruskiemu і innych, panu naszemu
dziedzicznemu prawdziwemu і iego nastqpcom krolom polskim
wiernymi і poslusznemi bqdziemy, za ie[go] kr. mci zdrowie і
dostoienstwo zdrowia nasze klasc і krew nasz^ і nieprzyiaciol i.k.mci
przelewac zawsze gotowismy, wszytkie zamysiy nieprzyiaciol tak
Moskala, iako і innych iawnie і potaiemne, ktorekolwiek teraz
wiemy і napotym wiedziec bqdziemy, obiawic nie zaniechamy,
wyrzekamy siq wszelakich cara moskiewskiego, iako do nas nigdy
nie nalez^cego, obron і poddanstwa. Ale my sami, zony і dzieci
nasze temusz naiasniejszemu krolowi ie[go] mci, panu swemu milosciwemu, і iego nastqpcom, krolom polskim, iako panom naszym
dziedzicznym ze wszytkim pod panowanie poddaiemy siq і iego
wiernemi poddanem i zyc і umierac chcemy. A ieslibysmy
terazniejsz^ przysiqgq na-llsz^ kiedykolwiek zlamali, nieehajze nas
20 2 v.
P. Bog wiecznym karaniem na duszy і na ciele pokarze, і na tym
swiecie domy nasze pogubi. Tak nam Panie Boze dopomoz і iego
Swiqta Ewangelia.
140. 1664.III.9. Oboz pod Szabeltasowk^
Prawo lenne na dobra Krupiczpole z Martynowkq, etc., w
wdztwie czerniechowskim1 lezqee, urodz. Godlewskiemu
[Reg. - Index, f.8 1v; AK, s.64; Sig.-8, f.6]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Po wielekroc razy mai^c
zalecone nam і Rzptej zyczliwe zaslugi w marsowym placu nabyte
urodzonego Ierzego Godlewskiego, miecznika nowogrodzkiego,
zolnierza naszego, [um yslilism y] onem usz dobra, to iest
Krupiczpole, wszytko, iako siq wszym okoliczu najduie, od Chruski
rzeczki, miqdzy Udaiem a Ostrzem rzekami ku Bialym Wiezom
id^ce, z Martynowkm, Maxymowk^, Roznowkq. і ze wszytkiemi do
nich przynalezytoseiami, w dispositiej naszej najdui3.ee siq, dot^d
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possessora wlasnego nie maiyce, przez wojnq w ybitych w
w oiew odztw ie czerniechow skim lezyce, onemu samemu і
potomkom iego, mqskiej tylko plci, prawem lennym dac і
conferowac, iakosz daiemy і conferuiemy tym listem przywileiem
naszym. Ktorego mocy przerzeczony urodzony Ierzy Godlewski,
zolnierz nasz, і potomkowie iego, mqskiej tylko plci, tesz dobra
wzwysz mianowane Krupiczpole, Maxymowkq, Roznowkq і
M artynowkq ze w szytkiem i ich okolicznosciam i, przynalezytosciami, iako siq w okrqgu swym najduiy, і ze wszytkimi
polami, rolami, gruntami, futorami, poddanemi, ich robociznami,
daniami, czynszami, borami, lassami, chrostami, pasiekami,
sianozqciami, rzekami, mlynami, ieziorami, karczmami, budynkami,
ogrodami trzymac bqdy, onych uzywac prawem lennym, moc maiyc
tesz dobra za pozwoleniem naszym, na swoj wszelki pozytek obrocic,
dac, darowac, przedac. Obiecuiemy przy tym naszym і naias
niejszych nastqpcow naszych II szych krolow polskich imieniem, 203
isz ani my, ani naiasniejsi nastqpcy nasi od spokojnej possessiej
dobr mianowanych і lennosci, do nich sluzycej, urodzonemu
donataryuszowi naszemu і potomkom iego mqskiej plci tylko
onegosz nie oddalemy ani oddalic komu innemu mocy damy, ale
wcale lenne ich prawo zachowamy, co і naiasniejsi nastqpcy nasi
uczyniy. Wzglqdem ktorego prawa lennego urodzony donataryusz
nasz і potomkowie iego powinnosci, iakie siq najduiy, ponosic bqdу
powinni, prawa nasze krolewskie, Rzptej і Kosciola S. rzymskiego
wcale zachowuiyc. Na co dla lepszej wagi ten list nasz rqky naszy
podpisany pieczqciy koronny stwierdzic roskazalismy. Dany w
obozie naszym pod wsiy Szabeltasowky za Dnieprem dnia IX mca
marca roku panskiego MDCLXIV, panowania krolestw naszych
polskiego і szwedzkiego XV roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koronnej. Za sprawy
і przelozeniem iasnie wielebnego ie[go] mci xdza Mikolaia na
Prazmowie Prazmowskiego, biskupa luckiego і brzesckiego,
najwyzszego kanclerza koronnego, opactwa sieciechowskiego
dozywotniego adm[inistrato]ra, proboscza przy kosciele S. Michala
na zamku krakowskim. X. M.Prazmowski, biskup lucki, kanclerz
w. koronny, opat sieciechowski. Stefan Hankiewic, krola ie[go] m.
sekretarz і onegoz decretow ruskich, a oraz і act tych pisarz, m[anu]
203v.
р[горгіа]. II2
' „ w ” дописано над рядкам.
2 арк. 203v. незаповнений, далі 9 аркуш ів вирвано.
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II ‘ Zaczyna siq rok pan[ski] 1665. Dzialo siq w Warszawie w
sobotq przed swiqtem Trzeeh Krolow najblizszy, to iest dnia
trzeciego mca stycznia roku pan[skiego] 1665. Za sprawy
przewielebnego w Bogu iefgo] m. xdza Mikolaia na Prazmowie
Prazmowskiego, biskupa luckie[go] і brzeskiego, kanclerza w.
koronnego, opata sieciechowskie[go], Kosciola S. Michala na zamku
krakowskim proboscza1.
141. 1664.XII.31. Warszawa
Oblata przywileiu na s^dztwo kiiowskie urodz. Horainowi po
urodz. Axaku dane[go]
[Reg. - Index, f.81 v; AK, s.64]
Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz podany iest do akt
metriki naszej wdztwa kiiowskiego cancellariej wielkiej koronnej
list albo przywilej pargaminowy z podpisem rqki naszej і z pieczqciy
wielky koronny, w puscze blaszanej na wstqgach zawiesistej
wyrazony, a to sluzycy urodzonemu Boguslawowi Ianowi Horainowi
204v . II Horainowi, pisarzowi ziemskiemu luckiemu, na sqdztwo wdztwa
kiiowskiefgo] po smierci urodzone[go] Axaka. Ktory tak siq w sobie
ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmujdzkie, kiiowskie,
wolhynskie, smolenskie, inflantskie, czerniechowskie, siewierskie,
a szwedzki, gotski, wandalski dziedziczny krol. Oznajmuiemy etc.,
iz gdy nam dignitarze, urzqdnicy і wszytek stan rycerski wdztwa
swego2 kiiowskiego wedlug prawa і zwyczaiu czterech candidatow
na urzyd sqdztwa wdztwa kiiowskiego po zeszlym niegdy
urodzonym 3 Axaku, sqdziem ziemskiem kiiowskim, vakuiycy,
obranych z siebie przez electiq swoiy prezentowali, oraz wnoszyc
instantiq, abysmy iednemu z nich tenze urzyd sqdztwa wdztwa
kiiowskiego dali і conferowali. Osobliwy zatym maiyc wzglyd na
dawne zaslugi domu і familiej starozytnej Horainow, z ktorych kazdy
czasu swego w rodzony a praw ie dziedziczny cnoty tak u
naiasniejszych antecessorow naszych, iako і u nas samych, na to
zaslugowal, aby lask krolewskich te przydatki w domu ich zostawaly,
ktore w krolestwie tym dobrze zasluzonych zdobiy, tysz lasky naszy
krolewsky zasczycaiyc zaslugi urodzonego Boguslawa Iana Horaina,
pisarza ziem skiego luckiego, praw ojczystych wiadomego,
sklonilismy siq na to, ze onemusz pomieniony urzyd sqdztwa
ziemskiego wdztwa kiiowskiego dac і conferowac umyslilismy,
iakosz niniejszym listem przywileiem naszym daiemy і conferuiemy
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ze wszytkiemi iurisdictiami, praerogatiuami, obuentiami і wszelkimi
dochodami, do tegosz urzqdu z prawa і z zwyczaiu dawnego
nalez^cemi. Ktory urz^d pomienionego sqdztwa tenze urodzony
Boguslaw Ian Horain trzymac bqdzie do ostatniego kresu zywota
swego albo do dost^pienia wyzszego innego lub tesz godnosci iakiej.
Co do wiadomosci wszytkich, komu to nalezec bqdzie, a osobliwie
dignitarzow, urzqdnikow і wszytkiego stanu rycerskiego wdztwa
kiiowskiego przywodz^c, miec chcemy і onym roskazuiemy, aby
zwysz mianowanego urodzonego Bogustawa Iana Horaina, pisarza
ziemskiego luckiego, od czasu tego za sqdziego ziemskiego wdztwa
swego znali, onemuz z prawa, iurisdictiej, praerogatiwy, dochodow
і wszelkich obuentij, do tegosz urzqdu zdawna wedlug zwyczaiu
nalez^cych II cych, odpowiedali i, aby inni tosz czynili, starali siq
dla laski naszej. Na co dla lepszej wagi ten list przywilej nasz rqk^
naszm podpisany pieczqci^ koronny stwierdzic roskazalismy. Dan
w Warszawie na sejmie generalnym dnia XXXI mca grudnia roku
panskie[go] MDCLXIV, panowania krolestw naszych polskiego і
szwedzkiefgo] XVII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej w
puszcze blaszanej zawiesistej. Stephan Hankiewic, sekretarz і pisarz
dekret[owy] i.k.mci.
11 написано крупніше.
2 дописано над рядком.
* пропущене ім ’я „ Stephanie”

' Dzialo siq w Warszawie przed Niedziel^ Przewodn^, to iest
dnia osmego mca kwietnia roku panskiego 1665V
142. 1665.IV.4. Warszawa
Oblata chorqztwa czerniechowskie[go] urodzone[mu] Ianowi
Michalowi Mysliszewskiemu conferowanego
[Reg. -Index, f.81v; AK, s.64]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz podany do akt metriki
naszej wdztwa czerniechowskiego cancellariej wielkiej koronnej
list albo przywilej papirowy z podpisem rqki naszej і z pieczqci^.
wielk^ koronny na nim wyrazone a to sluz^cy urodzonemu Ianowi
Michalowi Mysliszewskiemu na chor^ztwo wdztwa czemiechowskiego po smierci urodzonego niegdy3 Kruszelnickiego, chor^zego
czerniechowskiego. Ktory tak siq w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiqze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
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smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gottski, wandalski
dziedziczny krol. Oznajmuiemy tym listem naszym wszem wobec і
kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy. Wyciygaiy to po nas
znakomite urodzonego Iana Michala Mysliszewskiego tak woienne
od mlodych lat, iako і w roznych naszych і Rzptej do wschodnich
monarchow ad mentem nas samych і ojczyzny odprawionych
legatiach zyswiadczone4 z wielky ochoty a nie mniejszy zyczliwosciy
205v. iego fatigi і uslugi, abysmy mu II mu wzaiemnie w podawaiycych
siq okaziach laskq і sczodrobliwosc naszy krolewsky oswiadczali.
Chcyc go tedy do dalszych naszych і Rzptej uslug zachqcic,
umyslilismy urzyd choryztwa czerniechowskiego po smierci
urodzonefgo] niegdy 5 Kruszelnickiego do szafunku naszego
przypadte dac і conferowac, iakosz ze wszytkiemi praerogatiuami,
prawami і obuentiami, do tegosz urzqdu z prawa і zwyczaiu
nalezycemi, daiemy і conferuiemy tym listem naszym az do
ostatniego kresu zycia iego albo na iaki wiqkszy urzyd albo godnosc
dostypienia. Co do wiadomosci wszech, komu to nalezy, a
mianowicie dignitarzow, urzqdnikow і wszytkich stanu rycerskiego
wdztwa czerniechowskiego obywatelow przywodzyc, miec chcemy
і roskazuiemy, aby pomienionego urodzonego Mysliszewskiego za
wlasnego і prawdziwego choryzego czerniechowskiego mieli і znali,
і onego przy tej lasce naszej nienaruszenie zachowali. Na co dla
lepszej wiary rqkysmy siq naszy podpisali і pieczqc koronny
przycisnyc roskazalismy. Dan w Warszawie dnia czwartego mca
kwietnia roku panskiego MDCLXV, panowania naszego polskiego
і szwedzkiego XVII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce na pieczqc wielky koronny.
Franciscus Prazmowski, praep[osi]tus cracouien[sis], regens
cancellariae regni.
і'1 написано крупніше.
2 у ркпс. підкреслено.
J пропущ ене ім ’я „A lexandra”.
4 ймовірно описка замість „ wyswiadczone
5 пропущ ене ім ’я „A lexandra”.

143. 1665.111.30. Warszawa
Oblata przywileiu na miecznikostwo kiiowskie urodzonemu
Michalowi Tripolskiemu danego
[Reg. - Index, f.82; AK, s.64]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz podany iest do akt
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metriki naszej wdztwa kiiowskiego cancellariej wielkiej koronnej
list albo przywilej papirowy z podpisem rqki naszej і z pieczqciy
wielky koronny na nim wyrazony, a to sluzycy urodzonemu
Michalowi Tripolskiemu, podstarosciemu grodzkiemu owruckiemu,
na miecznikostwo wdztwa kiiowskiego po smierci urodz. niegdy 1
Brzozowskiego, miecznika kiiowskiego. Ktory tak siq w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, II zmudzkie,
inflantskie, kiiowskie, wolynskie, smolenskie, czerniechowskie, a
szwedzki, gottski, wandalski dziedziczny krol. Oznajmuiemy
niniejszym listem naszym, komu o tym wiedziec nalezy. Iako kazdej
rzptej uzyteczna iest godnemi zasczycac siq mqzami, tak monarchow
dobroczynnosci przyzwoita skutecznemi merita onych zawdziqczac
laskami. Te w urodzonym Michale Tripolskim, podstarosciem
grodzkiem owruckiem, maiyc commendatissima, ktore nam і Rzptej
w kazdych okaziach statecznej, dotrzymuiyc wiary і cnoty
wyswiadczal і teraz wyswiadczac nie przestaie, chcyc onego do
dalszych naszych і Rzecz[y]ptej przychqcic uslug umyslilismy
onemu zdawna vakuiyce miecznikostwo kiiowskie po urodzonym
niegdy2 Brzozowskim, mieczniku kiiowskim, do naszej dispositiej
przypadaiyce, dac і conferowac, iakosz niniejszym listem naszym
daiemy і conferuiemy ze wszytkiemi prawami, praerogatiuami і
obuentiami, do przerzeczonego urzqdu podlug prawa і zwyczaiu
nalezycemi, do ostatniego zycia iego kresu albo wyzszej godnosci
dostypienia. Co do wiadom osci w szech wobec, osobliw ie
dignitarzom , urzqdnikom і w szytkim obyw atelom w dztwa
kiiowskiego donoszyc, miec chcemy і roskazuiemy, aby prze
rzeczonego urodzonego Michala Tripolskiego, podstarosciego
grodzkiego owruckiego, dobrze nam і ojczyznie zashizonego, za
prawdziwego odtyd і wlasnego miecznika kiiowskiego mieli і znali,
onemu miejsca, praerogatyw, z prawa і dawnego zwyczaiu na ten
urzyd nalezycych, zazywac dopusczali dla laski naszej. Na co dla
lepszej wiary rqky siq naszy podpisawszy pieczqc koronny przycisnyc
roskazalismy. Dan w Warszawie dnia XXX mca marca roku
panskiego MDCLXV, panowania krolestw naszych polskiego XVII,
a szwedzkiego XVIII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce na pieczqc wielky koronny.
Stephanus Hankiewic, secretarius regiae m[aies]t[a]tis.
7пропущене ім 'я „ Marcina ”
2також.
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' Dzialo siq w Warszawie we czwartek nazaiutrz po swiqcie
Swiqtej Katarzyny Panny і mqczenniczki, to iest dnia 262 msca
206v. listopada roku panskiego 1665V II
144. 1665.IX.20. Oboz pod Rawy
Oblata przywileiu na woiewodztwo kiiowskie po4 Czarnieckim5
[Reg. - Index, f.82; AK, s.64; Sig.-8, f.26v.(przywilej)]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz podany iest do akt
metriki naszej wdztwa kiiowskiego cancellariej wielkiej koronnej
przywilej na pargaminie pisany z podpisem rqki naszej і z pieczqciy,
w blasze wizszycej wyrazony, cancellariej w. koronnej, a to sluzycy
wielmoznemu M ichalowi Stanislawskie[m u], kasztellanowi
syndeckiemu, na woiewodztwo kiiowskie po smierci wielmoznego
niegdy Stefana na Czamej і Tykocinie Czarnieckiego, woiewody
kiiowskiego, conferowany. Ktory tak siq w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie,
smolen[skie], wolyn[skie], kiiowskie, czemiechowskie, a szwedzki,
gottski, wandalski dziedziczny krol. Oznajmuiemy niniejszym listem
naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu o tym wiedziec
nalezy. Niesmiertelna slawa niezwiqdlym ukoronowana laurem
sczegulnie iest doskonalym mqznej w boiu odwadze wiekopomnym
dzielem і ozdobnej cnocie zalozona celem. Wspaniale albowiem
serca, ile swobodne przestrono szerokim chwalebnej cnocie sczycy
siq polem і nieograniczone zywej chuci dla slawy pusczaiy zapqdy,
a zatym nagroda ich w scislym і w lot uplywaiycym nie moze miec
obrady czasie6. Trzeba rownej podobnym cnotom szukac kontentcie,
ktoraby niesmiertelnosciy swoiy nieograniczonej w czasie і miejscu
quadrowala cnocie. Iezeli rzuci kto okiem na swiatowe dostatki,
wszaky sam gruby element ziemie wiqcej ich zakrywa w sobie,
iednak bespiecznie dlugo onych wcale dotrzymac nie7 moze, wszytko
czas pozeraiycy і psuiycy albo z miejsca na miejsce przeniesie, albo
znisczy і wygubi. Iezeli na utytulowane godnosci wszak z rqku do
rqku przenoszy siq і dotyd tylko swoiej credensuiy zacnosci, poki
nieprzyiaciolka zycia ludzkiego nie natrze. Wszytkie ogulem ozdoby
і splendory swiatowe, wszytkie poblazaiyce, ale obtudne szczqscia
powaby, iedna przeciwnego wyroku godzina zruinowac moze, iedyna
tylko pamiqtnej chwaty obrada na niezbotwialych wyryta zostaie
marmorach. Ciygny siq na nieprzezycie slawy і sprawiedliwosci
zyski, і same iakoby inuoluunt і ocyrkluiy wiecznosc, tak cnocie
dziedzictwem 8 niesmiertelnosc, tak dzielom odwaznym im dluzsza9
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w czasie tym II tym bogatsza nadgroda, tu tylko sczegulne wspaniale
serca zapqdow swoich maiy subsistentiq. Iezeli kto gorqtszy ochoty
pragnyl dojsc takowej w niesmiertelnej slawie obrady, zaiste
wielmozny Michal Stanislawski, kasztellan syndecki, ktory niedosyc
famosa avorum atavorumque suorum sczycyc siq imagine dose
chwalebnie przez przodkow swoich dzielnosc nabytym nie chcial
sic lsnic fulgorem, ale swiezego splendoru przydac usiluiyc wprzod
przez wypolerowanie naukami10 dowcipu swego bitym goscincem
kwapil siq tam, gdzie iusz ardor virtutis і generosa indoles pokazaty
pole. A ktoresz godniejsze nieumieraiycej nigdy slawy dziela, iako
te ktore od mlodosci dla calosci ojczyzny і dla dostoienstwa
maiestatu naszego nie czuiy fatigi. Wiadome nam dobrze iego in
toga wysokiej mydrosci attributa, do ktorych luboby insza nie tyczyla
siq mqznosci і nielqkliwego animuszu cnota, dosyeby bylo z osoby
iego rady w domu zasczycac ojezyznq. A ze takowe animi dotes
concomitatur ochotne do boiu serce, takze co mydrosc in conclaui
zdrowej rady upatrzy і postanowi, tosz zaraz sposobna do tego cnota
wykonac moze. Iego nie uprzykrzonej w upalach woiennych od tak
wielu lat trwalosci, iego nie upadaiycej w ustawicznych trudach
fatygi, iego odwaznej і pogardzonej na niebespieczenstwa, na
tarczywosci і lozyc zycie popqdliwej ochoty swiadkiem sy (isz
dawniejsze dla wielu okazyi woiennych pusciemy mimo czasy) tak
wiele razy wiarolomnego Moskwicina ztarte sily і nadwytlona
potentia, swiadkiem wszytkie, ile ich dotyd bylo woienne okazyie,
gdzie niezatarte niepamiqeiy odwagi і mqstwa zostawil po sobie
monumenta. A lubo wiemy, iz tak chwalebnemu w trudnosciach po
zyciu sam tylko niesmiertelnej slawy zalozyl sobie cel, і zadnym
non inhiat godnosci nadgrodom, przecie iednak, aby wysokie u tej
Rzptej honory, zwtascza senatorskie, na niezdolne wtozone ramiona
wlasnego iej nie vymowaly, ale przyczynialy splendoru, aby co
mqztwem odwaznych ludzi nabyto iest, ichze samych zdrowy rady
zatrzymano bylo, aby w inszych iezeli nie stim ulo gloriae
przynamniej praemiorum zachqcil siq do rownej cnoty ardor. Przeto
tam osobliwie, gdzie nas potqzniej chwalebne zaslugi przeciygnqly
obrociwszy siq umyslilismy tej cnocie wyzsze destinowac theatrum,
aby tak palam konczyla bieg swoj ad gloriae laurum, kiedy
przerzeczonemu wielmozne[mu] Michalowi Stanislawskiemu,
kasztellanowi syndeckiemu, woiewodztwo kiiowskie po smierci
wielm. Stefana na Czamej і Tykocinie Czamieckiego, woiewody і
generala ziem kiiowskich, do dispositiej nasze[j] przypadle, da<5 і
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conferow ac postanow ilism y, iakosz daiemy і conferuiemy
niniejszym listem naszym ktore to woiewodztwo kiiowskie wespol
і z generalstwem ziem kiiowskich, tudziesz iurisditia, zamkiem,
207v. praw am i, praerogatiuam i, w olnosciam i II mi, obuentiam i,
dochodami, maiqtnosciami і ich przyleglosciami, poddanemi і ich
powinnosciami, wszytkiemi ogulem, nic nie excipui^c, wedlug
prawa і zwyczaiu przynalezytoseiami, tak iako pomieniony niegdy
wielm. Stefan Czamiecki trzymal, mial і uzywal, і on trzymac, miec
і uzywac bqdzie do ostatniego kresu zycia swego albo na wiqkszej
godnosci stopien postapieniu. Obiecuiemy za nas і naiasniejszych
nastqpcow naszych, iz pomienionego wielm. Michala Stanislawskiego od tego woiewodztwa і generalstwa kiiowskiego і iego praw,
pozytkow nie oddalemy ani oddalic nikomu nie pozwolemy, ale
cale і nienaruszone prawo iemu dozywotnie zachowamy, co і
naiasniejsi nastempcy nasi uczyni^. Co do wiadomosci wszech
wobec, osobliwie dignitarzow, urzqdnikow і wszystkiego stanu
rycerskiego przywodz^c, miec chcemy, aby pomienionego wielm.
Michala Stanislawskiego odt^d za prawdziwego woiewodq і generala
ziem kiiowskich mieli, onemu z miejsca, praw, praeeminentij,
iurisdictiej, powagi, dochodow і pozytkow wedlug prawa і zwyczaiu
ustampieli, і azeby і insi ustampieli, starali siq dla laski naszej. Na
co dla lepszej wagi list ten rqka nasz^ podpisany pieczqcia koronny
stwierdzic kazalismy. Dan w obozie pod Rawa dnia XX msca
wrzesnia roku panskiego MDCLXV, panowania krolestw naszych
polskiego і szwedzkiego XVIII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej w
puszcze blaszanej na wstqgach wizszacej. Stefan Hankiewic, i.k.mci
sekretarz і pisarz.
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
3 також.
4 дописано над рядком.
5 на лівому полі навпроти заголовка запис „ Stanislawskiemu
6 у ркпс. підкреслено.
7 дописано над рядком.
н у ркпс. підкреслено.
9 також.
10також.
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145. 1665.ХІ.26. Warszawa
Odnowienie praw na dobra Monasterzyska alias Skarzewka
nazwane і declaratia, ze sy ziemskie
[R eg. - Index, f.82; AK, s.64]

Ian Kazimierz, etc. Oznajmuiemy etc., iz podany iest do akt
metryki naszej wdztwa kiiowskiego cancellariej wielkiej koronnej
przywilej na pargaminie pisany z podpisem rqki naszej і z pieczqciy,
w puscze blaszanej wizszycej na wosku czerwonym wyrazony, tejze
cancellariej w. koronnej, a to zawieraiycy w sobie odnowienie praw
popalonych przez nieprzyiaciela na dobra Manasterzyska al[ia]s
Skarzewka, w wdztwie kiiowskim lezyce, і declaratia, ze te dobra
dziedziczne szlacheckie ziemskie sy, urodzonemu Theodowi
Skarzewskiemu sluzycy. Ktory list tak siq w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, kiiowski,
wolhynskie, zmudzkie1, inflantskie, II kie, smolenskie, czemiechow- 208
skie, a szwedzki, gottski, wandalski dziedziczny krol. Oznajmuiemy
niniejszym listem naszym wszem wobec і kozdemu zosobna, komu
to wiedziec nalezy. Osobliwa szczqsliwie panuiycych monarchow
ta iest wlasnosc nie tylko w powierzonych sobie od Boga panstwach
dobro pospolite iak najwiqkszemi rozszerzac sposobami, ale tesz
wiernych і zyczliwych sobie poddanych sczegulnemi laski swoiej
ubogacac fauorami. A iako naiasniejsi praedecessorowie nasi,
krolowie polsczy, rozprzestrzeniaiyc sarmackiego narodu granice
znacznemi swobodami і nieposledniemi wolnosciami sobie
zyczliwych poddanych obdarzali, tak і my przy sczqsliwej koronatiej
naszej slowem krolewskim przyrzeklismy onego tego narodu
wolnosci і swobody cale і nienaruszenie nie tylko trzymac і
zachowac, ale iako najwiqksze onych czynic przymnozenie zyczemy.
Wiqc, ze nam doniesiono iest przez pp. rady nasze, przy boku naszym
zasiadaiyce, tudziesz і authentycznemi documentami obiasniono,
ze prawa, przywileie, dispositie grodzkie, ziemskie woiewodztwa
kiiow skiego і docum enta w szytkie na dobra dziedziczne
Manasterzyska al[ia]s Skarzewka nazwane, w woiewodztwie
kiiowskim a trakcie bialocerkiewskim lezyce, teraz w possessiej
urodzonego Theodora Skarzewskiego zostaiyce, tak przez wojny
kozackie і moskie.wskie blisko przeszlych lat w tamtychze kraiach,
iako і ogien poginqly, iako o tym podlug constitutiej niedawnej
ratione de perditorum munimentorum przez urodzonych Iakuba,
Bochusza і Pawla Skarzewskich w grodzie lubelskim we czwartek
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przed swiqtem Przemienienia Chrystusa Pana roku tysi^cnego
szescsetnego szescdziesi^tego pierwszego uczyniona manifestacya
swiadczy, dla ktorych straty przerzeczonych dobr zwysz mianowany
dziedzic obawia siq iakowej (iako siq to czqsto przytrafiac zwyklo)
wzglqdem tych dobr impetitiej і trudnosci. Przeto my nie chcqc,
aby przerzeczony dobr tych legitimus possessor byl wzglqdem tego
inquietowany, tesz wszytkie prawa wyzej namienione, iako і insze
dispositie grodzkie, ziemskie albo iakiekolwiek przez woienne
incursie pogubione albo ogniem tak z domu, iako z aktami, popalone,
odnowic і ztwierdzic umyslilismy, iakosz terazniejszym listem
naszem powag^ nasz^ krolewskq. odnawiamy, ztwierdzamy і oraz
wyzej wspomnionego urodzonego Theodora Skarzewskiego і iego
successorow przy spokojnej dobr tych M anasterzyska albo
Skarzewka nazwanych possessiej, tak iako dot^d bez wszelkiej
trudnosci і w^tpliwosci zostawal, zostawuiemy і zachowuiemy. A
208v. ze to dziedzictwo ziemskie tak z zapisu II zapisu przedazy і kupna,
przed xiqgami ziemskimi spraw s^dowych kiiowskiemi w roku
tysi^cnym piqcsetnym osmdziesi^tym dnia wtorego miesi^ca Iunii
pomienionych dobr M anasterzyska al[ia]s Skarzewka przez
urodzonego niegdy Piotra Iurzewicza Lopatynskiego, natenczas
tychze dobr possessora і dziedzica, szlachetnemu Ostaphiowi
Skarzewskiemu і successorom iego uczynionego і zeznanego, iako
і dekretu s^du trybunatu glownego lubelskiego wdztwa kiiowskiego
roku tysi^cnego szescsetnego czterdziestego mca septembra dnia
dwudziestego pi^tego w sprawie miqdzy urodzonem niegdy
M ikolaiem Horainem , pisarzem ziem skim w lodzimirskim,
przerzeczonych dobr Manasterzyska dziedzicom і possessorem, a
wielmoznym takze zeszlym Stanislawem hrabi^ na Wisniczu
Lubomirskim, woiewody і generalem krakowskim, dopczyckiem,
bialoczerkieskiem 2 etc. starostq w sprawie o tesz dobra, wprzod na
roczkach kiiowskich agitowanej, a potym przez appellacyq do s^du
trybunalskiego przypadlej, z oczywistych stron obudwu controuersij
ferowanego, tudziesz і manifestatiej zwysz mianowanej, oraz і
innych documentow, przed nami authentycznie produkowanych,
iasnie pokazuie siq і naucza, ze te dobra Manasterzyska al[ia]s
Skarzewka rzeczone od dawnych lat dziedziczne ziemskie
szlacheckie, a nie nasze krolewskie, byly і dot^d s^, tedy my stosui^c
siq do zwysz mianowanych dispositij, na tesz dobra sluz^cych,
przerzeczonego urodzonego Theodora Skarzewskiego і iego
successorow przy tymze prawie ich dziedzicznym zachowuiemy i,
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ze z tych dobr Manasterzyska nazwanych zadnych powinnosci albo
ciqzarow nie tylko do zamku naszego bialoczerkiewskiego, ale і
nigdziej indziej oddawac albo odprawowac nie powinien і od nikogo
pociygany bydz nie moze, declaruiemy, wyiywszy wojnq albo
pospolite ruszenie і inne seruitia publica respublicae, do ktorych
ten urodzony Theodor Skarzewski, dobr tych possessor (tak iako і
inni wszyscy obywatele stanu rycerskiego, osobliwie wdztwa
kiiowskiego) obligatus est і one z dobr tych odprawowac ma і
powinien. Na co dla lepszej wiary list niniejszy rqky naszy podpisany
pieczqciy koronny ztwierdzic kazalismy. Dan w Warszawie dnia
XXII mca maia roku panskiego MDCLXV, panowania krolestw
naszych polskiego і szwedzkiego XVII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej w
puszcze blaszanej II blaszanej na wstqgach wizszycej. Franciscus 209
Prazmowski, praep[osi]tus cracouien[sis], regens cancellariae regni.
Ktory to przywilej do xiyg wpisac і stronie potrzebuiycej
wydac pozwolilismy. Na co dla lepszej wiary etc.
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebnego i[ego] m. xdza
Mikolaia na Prazmowie 3 Prazmowskiego, biskupa luckiego і
brzesckiego, najw yzszego kanclerza koronnego, opactw a
sieciechowskiego dozywotniego administratora, przy kosciele S.
Michala na zamku krakowskim proboscza. X. M.Prazmowski,
biskup lucki, kanclerz w. koronny, opat sieciechowski. Stefan
Hankiewic, krola ie[go] mci sekretarz і onegoz decretow ruskich, a
oraz і akt tych pisarz, m[anu] р[горгіа]. II4
^09
1 повтор у ркпс.
2 описка замість ”bialoczerkiewskiemu ”.
3 дописано над рядком.
4 арк. 209v.-210v. незаповнені, далі 10 аркушів вирвано.

II' Rok panski 1666."1
146. 1666.ІІІ. 18. Warszawa
Oblata przywileiu na podkomorstwo wdztwa brac!awskie[go]
urodzone[mu] Ianowi Karolowi Potockiemu, podczaszemu
podolskiemu, po Smierci urodz. 2Stefana Czetwetynskiego'2
[Reg. - Index, f.82; AK, s.64]

Ian Kazimierz, z Bozej laski etc. Oznajmuiemy etc., iz podany
iest do akt metriki naszej wdztwa braclawskiego cancellariej wielkiej
koronnej przywilej na papierze pisany z podpisem rqki naszej,
pieczqciy tejze cancellariej wielkiej koronnej obwarowany, a to
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zaw ierai^су w sobie podkomorstwo wdztwa braclawskiego
urodzonem u Ianow i K arolow i Potockiem u, podczaszem u
podolskiem u, po sm ierci urodzonego niegdy Stefana xcia
Czetwertynskiego conferowane, caiy, zdrowy і zadnej skazie
niepodlegai^cy. Ktory list tak siq w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy
niniejszym listem naszem wszem wobec і kazdemu zosobna, komu
0 tym wiedziec nalezy. Nic po sercu walecznem mqzowi, u ktorego
cnoty sk^po, slaba wiara і milosc ojczyzny niema miejsca swego, і
niechwaly wieniec albo zt^d podparcie fortun swoich, wyshiga
takowych czynic, lecz czqsto ruinam minari onym zwykla. Urodzony
Ian Karol z Potoka Potocki, podczaszy podolski, rothmistrz nasz,
nie kontentui^c siq wielkiemi wielkich przodkow swoich cnot
klejnotami і przyslugami, ktoreby mu і same aditum ad honores
pozwolic mogly, nie sqdzil bydz sobie zadnej godnosci za godnosc,
ktorejby zosobna swemi nie nabyl cnotami, wiqc przy kazdych
publicznych і marsowych functiach nie o co inszego staral siq
bardziej, iako zeby і thron nasz krolewski і cala Rzpta (gdyby mozna
rzecz) zasczycona bydz mogla і w calosci zostawala swoiej za iego
21 lv. piersiami, ktoremi w wielu expeditiach II woiennych mocny odpor
nieprzyiaciolom czynil. Aby tedy tak wielkich cnot і dzielnosci,
ktore z milosci ku nam і tej ojczyznie czqsto wyswiadczyl, slusznq
odebral nagrodq, umyslilismy onemusz podkomorstwo wdztwa
braclaw skiego po smierci urodzonego niegdy Stefana xcia
Czetwertynskiego, podkomorzego braclawskiego, vakuiyce, iako
iednemu ex quatuor candidatis, przez obywatelow tegosz wdztwa
na przerzeczony urz jd legitime obranych і nam praesentowanych,
dac і conferowac, iakosz daiemy і conferuiemy tym listem
przywileiem naszym. Ktory to mzqd podkomorstwa braclawskiego
ze wszytkiemi prawami, praerogatiuami, wolnosciami і dochodami
bqdzie trzymal, az do ostatniego zycia kresu swego albo do
dost^pienia wyzszego urzqdu, albo godnosci. Co do wiadomosci
wszytkich, komu to nalezec bqdzie, osobliwie wielmoznych і
urodzonych senatorow, urzqdnikow і wszytkiego stanu rycerskiego
woiewodztwa braclawskiego obywatelow donosz^c, rozkazuiemy,
aby pomienionego urodzonego Iana Karola z Potoka Potockiego,
podczaszego podolskiego, rothmistrza naszego, za prawdziwego і
istotnego podkomorzego braclawskiego mieli і onemu z praw,
praerogatiw, wolnosci, obuentij, zdawna do tego urzqdu nalez^cych,
1 miejsca ust^mpili, і iego iurisdictiej poslusznemi byli dla laski
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naszej. Na co dla lepszej wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc
koronny przycisn^c rozkazalismy. Dan w Warszawie dnia XVIII mca
marca roku panskiego MDCLXVI, panowania krolestw naszych
polskiego і szwedzkiego XVIII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koronnej. Steph[anu]s
Hankiewic, secr[etariu]s reg[iae] m[aies]t[a]tis.
л/ написано крупніше.
2'2 дописано в рядок олівцем.

' Dzialo siq w Warszawie w poniedzialek nazaiutrz po
Niedzieli Cantate, to iest dnia 24 mca maia roku panskie[go] 1666."'
147. 1666.V.22. Warszawa
Oblata II Oblata przywileiu na prawo majdeburskie і iarmarki
miasteczku Rachwalowce dziedziczne[mu] urodz. Pawla Tetery
[Reg. - Index, f.82; AK, s.64]

Ian Kazimierz, z Bozej laski etc. Oznajmuiemy etc., iz podany
iest do akt metriki naszej woiewodztwa wolynskie[go] kancellariej
w. koronnej przywilej na pargaminie pisany z podpisem rqki naszej,
pieczqci^ tejze kancellariej w. koronnej, w puszcze blaszanej na
sznurze iedwabnym zawiesistej wyrazon^, na wosku czerwonym
obwarowany, zdrowy, caly, nienaruszony і zadnemu podejrzeniu nie
podlegai^cy, a to zawierai^cy w sobie przywilej na prawo
majdeburskie і iarmarki miasteczku Rachwalowce nazwanemu
urodzonego Pawla Tetery, braelawskiego etc. starosty naszego,
dziedzicznemu sluz^cy. Ktory list slowo w slowo tak siq w sobie
ma:
Na wieczn^ і niesmiertelnq. rzeczy nizszej pami^tkq. My Ian
Kazimierz, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy tym listem
przywileiem naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu o
tym wiedziec nalezy. Nie tak wielmozne krolow і monarchow
potentie albo zakryte niezrachowanych skarbow twierdze, iako w
panu attrybut dobroci і laskawosci, a na wszytkie poddanych
potrzeby ojeowskie prouidentiej oko, wzaiem w poddanych przeciw
panu milosc і zadn^ niezw^tlon^ przeciwnosci^ wiernosc, panskie
mocno sustentuie і zachowywa maiestaty. Potqga albowiem і dostatki
z samej propendent fortuny, ktora na obrotnym postanowiona cirkule,
odmianie z czasem wszytko pozerai^cym podlegac musi. Ozdobnej
zas і statecznej iako w pospolitosci, tak і w osobnosci, cnoty effectus
na nieprzezyt^ trwai^ wiecznosc, samq inuoluunt wiecznosc, і to co
do calosci uniuersi nalezy nie sprzemiiai^cym w czasie sczqsciem,
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ale z zyiycy bez ezasu cnoty dzielnie sprawuiy. Przeto, gdy nam
przez pp. rady nasze przelozono iest imieniem urodzonego Pawla
Tetery і starosty naszego braclawskiego, ze miasteczko- iego
212v. dziediczne Ra-llchwalowka nazwane, w powiecie luckim polozone,
nie ma tego prawa і postanowienia, ktorym siq insze miasta і
m iasteczka w panstw ach naszych sydzy і sprawuiy, oraz
supplikowano nam, abysmy temu miasteczku de plenitudine mocy
naszej prawo saskie majdeburskie milosciwie nadac і iarmarki
postanowic raczyli. My w pierwszym maiyc respekcie nie tylko
calosc і ochronq zdrowia poddanych naszych, ale tesz pozytki ich
roscic і potrzeby usilnym zyczyc zawsze sobie opatrowac staraniem,
do wystqpkow nad to і zbrodni ludzkich tamowac gosciniec, a
szerokie cnotom otwierac pole, tudziesz stosuiyc do pomienionej
prozby prawo majdeburskie, ktorym siq insze miasta і miasteczka
sydzy, pomienionemu miasteczku Rachwalowce z powagi naszej
krolewskiej nadaiemy, postanowiamy і nadamy, tak aby wedlug tego
prawa pomienione miasteczko і iego wszyscy (wyiywszy zydow,
ktorzy do pana dziedzicznego nalezec albo namiestnika iego bqdy)
obywatele, teraz і napotym mieszkaiycy, sydzili siq і sprawowali
wiecznemi czasy, cassuiyc і oddalaiyc od tego miasteczka
Rachwalowki і iego obywatelow wszytkie prawa polskie і ruskie,
tudziesz zwyczaie і postanowienia dawne wszytkie, ktoreby prawo
saskie majdeburskie mieszac і naruszac mialy. Wyimuiyc przy tym
і uwalniaiyc wszytkich obywatelow rachwaiowskich od wszelkiej
iurisdictiej woiewodow, kasztellanow, starostow, burgrabiow,
podkomorzych, sqdziow, podsqdkow і inszych dignitarzow, і
urzqdnikow w panstwach naszych, aby iuz nie przed niemi albo z
nich ktorymkolwiek w sprawach swoich wielkich і malych miejskich
і criminalnych, iako to o kradziez, zabojstwo, okaleczenie,
poranienie і insze sprosne wystqpki і excessy, pozwani nie
odpowiadali і nie sprawowali siq, win nie placili ani karania nie
ponosili, ale tylko przed wojtem albo burmistrzem і panem swoim
dziedzicznym, iako to prawo majdeburskie we wszytkich swoich
punktach, clausulach і conditiach potrzebuie z wolny iednak
appellatiydo pana swego dziedzicznego і wcale2 zachowuiyc prawa
tegosz pana dziedzicznego, і wszytkie powinnosci, posluszenstwo,
213
prouenta iemu przynalezyte. A chcyc ieszcze skuteczniejszy II szy
laskq naszy tymze obywatelom rachwalowskim oswiadczyc w tymze
miasteczku Rachwalowce cztery iarmarki: pierwszy o Piytnicy,
swiqcie ostatnim ruskim; drugi na Wodohryscze, to iest Trzy krole;
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trzeci na S. Mikolaj, swiqto ruskie; czwarty na Pannq Mari^Zieln^
we zniwa, a to corocznie, targi zas tygodniowe w pi^tek odprawowac,
pozwalamy, postanowiamy. Dai^c zupeln ^ moc tymze obywatelom
rachwalowskim, aby pomienione iarmarki doroczne і targi
tygodniowe [w] zwysz pomienione czasy і dni wedlug zwyczaiu
inszych miasteczek odprawowali, tak aby wszyscy ludzie oboiej plci
iakiegokolwiek stanu і conditiej do tego miasteczka na iarmarki і
targi pomienione przychodzic, przyiezdzac, przedawac, kupowac
rzecz za rzecz, towar za towar frymarczyc і wszytkie handle і
kupiectwa prowadzic wolno bqdj mogli, і w przystqpowaniu do
tego miasteczka і z niego powracai^c wszelk^ nasz^ і successorow
naszych, naiasniejszych krolow polkich, wolnosci^ і bespieczenstwem sczycic siqbqdq, tylko zeby takich ludzi nie bylo, ktorych prawa
cierpiec zabraniai^ і ktorym z ludzmi dobremi slusznie spolkowania
zabraniaij. Na co dla wiqkszej wagi і pewnosci przywilej ten
wieczysty rqk^ naszj podpisany і pieczqciy koronny zawiesist^
zmocnic kazalismy. Dan w Warszawie dnia XXII mca maia roku
panskiego MDCLXVI, panowania krolestw naszych polskiego і
szwedzkiego XVIII roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w puszcze blaszanej
zawiesistej na sznurze iedwabnym kancellariej w. koron[nej].
Steph[anu]s Hankiewic, secr[etariu]s reg[iae] m[aies]t[a]tis. Za
sprawy і przelozeniem iasnie wielebnefgo] ie[go] mci xdza Mikolaia
na Prazmowie Prazmowskiego, biskupa luckiego і brzesckie[go],
nominata arcybiskupa gnieznin[skiego], opactwa sieciechowskie[go]3 adm[inistrato]ra, najwyzszego kanclerza koron[nego] etc.
^X. M.Prazmowski, biskup lucki, kancl[e]r[z] w. koronny, opat
sieciechowski, nominat arcybis[kup] gnieznien[ski ] .'4 Stefan
Hankiewic, krola ie[go] mci sekretarz і onegoz decretow ruskich, a
213v.
oraz akt tych pisarz, m[anu] p[ropri]a. IIs
11 написано крупніше.
2дописано над рядком.
3 ”w ” дописано над рядком.
4~* написано крупніше.
5 арк. 213v. незаповнений, далі 5 аркушів вирвано.
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II 'Zaczyna siq, daj Boze sczqsliwie, rok panski 1667.'1
Za przetozeniem iasnie wielmoznego ie[go] mci pana Iana
hrabie z Leszna Lesczynskiego, kanclerza wielkiego koronnego,
generala wielkopolskiego, malborskiego, korsunskiego etc. starosty.
2 Dzialo siq w Warszawie w sobotq nazaiutrz po swiqcie s.
Kazimierza Wyznawcy, to iest dnia piytego mca marca roku
panskie[go] 1667V2
148. 1667.III.5. Warszawa
Wielmozny Lesczynski, kanclerz w. koronny, ustfpuie starostwa
korsunskiego na osobf urodz. Samuela Lesczynskiego, oboznego
koronnego
[Reg. - Index, f.82; AK, s.64; Prot. - MK-370, f.21 v.-22v. (nalezy do metriky
wdztwa kiiowskiego acticatum)]

214v.

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., II iz stanywszy oblicznie
przed aktami metriki naszej ruskiej woiewodztwa kiiowskiego iasnie
wielmozny Ian z Leszna Leszczynski, wielki kanclerz koronny,
general wielkopolski, malborski, korsunski etc. starosta, zdrowy
bqdyc na ciele і na umysle, od iurisdictiej і forum swego wlasnego
nalezytego natenczas odstepuiyc a terazniejszy naszy krolewsky, co
do aktu tego nalezy, cale siq poddaiyc і za nalezyty przyznawaiyc,
iawnie, iasnie і dobrowolnie zeznal і zeznaie, isz on maiyc sobie od
nas laskawie conferowany consens na ustypienie dzierzawy albo
starostwa korsunskiego, w woiewodztwie kiiowskim lezycego. Ktory
tak siq w sobie ma, iako nastepuie:
Ioannes Casimirus, Dei gratia rex Poloniae etc. S[ignifi]camus
p[rae]sentib[us] literis n[ost]ris ac consensisse nos et permisisse
consentireque et permittere praesentibus literis n[ost]ris mag[nifi]co
Ioanni de Leszno Leszczynski, supremo regni cancellario maioris
Poloniae g[e]n[er]ali etc. Ut possit et valeat de omni et integro iure
suo aduitalitio, sibi super cap[ita]neatum Corsunen[sem] in
pal[atina]tu Kiiouienfsi] situ[m] seruienti cedere, illudque in
personam mag[nifi]ci Samuelis Leszczynski, metatoris castrorum
regni, cap[ita]nei Luceorien[sis], plenarie transferre et transfundere.
Quam quidem cessionem iurisque transfusionem, posteaquam coram
actis quibuscunque regni authenticis facta et recognita fuerit, nos
ratam et gratam habituri sum [us], uti ea quae praeuio consensu
n[ost]ro peragetur. Vigore cuius cessionis iurisque transfusionis ac
p[rae]sentis consensus dictu[m] cap[ita]neatum cum omnibus villis,
molendinis, agris, pratis, campis, hortis, pascuis, lacubus, stagnis,
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piscinis, syluis, nemorib[us], censib[us], prouentib[us], aliisque in
usum attinentiis et pertinentiis, antiquitus eo[dem] spectantib[us],
ita quemadmodu[m] p[rae]dictus mag[nifi]cus supremus regni
cancellarius, antecessor II antecessor ipsius tenebat et possidebat, 215
etiam suprano[min]at[us] metator castrorum regni tenebit, habebit
et possidebit ad extrema vitae suae tempora. Promitten[tes] n[ost]ro,
ser[enissi]morumque succ[esso]orum n[ost]rorum n[omi]ne, necnon
nos, ser[enissi]mosque succ[ess]ores n[ost]ros dictu[m] mag[nifi]cum metatorem castrorum regni ab usu et pacifica poss[essi]one
eorundem bonorum, quoad vixent, amoturos vel alienaturos,
amouendique aut alienandi quipiam facultatem daturos, sed saluum
et integrum ius aduit[a]le ipsi conseruaturos. Ratione cui[us]
aduitalitatis duplicem quartam prouentuum partem Rauam quotannis
inferet, iurib[us] n[ost]ris regalibfus] Reipub[li]cae ecclesiaeque
catholicae saluis. In quorum fidem pr[aese]ntes manu nostra
subscr[ipt]as sigillo regni communiri iussim[us]. Dabantur Varsaviae
die VII men[sis]Ianuarii anno D[omi]ni MDCLXVII, regnorum
nostroru[m] Poloniae et Sueciae XIX a[nno].
Ioannes C asim irus, rex. Locus sigilli m aioris regni.
Christopherus Michael Rupniowski, palatinatus Cracouien[sis]
tribunus, cap[ita]neus lelouien[sis].
Cale podlug tegosz listu consensu naszego і we wszytkim
przychylai^c siq і stosui^c do niego, prawa swego dozywotniego
zupelnego і wszytkiego, ktore і iakiekolw iek do starostw a
korsunskiego, w woiewodztwie kiiowskim lez^cego, mial і miec
mogl na osobq urodzonego Samuela Leszczynskiego, oboznego
koronnego, starosty naszego luckiego, ust^pil, iakosz moc^niniejszej
cessiej rzetelnie і skutecznie ustqpuie, ceduie і wszytko tosz prawo
swoie wlewa. Nic sobie zeznai^cemu iusz wiqcej prawa, praetensiej
albo iakiegokolwiek titulu do tego starostw a korsunskiego
zachowuie і nie zatrzymuie, ale wszytko і zupelne prawo swoie
dozywotnie, na pomienione starostwo sobie dot^d sluz^ce, ze
wszytkiemi przynalezytoseiami, z4 miastem Korszuniem, wsiami,
folwarkami, wojtostwami, szoltystwami, mlynami, karczmami,
rolami, polami, gruntami, Ц каті, pastwiskami, lasami, borami,
gaiami, pasiekami, stawami, sadzawkami, ieziorami, rzekami
wielkimi і malemi, poddanemi, kmie-llciami, zagrodnikami, 215v.
czynszami, podatkami, dziesiqeinami, robotami, powinnosciami
wszelakimi zdawna placic і oddawac zwyczajnemi, takze pozytkami,
prouentami iakimkolwiek imieniem nazwanemi і ze wszytkimi
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ogulnie przyleglosciam i, zdawna і teraz do tego starostwa
przynalezycemi, tak iako antecessorowie iasnie wielmoznego
zeznaiycego і on sam trzymali і zazywali iusz rzetelnie і skutecznie,
iako siq wyzej nam ienilo, na osobq urodzone[go] Samuela
Lesczynskiego, oboznego koronnego, do trzymania і uzywania
wlewa, ustqpuie і zrzeka siq, intromissiej, ktora przez generala
woznego і dwoch slachty wedlug prawa urzqdownie ma bydz
uczyniona, dobrowolnie dopuscza, a danej w tqsz dzierzawq
intromissiej, ze zadnym sposobem tak prawnym, iako nieprawnym,
przerzeczonem u urodzonem u Samuelowi Leszczynskiemu,
cessionarzowi swemu, ani sam przez siq, ani przez zadne insze osoby,
iakimkolwiek sposobem subordinowane, przeszkadzac nie bqdzie,
obowiqzuie siq і zapisuie, і owszem przy spokoinej possessiej
przerzeczonego starostwa ze wszytkiemi in genere przyleglosciami,
zdawna do niego nalezycymi, zachowac і dotrzymac obiecuie,
stosuiyc siq we wszytkim do wyzej opisanego listu consensu naszego
tym swoiej cessiej zapisem srodkuiycym, ktory dla lepszej pewnosci
rqky swy wlasny podpisal. Ian z Leszna, kanclerz wiel[ki] koronny.
Ktory to cessiq albo wlewek prawa my krol wazny, staly і trwaly
miec chcyc, one do xiyg metriki naszej ruskiej ingrossowac, a potym
z tychze akt slowo w slowo, tak iako siq znajduie, wiernie
przepisawszy, stronie potrzebuiycej in forma authentica wydac
dozwolilismy. Na co dla lepszej wiary pieczqc koronny przycisnyc
rozkazalismy.
Dzialo siq w Warszawie ut sup[ra].
11 написано крупніше.
2 також.
?у ркпс. підкреслено.
4 дописано над рядком.
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' Dzialo siq w Warszawie w piytek nazaiutrz po swiqcie
Wniebowstypienia Panskiego, to iest dnia 20 2 mca maia roku
panskie[go] 1667V II
149. 1667.V.20. Warszawa
Roboratia intercizy mifdzy wielmozny woiewodziny czerniechowsky і urodz. Lesczynskim
[Reg. - Index, f.82; AK, s.64; Prot. - MK-370, f.44-46]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz stanywszy oblicznie
przed actami naszemi metriki ruskiej urodzony Andrzej hrabia z
Leszna Lesczynski, starosta dubienski, z iednej, a wielmozna Anna
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Constantia hrabianka z Leszna, wielmoznego Stanisiawa Kazimierza
B ieniew skiego, w oiew ody і generala czerniechow skiego,
bohuslawskiego starosty, malzonka, z przytomnosciy tegosz
wielmoznego malzonka swego czyniyca, z drugiej strony, oboie na
ciele і na umysle zdrowi, od iurisdictiej і forum swoiego wlasnego
dobrowolnie odstqpuiyc, naszej zas terazniejszej iurisdictiej, co do
nizej opisanych rzeczy nalezy, poddaiyc siq і one natenczas
przyimuiyc, iawnie і dobrowolnie zeznali і terazniejszym oblicznym
stawaniem swoim zeznaiy, iz oni contrakt albo intercizq miqdzy
soby zobopolnie tu w W arszawie dnia 17 mca m aia roku
terazniejszego spisany, zawarty і concludowany, podpisany tychze
zeznawaiycych і przyiaciol nizej mianowanych rqkami tudziesz і
pieczqciami dwoma stwierdzony. Ktory tak siq w sobie ma:
Miqdzy ich mciami w ielm oznym ie[go] mciy panem
Andrzeiem hrabiy z Leszna Leszczynskim, starosty dubienskim, z
iednej, a iasnie wielmozny iej mciypaniy AnnyConstantiyhrabianky
z Leszna, iasnie wielmoznego ie[go] mci pana Stanisiaw a
Kazimierza Bieniewskiego, woiewody generala czerniechowskiego,
bohuslawskiego starosty, malzonky, z przytomnosciy tegosz ie[go]
mci pana malzonka swego contraktuiycy, bratem і siostry rodzonemi,
niegdy wielmoznego ie[go] mci pana Wladyslawa hrabi z Leszna
Leszczynskiego, podkomorzego brzeskiego, z wielmozny iej mciy
paniy Katarzyny z Lachowiec Sieniucianky, splodzonemi synem і
corky, przez srzodek iasnie wielmoznych pokrewnych, na podpisie
specifikowanych, takowe stanqlo pomiarkowanie і postanowienie,
isz co iasnie wiel-llmozny ie[go] me pan woiewoda czemiechowski 216v.
uspokoiwszy dtug niegdy ie[go] mci pana Marka Lubienieckiego
na maiqtnosci beresteckiej, przez wielmoznego niegdy ie[go] mci
pana podkomorzego brzeskiego, rodzica contrahenti[s] modo
obligatorio assecurowany, tegosz dlugu otrzymal cessiy in personam
iej mci paniej malzonki swej, takze oswabadzaiyc maietnosc
strzemielecky z ryk ie[go] mci pana Piwa, choryzero belzskiego,
temusz ie[go] mci panu choryzemu belzskiemu viscil summq piyciu
tysiqey zlotych, potym kupcowi lubelskiemu wzglqdem dlugu dwuch
tysiqey zlotych, przez tegosz wielmoznego rodzica ich mciow
assecurowanego, o ktory processa і bannicie ad terminum
execu[ti]onis na ich mciach contrahentach zaszly, summq ex
complanatione dwunastu set zlotych oddai, potym successorom
urodzonego Kutrowskiego okupuiyc praetensie dziedziczne do dobr
Mierzwy і Kutrowa dwu tysiyca і piqeset zlotych wyliczyl, takze
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urodzonej Kmicinej za summq puhrzeciu tysiqey zlotych, od tegosz
wielmoznego rodzica ich mciow assecurowanq., ex complanatione
osmset zlotych wyliczyl, nadto na zniesienie dtugu oleszowskiego
summy trzydziestu tysiqey obligiem tegosz wielmoznego ie[go] mci
pana, rodzica contrahenti[s], і iej mci paniej Theophiliej hrabiance
z Leszna, pierwszego malzenstwa niegdy ie[go] mci pana Waclawa
Buczackiego, a terazniejszego ie[go] mci pana Krzysztofa
Drohoiewskiego, stolnika lubelskiego, malzonce, siostrze 4 contratienti[s] stryiecznej rodzonej assecurowanego. O ktory dlug wielkie
lites zachodzity ex actoram tejze iej mci-4 iej mci5 paniej stolnikowej
lubelskiej, ie[go] mci panu Czyzowi, podczaszemu mscislawskiemu,
possessorowi dobr Hotessowa, intentowane ex quo euictia ie[go]
mci pana Czyza sciqgala siq, ad contrahentes uspokoiai^c tq sprawq
za pomiarkowaniem przyiacielskim tenze ie[go] me pan woiewoda
wyliczyl iej mci paniej stolnikowej summq zlotych osm tysiqey. Wiqc
tesz na zaplacenie dlugu, to iest summy trzy tysi^ce і szescset zlotych,
przez tegosz rodzica contrahenti[sj obligiem assecurowanego і
processem euinkowanego, viscil ie[go] mci panu Zadurskiemu,
marszalkowi orszanskiemu, ex complanatione summae trzech
tysiqey zlotych, tudziesz na wyprawq ie[go] mci II ie[go] mci pana
starosty dubienskiego do Paryza za quitem iasnie oswieconego s.
pamiqci xcia ie[go] mci Waclawa hrabi z Leszna, primasa koronnego,
dal in specie czerwonych zlotych piqeset і talerow twardych dwiescie
і zlotych sto. Co iuxta cursu[s] naonczas monety lubo natenczas
tejze wyzsza cena efficit zlotych szesc tysiqey siedmset, a na ostatek
summq zlotych tysiyc przez ie[go] mci pana starostq dubienskiego
we Gdansku, u kupca, powracai^c do Korony z Krolewca, na
ochqdostwo і inne necessaria powziqt^, viscil. Tedy te wszytkie
wyzej pomienione praesentib[us] liquidowane summy na maiqtnosci
beresteckiej, to iest miasteczku Beresteczku, wsiach Kutrowie,
Mierzwie, Plaszowej, Plaszowce, Ostrowie, czesci w Rydkowie,
takze na miasteczku w Strzemielcu, czesci w Smarzowie і Wolce
sposobem zastawy mai^ haerere. In super, iz posag iej mci paniej
woiewodziny czemiechowskiej tak de patemis, iako tesz matemis
bonis, natenczas nie moze bydz liquidowany, tedy tak w summach
wyzej opisanych, iako tesz w posagu, ma iej me pani woiewodzina
dobra wyzej opisane trzymac, dokqd miqdzy ich mciami contrahentam i generalne pom iarkow anie nie nast^pi, ani z dobr
pomienionych iej me pani woiewodzina і successores iej mci ustqpic
nie bqd^ powinni, dok^d tak summy pomienione, iako і posag, iej
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mci wedhig uznania przyiacielskiego visczony nie bqdzie, tak iednak,
ze iusz do inszych dobr zadnej praetensiej sobie czynic tak wzglqdem
summ, iako і posagu, nie powinna і nie bqdzie. A przy oddaniu
summ wyzej opisanych і summy posagowej ma bydz tez ex aequo
decisia przyiacielska. O koszty na restauratiq tych dobr, ad praesens
spustoszonych lozone і dowodami wlasnemi verifikowane byly,
cessia od iej mci paniej stolnikowej lubelskiej і ie[go] m. pana
Zadurskiego, takze paniej Kmicinej ma bydz uczyniona in personam
ie[go] mci pana starosty dubienskiego. Poniewasz iusz te summy z
litew skich dobr na beresteck^ і strzem ielecsk^ m aiqtnosc
praesentibfus] przemienione і inszych zas praetensij, ad diem
praesentem na potrzeby i. m. pana starosty dubienskiego
erogowanych, ie[go] me pan woiewoda ustqpil і ustqpuie, co sobie
obiedwie strony dotrzymac obiecui^ sub vadio in roboratione
contento. Dzialo siq w Warszawie na sejmie die 17 Maii anno II 217v.
mill[esi]mo sexcent[esi]mo sexagesimo septimo.
Andrzej Leszczynski, starosta dubienski. Stanislaw Kazimierz
Bieniewski, woiewoda general czerniechowski, bohuslawski
starosta. Miejsce pieczqci. Anna hrabianka z Leszna Bieniewska,
woiewodzina czemiechowska, boguslawska staroscina. Ian z Leszna,
kanclerz wiel[ki] koronny. Miejsce pieczqci. Krzysztof Grzymultowski, kasztellan poznanski. Ian Franciszek Lubowicki,
kasztellan wolhynski. Ian na Lesznie. Waclaw z Leszna, krajczy
koronny, kowelski starosta.
Tq tedy intercizq albo contrakt we wszytkich і w kazdym
onego punktach, clausulach, conditiach і obowi^zkach approbowali
і stwierdzili, iakosz przez terazniejsze obliczne przed aktami naszemi
authentycznemi stawienie cale approbuiq, roborui^ і stwierdzai^ і
temu contraktowi albo intercizie tak roborowanej і wszytkim onej
punktom і condiciom dosyc czynic, nienaruszenie zachowac,
wypelnic і do skutku powinnego przywiesc submittui^ siq na
wszytkich ogulem dobrach swoich stoi^cych і ruchomych,
gdziekolwiek bqnd^cych, obligui^ і zapisui^ siq, a to pod zakladem
sta dwadziescia tysiqcy zlotych polskich. O ktore vadium albo zaklad
strona przerzeczonemu contraktowi, iako wyzej roborowanemu, lub
we wszytkim, lub tesz w najmniejszym iego punkcie sprzeciwiai^ca
siq і onemu dosyc nieczyni^ca, bqd^c od strony tej intercizy
trzymai^cej і onej contenta exequui^cej do s^du albo urzqdu
grodzkiego luckiego lub tesz belskiego (ktore oboie forum wyzej
pomienioni comparentes obiedwie stronie dobrowolnie sobie
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obieraiy і zobopolnie naznaczaiy) zapozwana, na pierwszym terminie
z pierwszego pozwu zawitym zaraz, nie czekaiyc drugiego prawu,
powinna bqdzie stanyc, sprawie siq, iakokolwiek decret tamze padnie
acceptowac, vadium albo zaklad wyzej wspomniony, nie odchodzyc
od sydu lub urzqdu, zaplaeic, a przecie tosz vadiu[m] odlozywszy
contraktowi і zapisowi terazniejszemu we wszytkich і najmniejszych
iego conditiach lltiach і clausulach dosyc czynic і cale wypelnic і do
powinnego skutku przywiesc obiecuiy і submittuiy siq, wyrzekaiyc
siq wszelkich wymowek, dilatij, obron prawnych і nieprawnych,
appellacij і ich prosecutij і inszych obron wszelkich, ktoremi siq
bronic zadna strona nie ma і nie powinna, і chocby siq bronila za
niewazne ma bydz poczytano mocy terazniejszego zapisu,
dobrowolnie і oczywiscie przed niniejszemi aktami zeznanego.
Ktory, aby tym wiqkszy wagq і wiarq mial, tasz wielmozna
woiewodzina czemiechowska z wielmoznym malzonkiem swoim і
urodzony hrabia z Leszna rqkami6 swemi wlasnemi podpisuiy.
Andrzej hrabia Leszczynski, starosta dubienski. Stanislaw Kazimierz
Bieniewski, wda general ziem czemiechow[skich], bohusla[wski]
starosta. Anna Konstancia z Leszna Bieniewska, woiewodzina
czemiechowska, bohu[slawska] sta[roscina].
Ktory to zapis roboratijny, tak iako wyzej dobrowolnie
przyznany, my krol do xiyg terazniejszych metriki naszej ruskiej
wpisac і z onychze, slowo w slowo wiemie przepisawszy, stronie
potrzebuiycej in forma auth[ent]ica wydac rozkazalismy.
Dzialo siq w Warszawie ut sup[ra].
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено .
J т а ко ж .
4 4 дописано у кінці аркуша.
5у ркпс. повтор .
6далі у ркпс. пропуск.

‘‘Dzialo siq w Warszawie w piytek przed Swiytkami najblizszy,
dnia 27 mca maia roku panskiego 16672.'1
150. 1667.V.21. Warszawa
Skarbnikostwo kiiowskie po smierci urodzone[go] Daniela
Woronicza urodz. Ianowi Woroniczowi
[Reg. - Index, f.82; AK, s.64; Sig.-lO, s.64]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Iako nam mile і
wdziqczne sy zaslugi urodzonego Iana Philona Woronicza, ktorzy3
aeque in toga atque in sago powinnej nam wiary і cnoty dotrzymuiyc,
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nic tak trudnego nie poczytal, czegoby II mqstwem, dzielnosciy і 218v.
odwagi swoiy nie przewycieciqzyl4, iakosz і przez te kilkanascie
lat wygnaniem z dobr swoich, w woiewodztwie kiiowskiem
bqndycy[ch], zostawszy, wolal ciqszkie, po cudzych tulaiyc siq
kytach, cierpiec wygnanie, nizeli wrodzonej czymkolwiek naruszyc
wiary. Takowe tedy onego merita pansky naszy chcyc przyozdobic
munificently skarbnikostwo ziem kiiowskich po ojcu iego wiasnym
urodzonym Danielu Ierzym Woroniczu, skarbniku ziem kiiowskich,
in exilio teraz swiezo zmarlym, do dispositiej naszej przypadte,
onemu dac і conferowac umyslilismy, iakosz tym listem przywileiem
naszym pomieniony urzyd skarbnikostwa kiiowskiego z miejscem,
praerogatiuami і obuentami, z prawa і dawnego zwyczaiu temu
urzqdowi shizycemi, pomienionemu urodzonemu Ianowi Philonowi
Woroniczowi asz do zywota iego albo do dostypienia wyzszej
godnosci daiemy і conferuiemy. Co do wiadomosci wszem wobec і
kazdego zosobna, komu to wiedziec nalezy, mianowicie dignitarzom,
urzqdnikom ziemskim grodzkim, rycerstwu, slachcie, obywatelom
wdztwa kiiowskiego donoszyc, chcemy miec і rozkazuiemy, abyscie
przerzeczonego urodzonego Iana Philona Woronicza za wlasnego і
prawdziwego skarbnika kiiowskiego mieli, znali, iemu miejsca,
wladzy, praerogatiw і obuentij de iure et recepta consuetudine, temu
urzqdowi shizycych, zazywac dopuscili dla laski naszej. Na co dla
lepszej wiary rqky siq naszy podpisawszy, pieczqc koronny
przycisnyc rozkazalismy. Dan w Warszawie dnia XXI mca maia
roku panskiego MDCLXVII, panowania naszego polskiego і
szwedzkiego XIX roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koronnej. Steph[anu]s
Hankiewic, secr[etariu]s reg[iae] m[aies]t[a]tis.
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
3 описка замість “kto ry”.
4описка замість “przezwyciqzyl".

151. 1666.V.27. Warszawa
Stolnikostwo kiiowskie po smierci urodz. Obodynskie[go] urodz.
Ierzemu Manieckiemu
[Reg. - Index, f.82; AK, s.64]

Ian II Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Zawdziqczaiyc
munificentiy krolewsky zashigi і odwagi woienne urodz. Ierzego
Manieckiego, zolnierza nam і ojczyznie zasluzonego, ktory w

399

219

219v.

mlodszym ieszcze wieku za panowania naiasniejszego s. pamiqci
Wladyslawa Czwartego, pana brata і antecessora naszego, sluzbq w
wojsku koronnym quareianym trybem usarskim przyi^wszy, w niej
przesz te wszytkie lata і wojny stateczn^ wiar^, poshiszenstwem і
ochot^ trwal і do tego czasu zostaie, mai^c і dzielnosci, і mqstwa
swego, iako od wielmoznych hetmanow, pulkownikow, rotmistrzow,
pod ktorych directi^ zostawal, tak tesz odniesionych wiele w roznych
potrzebach walnych postrzalow і innych na zdrowiu і substantiej
szwankow dostateczne swiadectwa, do wiqkszej laski oraz
dobroczynnosci naszej сгупщс mu access przypadlym do szafunku
naszego urzqdem stolnikostwa kiiowskiego, po zeszciu z tego swiata
urodzonego niegdy Konstantego Leona Obodynskiego, stolnika
kiiowskiego, vakui^cym, pomienionego urodz. Manieckiego
przyozdobic a do dalszej uslugi naszej і Rzeczyptej zachqcic
umyslilismy, iakosz namieniony urz^d daiemy onemuz і conferuiemy
nieniejszym przywileiem naszym. Za ktorym tymze urzqdem
stolnikostwa kiiowskiego і praerogatiuami, onemu wedle prawa і
zwyczaiu nalez^cemi, titulowac і sczycic siq bqdzie, asz do
ostatniego zycia swego kresu lub tesz post^pienia na wyzszy iaki
urz^d albo godnosc. Co і do wiadomosci wszytkich, osobliwie iednak
wielmoznych, urodzonych dignitarzow, urzqdnikow і innych stanu
rycerskiego woiewodztwa kiiowskiego1 obywatelow przywodz^c,
miec po nich chcemy, aby urodz. Ierzego Manieckiego za stolnika
kiiowskiego prawdziwego mieli і znali, przy praerogatiuach, temusz
urzqdowi stuz^cych, onego zachowali dla laski naszej. Na co dla
lepszej wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc koronna przycisniona.
Dan w W arszawie dnia XXVII mca maia roku panskiego
MDCLXVI, panowania naszego polskiego і szwedzkiego XIX roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wiqkszej koron[nej].
Steph[anu]s Hankiewic, secr[etariu]s reg[iae] m[aies]t[a]tis. II
1 " w ” піднято над рядком.

152. 1667.V.27. Warszawa
Miasteczko Ki£lak w wodztwie braclawskim1 po Chanenku,
kozaku rebellizancie, urodz. Zbigniewowi Wqsowiczowi,
czesnikowi sendomirskiemu
[Reg. - Index, f.82; AK, s.64; Sig.-lO, s.67]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Dosyc znaczne і
odwazne zaslugi w roznych expediciach odprawowane powazai^c
urodzonego Zbigniewa z Smogoczewa W^sowicza, rothmistrza і
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dw orzanina naszego pokoiow ego, czesnika w oiew odztw a
sendomirskiego, tudziesz і swiezo odprawione z odwagy zdrowia
ustugi krwawe w oczach naszych po Zadnieprzu, bqdyc poslem od
woiewodztwa sendomirskiego do nas poslanym, pamiqtaiyc tak
znacznemu і zacnej familiej rodowitemu slachcicowi і dobrze
zasluzonemu shidze і zolnierzowi naszemu miasteczko Kislak і wsi,
do niego nalezyce, w roku 16612 M ichalow i Chanenkow i,
pulkownikowi humanskiemu, w wdztwie braclawskim lezyce, dane,
a teraz iako po zdrajcy і rebellizancie, z tatarami ligq trzymaiycym,
do dispositiej naszej przypadle, prawem lennym daiemy і
conferuiemy. Ktore miasteczko Kislak ze wszytkiemi wsiami,
polami, uroczysc[z]ami, rzekami, mlynami, karczmami, poddanemi,
tam zdawna nalezycemi, tak iako Michal Chanenko trzymal,
pom ieniony zwysz urodzony Zbigniew W ysowicz, czesnik
sendomirski, poki mqskiego rodzaiu potomka iego stawac bqdzie,
zazywac, trzymac bqdzie. Obiecuiyc imieniem naszym і naias
niejszych nastqpcow naszych, ze przerzeczonego urodz. czesnika
sendomirskiego w spokoinej possessiej tych dobr, iemu od nas
conferowanych, zachowamy, co і successorowie nasi wypelniy,
prawu naszemu і Rzeczypospolitej, takze Kosciola rzymskiego
katholickiego nic nie deroguiyc II iyc. Na co dla lepszej wiary rqky
wlasny podpisuiemy siq і pieczqc koronny przycisnyc roskazalismy.
Dan w W arszawie dnia XXVII mca m aia roku panskiego
MDCLXVII, panowania naszego polskiego XVIII, szwedzkiego XIX
roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej.
Spytek z Buzenina Pstrokonski, podkomorzy brzeski, regent
kancellariej wielkiej koronnej, manu propria.
7 ”w ” дописано над рядком.
2у ркпс. підкреслено.

' D zialo siq w W arszawie we w torek przed swiqtem
Narodzenia S. Iana Chrzciciela najblizszy, dnia 2 12 mca czerwca
roku panskiego 1667V
153. 1667.VI.3. Warszawa
Miasteczko Kamionobrod urodz. Teterze prawem lennym
[Reg. - Index, f.82; AK, s.64; Sig.-lO, s.79]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Iako wystqpnych z
odbieraniem nazad lask і fauorow karac, aby inszym do podobnych
zmierzaiycym wystqpkow wstrqt byl niewdziqcznikom, tak dobrze
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zasluzonych obfitemi kontentowac Iaskami, aby oziqbly w inszych
zagrzewal siq do cnoty feruor і w biegu tejze cnoty zostaiqcym do
gorqtszej byl pochop ochoty, ten iest sczqsliwie panuiycych
monarchow osobliwy і sprawiedliwy attribut. Przeto, gdy mamy
dostateczny wiadomosc, ze Daniel і Dimitr Lesniczcy, 4Iackowski і
Osztaphi Ginowski, niedawno od Rzeczyptej kleinotem slachectwa
ozdobieni і Iaskami naszemi ukontentowani, powinny nam і
ojczyznie tej zlamawszy wiarq, do poganskiej nieslyehanym dotyd
przykladem udali siq protectiej, umyslilismy dobra onym od nas і
Rzeczypospolitej nadane prawem lennym przez constitutiq, iako to
po zwysz pomienio-llnych Lesznickich miasteczko Kamionobrod,
po Iackowskim Boiarze5, po Ostaphieiu Ginowskim miasteczko
Czamу Kamionkq, w Ukrainie w wdztwie kiiowskim6 lezyce, a do
dispositiej naszej krolewskiej, iako po rebellizantach, przypadle,
urodzonemu Pawlowi Teterze, nizinskiem u, braclawskiemu
staroscie, iednostainy nam zawsze і ojczyznie tej od miodosci lat
swoich і w najwiqkszych niebespieczenstwach zyczliwy wyswiadczai ycemu uslugq і wiary statecznie dotrzymuiycemu w nagrodq
zaslug і straty substantiej, iaka natenczas podaie siq okazya,
pomienionemu urodz. Teterze і potomkom iego mqskiej plci, z loza
iego idycym, prawem lennym dac і conferowac, iakosz tym listem
przywileiem naszym mocу ktorego wolen bqdzie z potomkami
swemi przerzeczone dobra ze wszytkiemi przynalezytosciami,
wsiami, dworami, futorami, rolami, polami, lasami, borami,
pusczami, sianozqciami, ieziorami, rzekami, z lowy zwierzqcemi і
rybnemi, z gony bobrowemi, pasiekami, drzewami, bartniami, daniy
miodowy, mlynami, karczmami, poddanemi, wolnemi і roboczemi,
ich powinnosciami, czynszami, daniami і ze wszytkiemi innemi
przynalezytosciami, pozytkami, dochodami, ktorekolwiek teraz і
napotym w tych dobrach wynalezione bydz mogц, lennym prawem
miec, trzymac і uzywac z potomkami swemi mqskiej plci, poki ich
stawac bqdzie. Dai^c mu z potomkami iego moc te dobra dac,
darowac, przedac, wymienic, onych z tego prawa swego ustqpic, za
osobnym iednak naszym albo nastqpcow naszych consensem.
Wzglqdem ktorego prawa powinnosciom tym, ktorym insi w tamtym
kraiu, podobnym prawem dobra trzymai^cy, podlegaiц, і on podlegac
bqdzie powinien, a iusz do zadnej innej powinnosci z tych dobr
pelsienia7 ani do podatkow dawania tenze urodzony Pawel Tetera z
potomkami swemi nalezec nie bqdzie, prawa nasze krolewskie,
Rzptej і Kosciola Bozego wcale zachowuiyc II zachowuiyc. Na co
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przywilej ten rqk^ nasz^ podpisany pieczqci^ koronny ztwierdzic
rozkazalismy. Dan w Warszawie dnia trzeciego mca czerwca roku
panskiego MDCLXVII, panowania krolestw naszych polskiego і
szwedzkiego XIX roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koron[nej],
Spytek z Buzenina Pstrokonski, podkomorzy brzeski kuiawski,
regent kancellariej wiel[kiej] koronnej.
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
* також.
4 пропущене ім 'я „ Іа ц ”.
описка замість „Boiarkq”.
6 „ w ” дописано над рядком.
7 описка замість „реіпіепіеа ”

154. 1667.VI.4. Warszawa
Iarmarki w Stepahorodzie miasteczku urodz. xcia Czetwertynskie[go] dziedzicznym
[Reg. - Index, f.82; AK, s.64; Sig.-lO, s.82]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Iako najprzqdniejsze і
naprzyzwoitsze dostoienstwa naszego rozumiemy bydz attributum
zashizonych w tej ojezyznie ciues krolewsk^ nasz^ complecti lask^,
tak w najmniejszym z^daniu ich aequam aurem accomodare і onych
intentiej annuere rzecz sluszn^ poczytalismy. Wyliczai^c przeto
znaczne і znamienite starozytnego domu urodzonych xi^zmt
Czetwertynskich merita, ktore nam і Rzeczyptej iako w pokoiu, tak
і w boiu, w boiu odwaznemi kosztami і zdrowia swego nakladami,
w pokoiu zdrowemi w senatorskich і poselskich izbach radami z
dawnych antecessorow swoich wyswiadczali, nic sluszniejszego
bydz nie rozumiemy tylko osobliw^ nasz^ zawdziqczac one lask^ і
ich auitae gloriae haeredes iawnemi beneficentiej naszej poci^gac
do siebie dowodami. Mai^c przeto w osobliwej pamiqci urodz.
Stephana xcia Czetwertynskiego, podkomorzyca braelawskiego,
singularia merita, ktore nam zadnej nie pusczai^c okaziej tak dla
przyslugi naszej, iako і Rzeczyptej, wyswiadczal, czqstokroc
stawai^c przy boku naszym z ludem swoim, a osobliwie pode
Lwowem і w Ukrainie dai^c oczywiste zawsze w oczach naszych і
wielmoznych hetmanow, wiqc osobliwie przeciwko Szeremetowi
(kqdy non parcendo kosztom і zdrowia swego ius crimini, blisko
trzechset ludu swoiego mial) mqstwa dzielnosci і odwagi swej proby,
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22 lv. ktory і teraz przeciwko nam і Rzeczyptej II wyswiadczac nie
przestaie, umyslilismy onemu laskq naszy krolewsky wyswiadczyc
і w czym mozemy gratificari napotym. Chcyc tedy commodis iego
і poddanych przez zamieszane ustawicznemi wojnami czasy
zubozalych prospicere, pozwalamy onemu solnej przystani w
miasteczku iego dziedzicznym nazwanym Stephanhorodzie, w tymze
miasteczku iarmarki wolne w rok dwa, ieden na swiqto graeckie S.
Ierzego, drugi takze na swiqto graeckie S. Ili po tygodniu iednym,
targ zas ieden na kozdy tydzien we wtorek naznaczamy і
postanowiamy wiecznemi czasy, daiyc wszelky moc і wolnosc
przerzeczonym mieszczanom pomienione iarmarki coroczne і targi
tygodniowe czasow і dniow wyzej wyrazonych (iednak sine
praeiudicio okolicznych і inszych miast і miasteczek) zwyczaiem
drugich odprawowac, tak aby wszelkiego stanu і conditiej obojga
plci ludzie do tegosz przerzeczonego miasteczka Stephanhorodu na
iarmarki і targ naznaczone z towarami і roznemi do przedania
rzeczami iezdzili, rzecz za rzecz, towar za towar przemieniali і co
potrzeba kupowali, і insze swoie potrzeby przystoinie sprawowali і
wczesnie odprawowali w przychodzie zas, takze і odchodzie
wszelaky wolnosc і bespieczenstwo mieli і onegosz zazywali, przocz
takich, ktorych prawo pospolite przechowywac і onym spolkowania
uczciwego z dobremi і w handlach swoich odprawuiycych
przystojnemi ludzmi zabrania і zakazuie. Na co dla lepszej wiary і
pewnosci rqky naszy podpisalismy siq і pieczqc koronny przycisnyc
roskazalismy. Dan w Warszawie dnia czwartego mca czerwca roku
panskiego MDCLXVII, panowania krolestw naszych polskiego і
szwedzkiego XIX roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koron[nej].
Steph[anu]s Hankiewic, secr[etariu]s reg[iae] m[aies]t[a]tis.
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155. 1667.V IA Warszawa
Sloboda, prawo majdeburskie і iarmarki miasteczka Wiodzimierca dziedzicznego urodz. II urodz. xcia Czetwertynskiego
[Reg. - Index, f.82; AK, s.64; Sig.-lO, s.82]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Iezeli komu tedy tym
fam iliom , ktore nie tylko starozytnosciy і moznosciy, ale
niesmiertelny z przodkow swoich dzielnosci і chwalebnych synow
iasnieiy existimatiy, laskq і gratificatiq wyswiadczac krolewskim
nalezy thronom. Ту slawy slynela zawsze starozytna urodzonych
xiyzyt Czetwertynskich familia, ktora mqzow ex domicilio omnium
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virtutum wydawszy z siebie w boiu і w pokoiu dzielnych tak pacis
iako belli artibus ozdobionych, nie tylko sobie na laskq krolow pp.,
na mitosc і wdziqcznosc conciviu[m], na reputatiq u Rzeczyptej,
ale na wiekopomn ^ apud seros nepotes skarbila slawq, ktorej non
degener bqd%c haeres urodzony Stephan xze Czetwertynski,
podkomorzyc braclawski, wzi^wszy te od ehwalebnych przodkow
niesmiertelnej slawy pochodniq nie ugasil onej, ale і owszem
wiqkszemi magnanimitatis et heroicae virtutis illustrauit igniculis.
Nie ublizyl by namniej auctae gloriae, ale і owszem szerzyl і
pomnozyl onq, gdy zdrowiu і kosztom swoim na nasz^ і Rzeczyptej
przyslugq, non parcendo zadnej nie opuscil okaziej, w ktorejby siq
dzielnosci^ і mqstwem w boiu, w pokoiu m^drosci rostropnosciq_
і zdrowemi nie popisal radami przy boku naszym і z ludem swoim
czqstokroc, a osobliwie pod Lwowem, a potym і na Ukrainie
stawai^cy. Oprocz innych iego znacznych і znamienitych przyslug
w wiecznej u naszej Rzeczyptej pamiqci trwac bqdzie przysluga ta,
ktor^ siq zakazal w expeditiej przeciwko Szeremetowi, gdzie blisko
trzechset ludu mai^c, kosztem swoim non pepercit fortunam і
zdrowia swego impendiis, dai^c oczywiste mqstwa і dzielnosci
swoiej dowody, ktore і po dzis dzien za okazyami wyswiadczac nie
przestaie. Na zawdziqczenie przeto tantorum onego meritorufm],
nihil tam amplum rozumiemy, co bysmy mu odmowic mieli, iakosz
natenczas nie odmawiamy, kiedy, chc^c do pierwszej swoiej
przywiesc pory, miasteczko swoie dziedziczne Wlodzimierzec
nazwane, przez zamieszanie terazniejszych czasow spustoszale і od
mieszkancow po wiqkszej czesci opusczone, supplikowal nam przez
pp. rad naszych, abysmy temu miasteczku slobodq pozwolili. Tedy
my do tak stusznej skloniwszy siq suppli-llcatiej, zycz^c, aby za czasu 222 v.
panowania naszego miasta і miasteczka tej Korony nie tylko w
ludzie, ale we wszelakie obfitowaly pozytki і fortuny, umyslilismy
tej slobody miasteczku temu pozwolic, iakosz pozwalamy, aby
przerzeczeni mieszczanie tameczni od wszelakich czynszow,
robocizn, podatkow, contributij, exactij і obci^zliwosci zolnierskich
chlebowych і pieniqznych stacyi wolni zostawali do lat dwunastu,
poki to miasteczko do pierwszej pory swoiej nie przyidzie і swoiej
non resarcit desolutiej, aby tym wiqksz^ laskq naszq. mieszkancy
tamecznego miasteczka і onych successorowie uznali wiecznemi
czasy prawo magdeburskie przerzeczonemu miasteczku nadaiemy.
Oddalai^c od pomienionego miasteczka wszelakie inne prawa
polskie і ruskie, sposoby і zwyczaie wszelakie, ktore prawo
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m agdeburskie turbare zwykly, uw alniai^c przerzeczonych
mieszkancow od wszelakich iurisdictij woiewodow, kasztellanow,
podkomorzych, starostow і wszelkich innych dignitarzow і
urzqdnikow koronnych, aby nie przed niemi w sprawach swoich
odpowiadali, ale tylko przed wojtem albo panem swoim, iako prawo
magdeburskie we wszytkich swoich artikulach і obowi^skach miec
chce. My nad to chc^c wyrazniejsz^ lask^ nasz^ pozytkom
miasteczka tego і onego mieszczanom praespicere w tymze
iarmarkow wolnych w rok trzy: ieden na swiqto greckie Nowego
Lata, to iest na swiqto S. Bazylego, na niedziel piqc; drugi na swiqto
graeckie Wniebowst^pienia Panskiego na niedziel trzy; trzeci
iarmark na swiqto Wniebowziqcia Naswiqtszej Panny na niedziel
szese, takze targi kozdego tygodnia: ieden w niedzielq, a drugi w
pi^tek naznaczamy wiecznemi czasy. Pozwalai^c pomienionym
mieszczanom przerzeczone targi і iarmarki co rok і co tydzien (sine
praeiudicio iednak okolicznych m iast) zwyczaiem innych
odprawowac, tak aby wszelkiego stanu ludzie do pomienionego
miasteczka Wlodzimierza na iarmarki і targi naznaczone z towarami
swemi ziezdzali lldzali і insze potrzeby swoie sprawowali, procz
takich, ktorych prawo pospolite przechowywac zakazuie. Na co dla
lepszej wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc koronny przycisn^c
roskazalismy. Dan w Warszawie dnia czwartego mca czerwca roku
panskiego MDCLXV1I, panowania krolestw naszych polskiego і
szwedzkiego XIX roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wiel[kiej] koronnej.
Steph[anu]s Hankiewic, secr[etariu]s regfiae] m[aies]t[a]tis.
156. 1667.IV.30. Warszawa
Communicatio iuris na dobra Iakubowice al[ia]s Iakubow z
przynalezytoseiami urodz. Ianowi Kossowiczowi
[Reg. - Index, f.82; AK, s.64]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz w osobliwym тащ с
respekcie zaslugi ku п а т і Rzeczyptej urodzonego Iana Kossowicza
і do dalszych uslug naszych chc^c go przychqcic, umyslilismy mu
ius communicatiuum na dobra pewne, ‘ to iest' 1 Iakowlewice alias
Iakubow miasteczko і wsi Mikolaiow, Ierzypole і slobody, na
gruntach, do pomienionych dobr nalez^cych, osiadle і osiadai^ce,
w wodztwie і powiecie czerniechowskim 2 lez^ce, urodzonej Annie
z Obodnego, primi urodzonego niegdy Iakuba Kielczowskiego,
lowczego czerniechowskiego, secundi urodzonego niegdy Pawla
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Bobrowickiego, podczaszego rawskiego, a teraz tertii voti wyzej
pomienionego urodzonego Iana Kossowicza legitimae consorti
sluzyce, dac і conferowac, iakosz daiemy і conferuiemy to ius in
solidum і spolne prawo lenne. Takze przerzeczeni oba malzonkowie
tych dobr wyzej mianowanych ze wszytkiemi gruntami, polami,
rolami, borami, lasami, ieziorami, rzekami, stawami, mlynami, lowy
zw ierzynnem i і rybnem i, z gonami bobrow em i, paszam i,
sianozqciami, podatkami miodowemi і pieniqznemi, pastwiskami,
pasiekami, chmielnikami, karczmami, poddanemi і innemi II
wszytkiemi in genere et specie okolicznosciami, do mianowanych
dobr nalezycemi, і potomkowie ich mqskiej plci, ex lumbis ipsorum
descendentes, poki ich bqdzie stawalo, trzymac і onych spokoinie
prawem lennym wieczystym uzywac bqdy, і wszelakie sobie pozytki
przywodzic, wyiywszy saletry і towary lesne, ktore bez osobliwego
pozwolenia naszego robione bydz nie mogy. A gdy ktorykolwiek z
tych urodzonych Iana і Anny z Obodnego Kossowiczow wprzodby
z swiata zszedl, drugi z nich zyiycy tymze prawem lennym trzymac
і onego zazywac bqdzie. Wolno im tesz bqdzie te dobra dac, darowac,
przedac, frymarczyc za pozwoleniem iednak naszym. Z ktorych to
dobr zadnej nam ani do skarbu naszego oddawac nie powinni,
kondyciom iednak o obronie zamkow tamecznych, w prawie
opisanym, dosyc czynic powinni bqdy і potomkowie ich pod
waznosciy tegosz prawa. Na co dla lepszej pewnosci rqky
podpisawszy siq pieczqc naszy koronny przycisnyc roskazalismy.
Dan w Warszawie dnia XXX mca kwietnia roku panskiego
MDCLXVII, panowania krolestw naszych polskiego і szwedzkiego
XIX roku.
Ian Kazimierz, krol. Locus sigilli maioris cancellariae regni.
Spytek z Buzenina Pstrokonski, podkomorzy brzeski, regent
kancellariej wielkiej koronnej. Stefan Hankiewic, krola ie[go] mci
sekretarz і onegoz decretow ruskich, a oraz act tych pisarz, m[anu]
p[ropri]a. II3
л; дописано над рядком.
2 "w " піднято над рядком.
■' арк. 224-224v. незаповнені, далі 8 аркушів вирвано.
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II ‘ Zaczyna siq rok (daj Boze sczqsliwie) od Narodzenia
Chrystusa, Pana і Zbawiciela nasze[go], tysi^czny szescsetny
szescdziesi^ty osmy.
Za urzqdu kanclerskie[go] iasnie wielmoznego ie[go] mci pana
Iana z Leszna Lesczynskiego, kanclerza wielkiego koronne[go],
wdztw wielkopolskich generala, malborskiego etc. starosty/ 1 II
2Dzialo siq w Warszawie na sejmie walnym koronnym w
sobotq przed swiqtem Oczyscienia Naswiqtszej Panny Mariej, to
iest dnia 283 mca stycznia roku panskiego 1668.'2 Za przelozeniem
iasnie wielmoznego etc. ut sup[ra]4.
157. 1668.1.25. Warszawa
Oblata podkom orstwa w lodzim irskiego urodz. Ierzemu
Wielohorskiemu, stolnikowi wolynskie[mu]
[Reg. - Index, f.82; AK, s.65; Sig.-lO, s. 125]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Sluszna rzecz, aby
synowie tej ojczyzny nam і calej Rzptej dobrze zashizeni cnot і
prac swoich per gradus na urzqdy і godnosci postqpui^c odbierali
kontentecq. Tak albowiem bardziej ad solidam virtutem et decus
verum pobudzeni і podnieceni lubo per maxime ardua, contendere
zwykli і od wszelakich incursij nieprzyiaciol ojczyzny wielkim
zasczytem bywai^. Czeka і urodzony Ierzy Piotr Wielohorski, stolnik
wolynski, rotmistrz nasz, gradum honoris z rqku naszych, na ktory
cnotm, wiarn, statecznoscim, mqstwem dzielnym w roznych okazyach
doswiadczonemi cnotami krwawie zarabial zawsze. Albowiem z
dziecinskich lat prawie relicto Palladis musaeo, a poswiqciwszy
Marsowi imiq swoim przykladem zacnych przodkow swoich mq226v. Hzow wielkich, w cnotach doswiadczonych і iako naiasniejszym
antecessorom naszym, tak calej tej ojezyznie in toga et sago dobrze
zasluzonych, w zadnej potrzebie et conflictu nie dal sobie praeripere
palmam, pod ktorm kiedyszkolwiek mial dac quieti glowq swoim. Za
nic mu bylo szwanki odnosic, za nic і straty niemale niemalej
ponosic substantiej, zeby tylko nam і calej Rzeptej piersi swoie bydz
zasczytem pokazal. A przeto mai^c і teraz dobrze wiadomn iego
zywndo dalszych ushig woiennych ochotq і statecznosc, chqtniesmy
onem u urz^d podkom orstw a w lodzim irskiego, po smierci
urodzonego niegdy Ianusza Koziki, podkomorzego wlodzimirskiego,
vakuincy, do nas і dispositiej naszej przypadly, iako iednemu ze
czterech, od dignitarzow, urzqdnikow і wszytkiego stanu rycerskiego
powiatu wlodzimirskiego woiewodztwa wolynskiego na sejmiku
dla tego postanowionym candidatow obranych і nam w liscie
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zwyczainie praesentowanych, dac і conferowac umyslilismy, iakosz
niniejszym listem naszym daiemy і conferuiemy, tak aby pomieniony
urodzony Ierzy Piotr Wielohorski tenze urzyd podkomorstwa
wlodzimirskiego mial, trzymal і onego ze wszytkimi prawami,
praerogatiuami і dochodami, do tego urzqdu z prawa albo z zwyczaiu
dawnego nalezycemi, uzywal do ostatniego kresu zycia swego albo
wyzszej godnosci dostypienia. Co do wiadomosci wszech wobec і
kazdemu zosobna, komu o tym wiedziec nalezy, a osobliwie
dignitarzow, urzqdnikow і wszytkiego stanu rycerskiego powiatu
wlodzimirskiego woiewodztwa wolynskiego donoszyc, roskazuiemy
onymze, aby przerzeczonego urodzonego Ierzego Piotra Wielohorskiego, mqza dobrze ojczyznie zasluzonego, a nie kogo inszego
za prawdziwego podkomorzego wlodzimirskiego mieli і znali,
onemu z prawa і miejsca ustypili і odpowiadali, і przy prawie,
praerogatiuach, obuentiach, zdawna do tego urzqdu nalezycych,
nienaruszenie zachowali dla laski naszej. Na co dla lepszej wiary
przy podpisie rqki naszej pieczqc koronny przycisnyc roskazalismy.
Dan w Warszawie dnia XXV mca stycznia roku panskie[go]
MDCLXVIII, panowania krolestw naszych polskie[go] і szwedzkiegollkiego XX roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej.
Stefan Hankiewic, ie[go] kr. mci sekretarz і pisarz.
м написано крупнішею.
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також.

■'у ркпс. підкреслено.
4 також.

158. 1668.1.26. Warszawa
Oblata stolnikostwa wolyn[skiego] urodzone[mu] Michalowi
Kozubskie[mu], staroscie Iitynskie[mu]
[R eg.-Index, f.82; AK, s.65; Sig.-lO, s. 125]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. W wielkim to u nas
bylo od samej sczqsliwej koronacyej naszej zawsze staraniu, zeby
cnoty і zaslugi synow tej ojczyzny powinny honor і godne praemia
od nas odbieraly przy okaziej. A przeto, iako nigdy innym mqzom
zasluzonym na takowym skutku starania naszego 1 nie szkodzilo,
tak doswiadczony dobrze maiyc cnotq, wiarq, statecznosc і mqstwo
urodzonego Michala Kozubskiego, starosty litynskiego, porucznika
naszej chorygwi pancernej, w roznych okazyach woiennych z vymy
zdrowia і substantiej wlasnej wielekroc wyswiadczone nam і calej
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Rze[czy]pospolitej, a chcyc go do dalszych takowych dla zasczytu
ojczyzny uslug tym bardziej zagrzac і ochotniejszym uczynic,
umyslilismy onemusz stolnikostwo wolynskie po postypieniu urodz.
Ierzego Piotra Wielohorskiego, stolnika wolynskiego, rothmistra
naszego, na podkomorstwo wlodzimirskie vakuiyee, do nas і
dispositiej naszej przypadle, dac і conferowac, iakosz daiemy і
conferuiemy tym listem naszym, tak aby przerzeczony tenze urzyd
stolnikostwa wolynskiego ze wszytkiemi prawami, praerogatiwami
і obuentiami, do tego urzqdu zdawna de iure vel consuetudine
nalezycemi, miec і trzymac bqdzie do ostatniego kresu zycia swego
albo na wyzszy godnosc postypienia. Co do wiadomosci wszech
wobec і kazdego zosobna, komu o tym wiedziec nalezy, a osobliwie
dignitarzow, urzqdnikow і wszytkich stanu rycerskiego woie227v. wodztwa wolynskiego obywatelow donoszyc, rozkazuiemy, aby II
zwysz pomienionego urodzonego Michala Kozubskiego, a nie kogo
inszego, za prawdziwego і istotnego stolnika wolynskiego mieli і
znali, onemu miejsce dawszy, z praw і praerogatyw, do tego urzqdu
nalezycych, dosyc czynili dla laski naszej. Na co dla lepszej wiary
przy podpisie rqki naszej pieczqc koronny przycisnyc rozkazalismy.
Dan w Warszawie dnia XXVI mca stycznia roku panskiego
MDCLXVIII, panowania naszego polskiego і szwedzkiego XIX
roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej.
Stefan Hankiewic, ie[go] kr. mci sekretarz і pisarz.
' дописано над рядком.

' Dzialo siq w Warszawie na sejmie walnym koron[nym] w
sobotq nazaiutrz po swiqcie Oczyscienia Naswiqtszej Panny Mariej,
to iest dnia 32 lutego roku panskiego 1668V
159. 1668.1.30. Warszawa
Nadanie prawa majdeburskie[go], herbu, targow, iarmarkow
miasteczku Ozdziutycze nazwanemu, w wdztwie wolyn[skim]
lezyce[mu]
[Reg. - Index, f.82; AK, s.65; Sig.-10, s. 127]
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Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz podany iest do akt
metryki naszej wdztwa wolynskie[go] kancellariej w. koronnej
przywilej na pargaminie pisany z podpisem rqki naszej і pieczqciy
tejze kancellariej w. koronnej II koron[nej], w puscze blaszanej
zawiesistej na wosku czerwonym wyrazony, obwarowany, caly,
nienaruszony і zadnemu podejrzeniu niepodlegly, zawieraiycy w
sobie przywilej na prawo majdeburskie, iarmarki, targi miasteczku
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Ozdziutycze nazwanemu, w wdztwie wolhyn[skim] lezycemu,
urodz. Stanislaw ow i Suchodolskiem u, low czem u czerniechowskiemu, prawem dziedzicznem nalezycemu, siuzycy. Ktory list
slowo w slowo tak siq w sobie ma:
4 Na w imiq'4panskie amen. Na wieczny rzeczy pamiatkq. My
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze lithewskie,
ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, kiiowskie, wolynskie,
inflantskie, smolenskie, czerniechowskie, a szwedzki, gottski,
wandalski dziedziczny krol. Oznajmuiemy niniejszym listem naszym
wszem wobec і kozdemu zosobna, komu o tym wiedziec nalezy.
Do zachowania calosci panstw wszelakich nimasz nic skuteczniejszego nad prawo, bez ktorego ani natura, ani swiat sam stae
nie moze. Sczqsliwy, bo w pokoiu zywot ludzki iest, gdzie prawo,
iako nieiaki hamulec, swawolej uskramia і powsciyga smialosc.
Bespiecznie lub miqdzy zlemi cnota zostawac moze, gdy surowosci
win w prawie tarcza zasczytem iej iest pewnym. Ztyd і my po
wszytkie dni panowania naszego sczqsliwie przepqdzone o to siq
najpilniej starac zwyklismy, aby w panstwach, od Boga nam і
wolnego narodu tego powierzonych, najlepiej opatrzone byly miasta
і miasteczka takiemi prawami, ktoreby zlosci wszelakiej strachem і
wstrqtem byly, і wystqpni na Boga і mitosc bliznego nie respektuiycy
powinny podlug S. Sprawiedliwosci odnosili karq. Przeto, iako nigdy
na takowym nie schodzilo nam staraniu, tak і teraz do slusznej urodz.
Stanisiawa Suchodolskie[go], lowczego czerniechowskiego,
rothmistrza naszego, na sejm niniejszy generalny koronny od wojska
naszego koron[nego] posla, skloniwszy siq prosby, umyslilismy
chqtnie, abysmy miasteczku iego dziedzicznemu Ozdziutycze
nazwanemu, w wdztwie wolynskim, powiecie wlodzimirskim
lezycemu, і wszytkim tegosz miasteczka obywatelom prawo
magdeburskie pozwolili і nadali, iakosz ex plenitudine potestatis
n[ost]rae regiae certaque scientia tym listem naszym pozwalamy і
nadaiemy. Oddalaiyc od tegosz mia-llsteczka wszytkie inne prawa і 228v.
wszytkie iakiekolwiek zwyczaie, ktore zwykly prawo magdeburskie
turbowac і trudnic, takze uwalniaiyc pomienionego miasteczka
obywatelow od wszelkiej iurisdictiej і wszelakich sydow і urzqdow
iako to woiewodow, kasztellanow, starostow, burgrabiow, sqdziow,
podsqdkow і innych ktorychkolwiek dignitarzow і urzqdnikow
koronnych, tak aby przed zadnym z tych tak w malych, iako і w
wielkich, sprawach nie stawali, nie odpowiadali і pod zadny winq
nie podpadali, lecz tylko przed wojtem і urzqdem miasteczka tego
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(salua nihilo minus appell[ati]one do wtasnego pana swego, to iest
urodz. Stanislawa Suchodolskiego, iowczego czerniechowskie[go],
rothmistrza naszego, a po smierci iego do iego successorow і
dziedzicow) o wszytkie excessy, wystqpki і krzywdy, iuxta
prae[scrip]tum5 iuris Magdeburgen[sis], sprawowali siq. Pozwalamy
tesz urzqdowi przerzeczonego miasteczka і moc zupelny mu daiemy,
wszytkie sprawy tak potoczne al[ia]s ciuiles, iako і criminalne
(rozumiej) o kradzieze, mqzobojstwa, cudzolostwa, o kaleczenia
znacznego і szkodliwego zapalenia, czasow і innych wszelakich
zlych wystqpkow podlug prawa magdeburskiego sydzie, decidowac
і wystqpnych, na co kto zarobil karac. Sami zas mieszczanie tameczni
z posrzodka rajcow (ktorych ma bye szesc z wojtem і szesc
przysiqznikow) dwoch obrawszy godnych candidatow na kazdy rok
na Swiqte[go] Stanislawa biskupa w maiu pomienionemu urodz.
Suchodolskiem u і iego successorom , iako przerzeczonego
miasteczka Ozdziutycza dziedzicom wlasnym, onych praesentowac
bqdy powinni, z ktorych dwoch pomienionych candidatow tenze
urodzony Stanislaw Suchodolski і napotym successorowie iego
wlasni, iednego burmistrza mianowac bqdy і postanowiy. Electia
zas і postanowienie takze na kozdy rok na pomienione swiqto wojta
przy zwysz rzeczonym urodzonym Stanislawie Suchodolskim і
kazdym przerzeczonego miasteczka dziedzicu wolnosc і moc
zupelny ma і powinna zostawac. Tegosz miasteczka publicum
perpetuumque insigne, ktorym urzyd iego listy і akty publiczne ma
pieczqtowac, bqdzie takie iako iest nizej wyrazone. Collegia
kupieckie і bractwa 6 albo cechy rzemieslnikow w wszelakich
stanowic tamze pozwalamy і postanowione we wszytkich '6
praerogatiuach, wszytkim collegiom II collegiom kupieckim і
bractwom albo cechom, w inszych miastach і miasteczkach
koronnych zostaiycym, porowniamy, і porowniane miec chcemy. A
zeby zas tym snadniej przerzeczoni obywatele miasteczka zwysz
rzeczonego Ozdziutycze prowadzic handle swoie і kupiectwa
wszelakie mogli, pozwalamy im і naznaczamy wiecznemi czasy
dwa targi w kozdy tydzien, to iest ieden w niedzielq, a drugi w piytek,
iarmarki zas na kozdy rok trzy, to iest pierwszy na swiqto Trzech
Krolow ruskie7, al[ia]s na Wodochryscze, drugi na swiqto takze
ruskie Swiqte[go] Iura, al[ia]s S. Ierzego, trzeci zas takze na swiqto
ruskie Wniebowziqcia Naswiqtszej Panny Mariej al[ia]s Zielnej po
rusku na Uspenie Przeczystej Bogarodzice, w miesiycu sierpniu
przypadaiyce. Na ktore to targi cotygodniowe і iarmarki coroczne
chcemy, aby wolno bylo wszelakim iakiegokolwiek narodu і
kondycyej ludziom, kupcom, kramarzom, rzemieslnikom z 8
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wszelakimi rzeczami і towarami, tak do pozywienia nalez^cemi,
iako і innemi przychodzic і przyiezdzac, і tam wedlug upodobania
wszelakie rzeczy kupowac, przedawac, towary za towary odmieniac,
al[ia]s sztychowac, і inne wszelakie rzeczy poczciwe sprawowac і
tractowac. Wszytkim tesz і kazdemu zosobna tak tam przyehodzmcym, przyiezdzai^cym, iako і odchodz^cym, і odiezdzai^cym
ma і powinno bye wszelakie bespieczenstwo, oprocz tych, ktorych
prawo pospolite przechowywac nie dopuscza і zabrania, і ktorym
spolecznosci z dobremi ludzmi prawa zakazui^. Na co dla lepszej
wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc koronny przycisn^c
rozkazalismy. Dan w Warszawie na sejmie walnym koronnym dnia
XXX mca stycznia roku panskie[go] MDCLXVIII, panowania
krolestw naszych polskie[go] і szwedzkiego XX roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koronnej w puscze
blaszanej zawiesistej, na wosku czerwonym wyrazonej. Stefan
Hankiewic, ie[go] kr. mci sekretarz і pisarz.
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
■*також.
4'4 описка замість „ W im iq”.
5 „ае ” розмазано.
6* посередині аркуша залишена прогалина під зображ ення печатки.
7„ ги ” частково розмазано.
н дописано над рядком.

' Dzialo siq w Warszawie w poniedzialek, nazaiutrz po
Niedzieli Suchej, to iest dnia 27 mca lutego roku panskie[go] 16682.'1II
160. 1668.11.16. Warszawa
Dobra Sirkowsczyzna nazwane w wodztwie kiiowskim urodz.
Konstantemu Zberkowskiemu post fata urodz. Gniazdowskie[go]3
[Reg. - Index, f.82; AK, s.65]

Ian Kazimierz, z Bozej laski etc. Oznajmuiemy etc., isz
krwawe ludzi rycerskich zaslugi і stateczna nienaruszonej wiernosci
przeciwko panu і ojezyznie cnota nie tylko godnosci і honorow, ale
tesz laski і sczodrobliwej dobroczynnosci naszej zawsze godne bydz
rozumiemy. Iako abowiem oni mqstwem і dzielnosci^ na honor і
nigdy nieustaimcm zarabiaiq. slawq, tak statecznosci^ czasu przygody
ojezyznie і panu dotrzymanej wiary dokazuiq. tego, aby do naszej
sczodrobliwosci najpierwszy przystqp mieli. Na ktor^ ze urodzony
Konstanty Zberkowski, towarysz chor^gwie naszej pancernej
pierwszy, wysoce nam zaleconemi cum dispendio zdrowia і fortun
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zarobil zaslugami, gdy pod te zle na ojczyznq stossy tak wiele
impetow nieprzyiacielskich kozackich, tatarskich, moskiewskich,
szwedzkich, wqgierskich statecznie wytrzymawszy, dostoienstwo
maiestatu naszego, iako tesz calosc ojczyzny zdrowiem swym
wlasnym, na krwawe boie і na wielkie szwanki czqsto odwazonym,
takze obfitemi dobr swych utratami zastqpowal. Za sluszny rzecz
poczytamy, abysmy te iego zaslugi і odwagi osobliwy naszy
kontentowali lasky, iakosz samym to wyswiadczaiyc skutkiem
pewne dobra, to iest Sirkowsczyznq, w wodztwie kiiowskim w
powiecie owruckim lezyce, post fata urodz. Adama Gniazdowskiego
do dispositiej naszej przypadle, onemu dac і conferowac
umyslilismy, iakosz tym listem naszym daiemy і conferuiemy. Ma
tedy і wolen bqdzie urodzony Konstanty Zberkowski, towarysz
chorygwie naszej pancernej pierwszy, zwysz mianowane dobra
Sirkowsczyzna nazwane z folwarkami, budynkami, poddanemi і ich
powinnosciami, z gruntami oranemi і nieoranem i, lesnemi,
sianozqtnemi, II sianozqtnemi, borami, lasami, gaiami, zaroslami,
drzewem bartnym, daniy miodowy, ieziorami, rzekami, rzeczkami,
stawami, sadzawkami, wolnym w nich lowieniem ryb, z mlynami,
rudami і mytem, і ze wszytkimi in genere et specie przynaleznosciami і przyleglosciami, zdawna do nich nalezycemi, obiywszy
na siq spokojnie trzymac, uzywac і wszelakich sobie pozytkow
przymnazac asz do zywota swego. Wzglqdem ktorego dozywocia
pierwszego roku dzierzawy swoiej czworaky prouentow swoich
czqsc, innych zas po sobie nastqpuiycych lat quartq duplq nazwany
na kozdy rok do skarbu Rzeczyptej wnosic powinien bqdzie, prawa
nasze krolewskie, Rzeczyptej і Kosciola S. katholickiego we
wszytkim cale zachowuiyc. Na co dla lepszej wiary rqky siq naszy
podpisawszy, pieczqc koronny przycisnyc roskazalismy. Dan w
Warszawie dnia XVI mca lutego roku panskiego MDCLXVIII,
panowania krolestw naszych polskiego XIX, szwedzkiego XX roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koronnej. Spytek z
Buzenina Pstrokonski, regent kancellariej w. koronnej, podkomorzy
brzeski, m[anu] p[ro]p[ri]a4.
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
•?,V ” дописано над рядком.
4у ркпс. підкреслено.
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1 2Dzialo siq w Warszawie w poniedziatek przed swiqtem s.
Antoniego z Padwy wyznawce najblizszy, to iest dnia XI mca
czerwca roku panskie[go] 1668V2
161. 1668.VI.il. Warszawa
Quituiy wielm. wdf czerniechow[skiego] z summy moskiewskiej
obywatele kiiowscy
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65; Prot. - MK-370, f. 139v.-140v. (do act ruskich)]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., isz stanywszy oblicznie
przed nami і aktami niniejszemi authentycznemi metryki ruskiej
woiewodztwa kiiowskiego kancellariej w. koron[nej] urodzeni Ian
Suszczynski4 Proskura, podczaszy, Ian Olizar, podsqdek, Ian Stecki,
czesnik, Michal Tripolski, pisarz, ziemscy kiiowscy, Alexander Axak
і Stefan Krynicki, wszyscy zdrowi bedye 5 na umysle і ciele,
odstqpuiyc od iurisdictiej і forum sobie przynalezytego iakiegoszkolwiek, a do terazniejszej naszej ^iurisdictiej krolewskiej'6
wzglqdem rzeczy nizej wyrazo-llnych z osobami і dobrami swemi 230v.
dobrowolnie poddaiyc siq, iawnie, iasnie і dobrowolnie zeznali,
iakosz terazniejszym oczywistem zapisem swoim zeznaiy, isz oni
bqdyc z dekretu sydow commissiej warszawskiej obojga narodow
powagy sejmu blisko przeszlego do rozdania summy, z skarbu cara
ie[go] mci moskiewskiego na ukontentowanie exulum, przez
wielmoznych poslow naszych wielkich koronnych і WXLith.
przeslanej, formowanego, naznaczeni distributorowie, z ryk wielm.
Stanislawa Kazimierza Bieniewskiego, woiewody і generala
czerniechowskiego, bohuslawskiego starosty naszego iako posla
wielkiego summq zlotych trzykroc sto tysiqey deductis expensis
(ktore expensa w calculatiej od urodzonych zeznawaiycych wdztwu
kiiowskiemu sy uczynione. Ktora to summa trzechkroc sto tysiqey
przez dekret commissarski woiewodztwu kiiowskiemu od wdztwa
czerniechowskiego iest wydzielona) w monecie twardej dobrej,
takiej iakowy wlasnie tenze wielmozny woiewoda czemiechowski
w stolicy odebral, zupelnie odliczyli і rzetelnie do ryk swoich
odebrali, a to na rozdzielenie przez rqce swoie miqdzy obywatelow
rycerstwo wdztwa kiiowskiego. Z ktorej summy, tak iako siq
napisalo, powziqtej pomienionego wielmoznego woiewodq czemiechowskiego і potomkow iego wiecznie quituiy, і czasy wiecznemi
onego samego і successorow iego wolnym і wolnych czyniy, zadnego
sobie ani calemu woiewodztwu wzglqdem tak odebranej summy do
przerzeczonego wielm. woiewody czerniechowskiego і potomkow
iego prawa albo iakiejkolwiek praetensiej nie zostawuiy, lecz cale
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wolnym і wolnych сгуїщ terazniejszym oblieznie przed aktami
niniejszymi authentyeznemi zeznanym zapisem. Ktorego dla lepszej
wagi, wiary і pewnosci cisz wyzej mianowani urodzoni zeznawai^cy
rqkami wlasnemi podpisali: Ian Susczanski Proskura, podczaszy
kiiowski, Ian Olizar Wolczkiewicz, podsqdek ziem kiiowskich, Ian
Stecki, czesnik wdztwa kiiowskiego, Michal Trypolski, pisarz
ziem[ski] wdztwa kiiowskiego і commissiej, Alexander Fr. Aksak,
Stephan Krynicki. Ktory to zapis quitantiej, tak iako wyzej
urzqdownie і dobrowolnie zeznany, my na z^danie strony do ksi^g
terazniejszych metryki II ki naszej wdztwa kiiowskiego wpisac і z
tychze w iernie slowo w slowo wyiqty autentycznie wydac
zezwolilismy. Na co dla lepszej wiary etc. Dzialo siq w Warszawie
w poniedzialek etc. ut sup[ra]7.
1навпроти актума на лівому полі запис “diploma Kiiovien[si], Smolen[si]
et Czerniechovienf si] palatinatib[us] serviens videatur in actis metricies regni
in libro 171 sub l[itte]ris SR 172 fol[io] 4 2 ” .

22 написано

крупніше.

3у ркпс. підкреслено.
4 описка замість „ Suszczanskiego
5 дописано над рядком.
66 ці слова у ркпс. послідовно позначені цифрами «2, 1» , що визначає
наступний порядок прочитання: „krolewskiej iurisdictiej”
7у ркпс. підкреслено.

' Dzialo siq w Warszawie po swiqcie §. Antoniego z Padwie
wyznawce najblizsz^, to iest dnia 162mca czerwca roku pan[skiego]
1668V
162. 1668.VI.16. Warszawa
Quitui^ obywatele czerniechowscy woiewody czerniechow[skiego] z summy moskiewskiej
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65; Prot. - MK-370, f. 143v.-144v. (do act ruskich)]
Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., isz stan^wszy oblieznie
przed nami і aktami niniejszemi authentyeznemi metriki ruskiej
wdztwa czerniechowskiego kancellariej w. koronnej wielmozni і
urodzeni Ianusz Wessel, woiewoda plocki, Ian Piaseczynski,
kasztellan chelmski, Iakub Potocki, pisarz polny koronny, Piotr
Chorzewski, podkomorzy nowogrodzki, Ian Kosakowski, starosta
wizski, Ian Piaseczynski, starosta nowogrodzki, Iakub Wojna
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Oranski, sqdzia ziemski czemiechowski, Mikolaj Sapieha, starosta
owrucki, і Ierzy Godlewski, miecznik nowogrodzki, wszyscy zdrowi
bqdyc na umysle і ciele, od iurisdictiej і iakiegozkolwiek forum
sobie przynalezytego wzglqdem rzeczy nizej wyrazonych natenczas
odstqpuiyc, apod naszy krolewsky iurisdictiqratione infrascriptorum
osobami і dobrami swemi dobrowolnie poddaiyc siq і onq acceptuiyc,
iawnie, iasnie і dobrowolnie zeznali, iakosz terazniejszym
oczywistym zapisem swoim wyraznie przyznaiy, isz oni bqdyc z
dekretu sydu4 commissiej warszawskiej obojga narodow, powagy
sejmu blisko przeszlego do rozdania summy z skarbu cara ie[go]
mci moskiewskiego na ukotentowanie exulum, przez wielm. poslow
naszych wielkich koronnych і WXLit. przeslanej, formowanego,
naznaczeni distributorow ie z ryk w ielm oznego Stanislaw a
Kazim ierza B ieniew skiego, w oiewody і generala czernie
chowskiego, bohuslawskiego starosty naszego, iako posla wiel-ll 23lv.
kiego summq zlotych trzykroc sto tysiqey polskich, deductis
expensis, ktore expensa syd commissarski calculowal і pro persoluto
wielm. woiewodzie czemiechowskiemu przyiyl і acceptowal (ktora
to summa trzechkroc sto tysiqey przez dekret commissarsky
woiewodztwu czemiechowskie[mu] і powiatowi nowogrodzkiemu
od woiewodztwa kiiowskiego iest wydzielona) w monecie twardej
dobrej, takiej iakowy w lasnie tenze w ielm ozny w oiew oda
czemiechowski w stolicy odebrai, zupelnie odliczyli і rzetelnie do
ryk swoich odebrali, a to na rozdzielenie przez rqce swoie miqdzy
obywatelow rycerstwa wdztwa kiiowskiego і powiatu nowo
grodzkiego. Z ktorej to summy, tak iako siq napisalo, powziqtej
pomienionego wielmoznego woiewodq czerniechowskiego і
potomkow iego quituiy і czasy wiecznemi onego samego і
successorow iego wolnym і wolnych czyniy, zadnego sobie ani
calemu woiewodztwu і powiatowi nowogrodzkiemu wzglqdem tak
odebranej summy do przerzeczonego wielm. woiewody czemiechowskie[go]5 і potomkow iego prawa, praetextu albo iakiejzkolwiek
praetensiej nie zostawuiy, lecz cale uwolnionym і uwolnionych
czyniy terazniejszym oblicznie przed actam i niniejszem i
authentycznemi zeznanym zapisem. Ktorego dla lepszej wiary, wagi
і pewnosci cisz wyzej mianowani wielmozni і urodzeni zeznawaiycy
rqkami swemi wlasnemi podpisali: Ianusz Wessel, woiewoda plocki,
lan Piaseczynski, kasztellan ziemie chelmskiej, Iakub Potocki, pisarz
polny koron[ny], Piotr Chorzewski, podkomorzy nowogrodzki, Ian
Kossakowski, sta[rosta] wizski, Ian Piaseczynski, nowogrodz[ki]
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star[osta], Iakub Wojna Oranski, sqdzia ziems[ki] czemiechow[ski],
Mikolaj Sapieha, stfarosta] owrucki, Ierzy Godlewski, miecznik
nowogrodzki. Ktory to zapis quitantiej etc. ut sup[ra]6.
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
? також.
4 дописано над рядком.

5 ”w ” дописано над рядком.
6у ркпс. підкреслено.
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' Dzialo siq w Warszawie w sobotq nazaiutrz po swiqcie SS.
Piotra і Pawla Apostolow, to iest dnia ЗО2 miesiyca czerwca roku
panskiego 1668V
163.1668. VI.23. Warszawa
ius II Ius communicatiuum na wojtostwo krzemienieckie urodz.
Pawlowi Hulanickiemu і lustynie Chalajmownie, malzonkom
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65; Sig.-lO, s. 197]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., iz my maiyc sluszny
respect na zaslugi urodzonego Pawla Hulanickie[go],4 ktore nam і
calej Rzptej w roznych okazyach ochotnie wyswiadczal, a chcyc go
tym i5 dalej do podobnych, ktorych dal argumenta, zachqcic czynow,
umyslilismy prawa dozywotniego, ktore mu na wojtostwo z
iurisdictiy wojtowsky, w miescie naszym Krzemiencu, w wdztwie
wolhynfskim] lezycym, bqdyce, sluzy і ktorego w possessiej zostawa
malzonce iego urodzonej lustynie Chalajmownie udzielic, iakosz
niniejszym listem naszym udzielamy, tak aby cisz urodzeni Pawel
Hulanicki і Iustyna Chalajmowna, malzonkowie, przerzeczone
wojtostwo krzemienieckie ze wszytkiemi futorami, dworami,
budynkami, rolami, polami, gruntami, placami, sianozqciami,
barciami, sadami, ogrodami, rzekami, ieziorami, sadzawkami,
mlynami, karczmami, miarkami, gaiami, borami, lasami, chrostami,
kmieciami, poddanemi, komornikami, ich robociznami, powinnosciami, czynszami, dochodami, daninami, pozytkami і
wszytkiemi innemi przynalezytosciami і przyleglosciami, zdawna і
teraz do tegosz wojtostwa nalezycemi, oboie in solidum mieli і
trzymali, a to kazdy z nich do ostatniego kresu zycia swe[go].
Obiecuiyc po nas і naiasniejszych successorach naszych, isz ani my,
ani naianiejsi successorowie nasi pomienionych urodzonych
Hulanickich, malzonkow, od spokojnej possessiej zwysz rzeczonego
wojtostwa nie oddalemy і nikomu do oddalenia mocy nie damy, ale
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ich cale і nienaruszenie przy dozywotnim prawie zachowamy, co і
naiasniejsi successorowie nasi6 uczynic bqdm powinni. Po smierci
zas urodzonych Hulanickich, malzonkow, z tegosz wojtostwa nie
wprzod successorowie ich ustmpic bqdm powinni, asz im summa, w
originalnych listach wyrazona albo z taxy commissarzow naszych
pochodzmca, cale zaplacona і odliczona bqdzie, prawa nasze
krolewskie, Kosciola katholickiego і Rzptej wcale zachowuimc. Na
co dla lepszej wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc koronnm
przycisnnc ro-llskazalismy. Dan w Warszawie dnia XXIII mca
czerwca roku panskiego MDCLXVIII, panowania krolestw naszych
polskiego і szwedzkiego XX roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koronnej. Spytek z
Buzenina Pstrokonski, regent kancellariej w. koronnej, podkomorzy
brzeski, m[anu] p[ro]p[ri]a.
' ' написано крупніше.

2у
■*

ркпс. підкреслено.

також.

4навпроти рядка на правому
5дописано над рядком.
6також.

полі запис "согг.

”.

164. 1668.VI.30. Warszawa
Starostwo pereaslawskie urodzonemu Alexandrowi Lubomirskiemu
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65; Sig.-lO, s.200]

'Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Wrodzonej cnocie і
chqtnemu urodzonego Alexandra Lubomirskiego do naszej і Rzptej
ushigi animuszowi chc^c dac impetum, aby tym lacniej і sposobniej
zacnych torem przodkow swoich bono publico w ojezyznie і na
wlasnm sobie mogl zarabiac stawq, umyslilismy mu starostwo nasze
pereaslawskie, w wdztwie czemiechowskim zostai^ce, po smierci
wielmoznego rodzica iegosz, niegdy Ierzego Lubomirskiego,
marszalka wielkiego і hetmana polnego koronnego przeszlego,
vakuim.ee, do nas і dispositiej naszej przypadle, uti gratia[m]
n[ost]ra[m] primitiua dac і conferowac, iakosz daiemy і conferuiemy
niniejszym listem naszym, tak aby tosz starostwo pereaslawskie ze
wszytkiemi prawami, praerogatywami, z miastem Pereaslawem і
innemi miasteczkami, takze wsiami, folwarkami, budynkami,
rolami, polami, sianozqciami, lasami, borami, gaiami, chrostami,
barciami, ogrodami, sadami, rzekami, ieziorami, sadzawkami,
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stawami, bagniskami, mlynami, karczmami, mieszczanami, ich
powinnosciami, poddanemi, kmieciami, ogrodnikami, komomikami,
robociznami, czynszami, prouentami, dochodami, pozytkami
wszelakiemi і wszytkiemi in genere ac specie przynaleznosciami,
zdawna do tegosz starostwa przynalezytemi, mial, trzymal і uzywal
asz do ostatniego kresu zycia swego. Obiecuiyc po nas і
naiasniejszych successorach naszych, isz ani my, ani naiasniejsi
successorow ie nasi pom ienionego urodzonego A lexandra
Lubomirskiego od tegosz starostwa nie oddalemy і nikomu mocy
oddalic nie damy, ale go przy calym і nienaruszonym prawie
dozywotnim zachowamy, co і naiasniejsi llsi successorowie nasi
uczyniy. Wzgledem ktorego dozywocia zwyczajny co rok quartq z
dobr przerzeczonego starostwa do skarbu naszego і Rzeczyptej
wnosic bqdzie powinien, prawa nasze krolewskie, Rzptej і Kosciola
S. rzymskiego cale zachowuiyc. Na co dla lepszej wiary przy podpisie
rqki naszej krolewskiej pieczqc koronny przycisnyc roskazalismy.
Dan w Warszawie dnia XXX mca czerwca roku panskiego
MDCLXVIII, panowania krolestw naszych polskiego XX, a
szwedzkiego XXI roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koronnej. Steph[anu]s
Hankiewic, secr[etariu]s reg[iae] m[aies]t[a]tis.
1навпрот и рядка

на лівом у полі запис "согк".

165. 1668.VI.30. Warszawa
Wlok 24і па uroczysku Czerkuwiscze nazwanym, w wdztwie
czerniechowskim2 lezqce, urodz. Bazylemu Pankowskiemu
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65; Sig.-lO, s.200]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., isz my maiyc wzglyd
na zaslugi urodzonego Bazylego Pankowskiego, ktore nam ochotnie,
odwaznie, wiemie і statecznie w roznych expeditiach woiennych,
nie bez usczerbku zdrowia і vymy3wlasnej substantiej, iako zyczliwy
syn ojczyzny wyswiadczal, a chcyc w nim tesz do dalszych czynow
rycerskich nieodmienny miec і zatrzymac ochotq, umyslilismy
onemusz, malzonce і potomkom iego mqskiej tylko plci, z loza ich
idycym, wlok dwadziescia і cztery na uroczystku Czerkuwiszcze
nazwanym na pustoszy Wielka і Mala wies rzeczonej, w wdztwie
czerniechowskim lezycej, zostaiycym, bqdyce, po smierci urodz.
niegdy Iana Kaweckiego, z potomkami mqskiej plci zeszlego,
vakuiyce, do naszej dispositiej przypadle, prawem lennym
dziedzicznym dac і conferowac, iakosz niniejszym listem naszym
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daiemy і conferuiemy. Za ktorym to prawem lennym pomieniony
urodzony Bazyli Pankowski z przerzeczony malzonky swoiy і z
potomkami mqskiej tylko plci, z loza ich idycymi, tesz wloki wyszej
mianowane ze w szytkiem i m lynam i, barciam i, ogrodam i,
sianozqciami, sadami, lasami, borami, stawami, rzekami, z gony
bobrowemi, poddanemi, ich robociznami, daninami, czynszami і
ze wszemi ogulem prouentami, pozytkami, przynaleznosciami, do
tych wlok zdawna nalezycemi, miec, trzymac і uzywac dotyd4, poki
potomkow iego mqskiej tylko plci stanie, bqdzie. Obiecuiemy przy
tym naszym і naiasniej-||szych successorow naszych imieniem, isz
ich od possessiej і spokojnego uzywania przerzeczonych wlok і ich
przynaleznosci nie oddalemy і nikomu innemu oddalic nie
pozwolemy, ale cale przy tym lennym prawie tak pomienionego
urodz. Bazylego Pankowskiego5, iako maizonkq iego і potomkow
mqskiej plci, z loza ich idycych, poki ich stawac bqdzie zachowamy,
co і naiasniejsi successorowie nasi uczyniy. Wolno tesz bqdzie (za
osobliwem iednak consensem і pozwoleniem naszym) temusz urodz.
Bazylemu Pankowskiemu6, malzonce і potomkom iego mqskiej plci
pomienione wloki przedac, zamienic і na wszelaki pozytek swoj
obrocic. Wzglqdem ktorego prawa lennego tak sam urodzony Bazyli
Pankowski7, iako malzonka iego і potomkowie mqskiej plci z tychze
dobr sluzbq ziemsky woienny rowno z inszemi obywatelami
tameczne[go] wdztwa odprawowac і powinnosciom wedlug prawa,
do zamkow nalezycym, dosyc czynic bqdy, prawa nasze krolewskie,
Rzeczyptej і Kosciola S. rzymskiego wcale zachowuiyc. Na co dla
lepszej wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc koronny przycisnyc
roskazalismy. Dan w Warszawie dnia XXX mca czerwca roku
panskiego MDCLXVIII, panowania krolestw naszych polskiego XX,
a szwedzkiego XXI roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koronnej. Stefan
Hankiewic, sek[reta]rz ie[go] kr. mci.
1 у ркпс. підкреслено.
2 ”w " дописано над рядком.
3перш е „ у ” дубльоване у ряд ку і над рядком.
4слово вписане заміст ь витертого.
5" w " дописано над рядком .
6також.
7також.
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166. 1668.V.25. Warszawa
Consens ad ceden[dum] wsi Szycowki urodz. Telinskiemu
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65]
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'Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., izesmy pozwolili і
niniejszym listem naszym pozwalamy urodzonemu Zygmuntowi
Telinskiemu, dobrze nam і Rzeczyptej zasluzonemu, aby mogl prawa
swego dozywotniego, na wies Szycowka nazwana, w starostwie
krzemienieckim w woiewodztwie wolhynfskim] lezmca, takze і na
popostwo cerkwi Wozkrzeszenskiej sluzmcego, zrzec siq і wlewek
onego in personas urodzonych2 malzonkow, przed ktorymkolwiek
urzqdem lldem naleznym3uczynie. Mocmktorego wlewku prawnego,
przed urzqdem naleznym uczynionego, a powagm niniejszego
consensu naszego maim 1 wolni bqdm pomienioni urodzeni4
malzonkowie oboie in solidum mianowanm wies Szycowkq і
popostwo z poddanemi і ich powinnosciami, z gruntami oranemi і
nieoranemi, lesnemi, sianozqtnemi, borami, lasami, gaiami,
chrostami, zaroslami, ieziorami, rzekami, rzeczkami, stawami,
sadzawkami z wolnym w nich lowieniem ryb, takze z gruntami we
wsi Kolosowie, do pomienionej Szycowki nalezmcemi, і ze
wszytkiemi in genere et specie przynaleznosciami і przyleglosciami,
zdawna do tej wsi nalezmcemi, tak iako w dzierzeniu і uzywaniu
urodz. Telinskiego byly, obimwszy na siq spokojnie trzymac, uzywac
і wszelakich sobie pozytkow przymnazac, asz do zywotow swoich
albo ktora z nich osoba dluzej zyc bqdzie. Obiecuiemy przy tym
naszym і naiasniejszych successorow naszych imieniem, isz ani my,
ani naiasniejsi successorowie nasi przerzeczonych urodzonych5
malzonkow od spokojnej possessiej pomienionej wsi Szycowki і
popostwa nie oddalemy і oddalic nikomu nie dopusciemy, lecz cale
і nienaruszonie onych przy prawie dozywotnim zachowamy, tosz і
naiasniejsi successorowie nasi uczynim- Wzglqdem ktorego
dozywocia pierwszego possessiej swoiej roku czworakm, nastqmpuimcych zas lat dwoiakm prowentow quartq do Rawy do skarbu
koron[nego] wniesc czasu naznaczonego powinni bqdm, prawa nasze
krolewskie і Kosciola rzymskiego katholickiego і Rzeczyptej cale
zachowuimc. Na co dla lepszej wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc
koronnm przycisnmc roskazalismy. Dan w Warszawie dnia XXV mca
maia roku panskiego MDCLXVIII, panowania naszego polskiego і
szwedzkiego XX roku.
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Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koronnej. Stefan
Hankiewic, sekretarz ie[go] krolewskiej mci.
1 на лівому полі навпроти рядка запис
2далі у ркпс. пропущ ено декілька слів.
3дописано над рядком.
4далі у ркпс. пропущ ено декілька слів.
5також.

„ corn ”.

167. 1668.VI.4. Warszawa
Dobra Niehoroscza urodz. Machowskiemu1 po smierci urodz.
Tyszkiewica
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65; Sig.-lO, s. 188]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., isz maiyc wzglyd
osobliwy na wieme і pracowite w odwagach woiennych zaslugi
urodzonego Sebastyana Machowskiego, pulkownika naszego, ktore
nam і Rzeczyptej od wielu lat we wszytkich marsowych okazyach
po te czasy oswiadczaiyc і zdrowie wlasne po wielekroc dla calosci
ojczyzny odwazaiyc, nawet ciqzky pogansky niewoly poniosl, za
rzecz sluszny rozumiemy, abysmy llbysmy, ze mu wszelky 234v.
wdziqcznosc naszy krolewsky pokazali. Za czym uwazywszy syna
iego urodzonego Iana Machowskiego ojcowskich cnot і mqstwa
prawdziwego dziedzica, ktore w mlodym wieku swoim w oczach
swoich oswiadczyl, umyslilismy temusz urodzonemu Ianowi
Machowskiemu dobra nasze Niehoroscza nazwane, w wdztwie
kiiowskim lezyce, po smierci urodzonego niegdy Eustachiego
Tyszkiewica, starosty naszego zytomirskiego, vakuiyce і do
dispositiej naszej przypadle, dac і conferowac, iakosz daiemy і
conferuiemy niniejszym listem naszym. Tak isz mianowane dobra
Niehorosczq pomieniony urodzony Ian Machowski mocy niniejszej
donatiej naszej miec, trzymac і zazywac bqdzie ze wszytkiemi
wsiami, folwarkami, budynkami, gruntami osiadlemi і pustemi,
polami, rolami, lykami, sianozqciami, pasiekami, borami, lasami,
poddanemi bqdycemi і zbieglemi, ich robociznami, daniami,
podatkami zdawna zwyczajnemi, karczmami, stawami, rybnikami,
rzekami, mlynami і zgola ze wszytkiemi nalezytosciami, do tych
dobr z dawnosci przypadlemi, tak iako dawne lustratie o tych dobrach
opiewaiy, asz do ostatnich dni zycia swego. Przyrzekaiyc za nas і
naiasniejszych nastqpcow naszych, isz od pomienionego dozywocia
і wolnego z spokojnym trzymaniem dobr tychze zazywania
urodzonego Iana Machowskiego nie oddalemy ani do oddalenia
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mocy nikomu nie damy, czego takze naiasniejsi nastqpcy nasi
dotrzymac powinni bqdy. Wzglqdem ktorej niniejszej donatiej naszej
pomieniony urodzony Ian Machowski czwarty czqsc prouentu
dorocznego podlug opisania prawa pospolitego do skarbu koronnego
do Rawy na czas w tymze prawie naznaczony, gdy te dobra od
rebellizantskiej nawalnosci wolne zostany, wnosic powinien bqdzie,
prawa nasze і Rzeczyptej і Kosciola S. rzymskiego wcale zawsze
zachowuiyc. Na co dla lepszej wiary rqky naszy przywilej ten
podpisuiemy і pieczqc koronny przycisnyc roskazalismy. Dan w
Warszawie dnia IV mca czerwca roku MDCLXVIII, panowania
krolestw naszych polskiego XX, szwedzkiego XXI roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koronnej. Steph[anu]s
Hankiewic, secr[etariu]s reg[iae] m[aies]t[a]tis.
' "w " піднят о над рядком.

168. 1668.VI. 15. Warszawa
Podstolstwo nowogrodzkie urodz. Sleszynskiemu
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65; Sig.-lO, s. 191]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., isz II isz zalecone maiyc
wysokie cnoty urodzonego1Sleszynskiego2umyslilismy takowy iego
do dalszej uslugi Rzeczypospolitej zachqcic sposobnosc iakosz urzyd
podstolego nowogrodzkiego, po postypieniu na pisarstwo ziemskie
w lodzim irskie urodzonego A lexandra Wojny O ranskiego,
podstolego nowogrodzkiego, vakuiycy і do dispositiej naszej
przypadly, onemu dac і conferowac, iakosz daiemy і conferuiemy
niniejszym listem naszym. Ktory to urzyd podstolstwa nowo
grodzkiego tenze urodzony Sleszynski ze wszytkiemi prawami,
praerogatywami, wolnosciami, dochodami, zdawna do tego urzqdu
podlug prawa albo zw yczaiu nalezycem i, miec, trzym ac і
odprawowac bqdzie asz do ostatniego kresu zycia swego albo dotyd,
poki na wyzszy urzyd і godnosc nie postypi. Co do wiadomosci
wszech wobec і kozdego zosobna, a mianowicie dignitarzow,
urzqdnikow і wszytkiego stanu rycerskiego wdztwa czemiechowskiego і powiatu nowogrodzkiego przywodzyc, koniecznie miec
chcemy, aby odtyd nie kogo inszego tylko pomienionego urodzonego
Sleszynskiego za prawdziwego і slusznego podstolego nowo
grodzkiego mieli і znali, onemu miejsca, glosu, praecedentij,
praerogatyw і obuentij, zdawna do tego urzqdu z prawa albo ze
zwyczaiu nalezycych, ustypili і a, zeby kto inszy ustypil, starali siq
dla laski naszej. Na co ten przywilej rqky naszy podpisany pieczqciy

koronny stwierdzic kazalismy. Dan w Warszawie dnia XV mca
czerwca roku panskiego MDCLXVIII, panowania krolestw naszych
polskie[go] і szwedzkiego XX roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koronnej. Spytek z
Buzenina Pstrokonski, podkomorzy brzeski, regent kancellariej
wielkiej koronnej.
1пропущ ене ІМ Я.
2навпроти рядка

на правому полі запис ”сог.

169. 1668.VI.22. Warszawa
Conseruatia urodz. obywatelow wdztwa czerniechowskiego przy
prawach ich na osmset wlok
[R eg. - Index, f.82v; AK, s.65; Sig.-lO, s.202]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., isz my za wniesionm
przez niektore pp. rady nasze, natenczas przy boku naszym bqdnce,
intercessim za niektoremi stanu rycerskiego dobr naszych Rzptej w
woiewodztwie czemiechowskim dzierzawcami, nam і Rzeczyptej
pod czas wojny moskiewskiej, mianowicie w obronie zamku
nizinskie[go] і w innych wszelkich okazyach woiennych dobrze
zasluzonemi, umyslilismy ich czqscin przy prawach lennych і
przywileiach ich, od s. p[amiqci] naiasnie-lljszej antecessorow onym
nadanych, w uzywaniu і spokojnej dzierzawie wlok nizej opisanych
zachowac і zostawic, czescim tesz па рокоте suppliki і z^dze ich
laskawy wzgl^d maimc w pewnych punctach prawa ich meliorowac
і transform ow ac, iakosz niniejszym przyw ileiem naszym
zostawuiemy, zachowuiemy, melioruiemy і transformuiemy.
Naprzod przy Krupiczpolu, iako siq w sobie wedlug dawnych granic
і obchodow, pocz^wszy od Hruski rzeki przy Moczychwostach
miqdzy Ostrzem і Hudaiem rzekami z borem Szylowieckiem az do
granic bialowiezkich z szescimset і osmim wlok, takze przy Losich
glowach z dziewimcimdziesimt і dwiema wlokami, z ktorych na uslugq
woiennnpod czas wojny moskiewskiej do zamku nizinskiego przez
cwierc roku kosztem swoim zolnierza konnego stawiac powinni, a
po wyszciu cwierci roku placa z skarbu Rzptej, iako і innym
zolnierzom, zwyczajnym zoldem quarcianym isc ma. Place w Nizinie
starym і ogrody pod miastem powinny im bydz wymierzone. Do
praerogatyw і urzqdow wszelkich, iako і innym synom koronnym,
zarowne wolny przystqp onymze bydz ma. A ze tego Krupiczpola
w bliskim iest smmsiedztwie Nizyn, a Czemiechow odlegly, tedy
tameeznych obywatelow stanu rycerskiego do obrony Nizyna iako
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bliskiej fortece ordinuiemy i, aby przy tej ordinatiej na zawsze
zachow ani byli, miec chcem y і tym przyw ileiem naszym
declaruiemy. Z tychze dobr, poniewaz syzawoiowane і zruinowane,
natenczas, gdy da p. Bog, do Korony przywrocone bqdy, dla strat і
odwag swoich cisz obywatele iusz nie powinni bqdy, tylko ze
dwudziestu czterech wlok kazdy z nich iednego konnego zolnierza
do zamku nizynskiego pod czas wojny moskiewskiej stawic, a to za
uniwersalem wielm. wdy czerniechowskiego. Na ktorych to osmiuset
wlokach ci obywatele z staremi prawami і przywileiami tu na
commissiej warszawskiej 1668' roku odprawuiycej siq produkowanemi і poprzysiqzonemi znajduiy siq. Urodzony Ierzy
Godlewski, miecznik nowogrodzki, z synowcem swoim urodz.
Stanislawem Godlewskim we wsi Maxymowce na dwudziestu
czterech wlokach, pod Bialemi Wiezami za Rykalowky wlok
trzydziesci dwie, nad rzeky Hrusky miqdzy Ostrzem і Hudaiem przy
Moczychwostach wlok czterdziesci osm. Urodzony Krzysztof
Kolczycki, skarbnik czemiechowski, na wsi Kulczynowce wlok
dwadziescia II dwadziescia і cztery. Urodzona Marianna z Godlewa,
pierwszego Krasowska, drugiego zas malzenstwa Oleszkowska, na
wsi Krasowce wlok dwadziescia cztery. Urodzony Ierzy Mala
chowski na wlokach szesnastu, urodzony Korczewski na wsi
Borkowce wlok dwadziescia cztery. Urodzony Ian Skorupski na
wlokach osmiu, urodz. Ian і Piotr Szmatowicowie na wlokach
dwudziestu czterech. Co siq zas do tychze nowych przywileiow, od
nas roznym zolnierzom do tych osmiset wlok nadanych, tych
wszytkich ktorzykolwiek maiy pierwsze prawo, cale przy nim
zachowuiemy і ztwierdzamy, iako і urodzonego Ierzego Godlewskiego przy przywileiu naszym de data IX mca marca roku
MDCLXIV w obozie za Dnieprem pode wsiy Szabeltaszowky na
dobra Krupiczpole, Martynowkq і Roznowkq і na inne wloki,
ktorykolwiek na nie praw nowych nie mial. Nad to sto dziewiqedzie
siyt wlok na Losich glowach urodz. Ierzemu Godlewskiemu
nadaiemy tym przywileiem naszym iednym slowem tych wszytkich,
ktorzykolwiek tak stare prawa od naiasniejszych antecessorow
naszych, iako і nowe, od nas nadane, mieli, cale zachowuiemy, a
niektore po czqsci transformuiemy і melioruiemy niniejszym
przywileiem naszym. Co wszytko dla tego w tym terazniejszym
przywileiu wyrazamy, ze pomienionym urodzonym dzierzawcom
przywilej originalny od s. p[amiqci] naiasniejszego Zygmunta
Trzeciego, pana ojca і antecessora naszego, nadany, przez

426

nieprzyiaciela iest stracony, iednakze luboby siq kiedykolwiek
znalazl, kazdego z nich przy tym, cosmy im teraz conferowali
zachowuiemy. Ktore to wloki wyzej specifikowane і opisane ze
wszytkiemi przynalezytosciami oni sami, zony ich, dzieci і
potomkowie ich mqzkiego rodzaiu l[egi]t[i]me, ex lumbis eorum
descenden[tes], poki ich z liniej ich stawac bqdzie, prawem lennym
wieczystem trzymac і uzywac bqdy iako dobr szlacheckich pod
prawem і wolnosciy szlachecky ze wszytkiemi okolicznosciami і
pozytkami, ktorekolwiek w tych dobrach natenczas sy і napotym
wynalezione bydz mogy (wyiywszy iednak saletry і towary lesne,
ktore bez osobliwe[go] pozwolenia naszego robione bydz nie maiy).
I bqdzie im wolno te dobra dac, darowac, przedac, zamienic,
frymarczyc za consensem iednak naszym. A pod czas niebespieczenstwa, zeby zamek nizinski mial obronq, tedy powinni bqdydom
w zamku na placu swoim zbudowac і w nim ustawicznie czeladnika
albo gospodarza miec z samopalem і innym orqzem pieszemu
potrzebnym, ktorzyby pod czas naglej incursiej nieprzyiacielskiej
rowno z drugiemi na scianie zamkowej dla obrony staral. A czasu
iawnej wojny powinien bqdzie kazdy konno albo pieszo dla obrony
w zamku, ktory od nas і od Rzeczyptej z zwyczaiu woiennego
wszelaky munitiy opatrzony bydz ma, zo-llstawac. A iesliby sam
obecnie bydz nie mogl, tedy ma tak dobrego szlachcica albo
obywatela iako sam zostawic, czyniyc temu dosyc pod niewaznosciy
prawa swego. A mimo to zywnosci na pulroka w spizami swoiej w
zamku ustawicznie miec bqdzie. A nad to zadnej powinnosci pelnic
ani zadnych podatkow z tych dobr dawac і rachunku nam і
successorom naszym on і potomkowie ich mqzkiego rodzaiu czynic
nie bqdy powinni. Na co dla lepszej wiary przy podpisie rqki naszej
pieczqc koronny iest przycisniona. Dan w Warszawie dnia XXII
mca czerwca roku panskiego MDCLXVIII, panowania naszego
polskiego і szwedzkiego XX roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koronnej. Steph[anu]s
Hankiewic, secr[etariu]s reg[iae] m[aies]t[a]tis3.
1 у ркпс. підкреслено.
2 також.
* також.
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170. 1668.VI.26. Warszawa
Consens urodz. Oleszkowskiej ad ceden[dum] z prawa lennego
na 241wloki we wsi Krasowce
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65; Sig.-lO, s.202]
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Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., izesmy zezwolili і
dopuscili, iakosz zezwalamy і dopusczamy tym listem naszym
urodzonej Annie Mariannie z Godlewa, pierwszego Krasowskiej, a
terazniejszego malzenstwa Oleszkowskiej, aby mogla ze wszytkiego
і zupelnego prawa swego lennego sobie na dwadziescia і cztery
wloki, we wsi Krasowce na Krupiczpolu lezyce, w wdztwie
czerniechowskim bqdyce, nalezyce, ustypic і tosz prawo lenne na
osobq urodz .2 przeniesc і wlac. Ktore to ustypienie і prawny wlewek,
iako tylko przed actami ktoremikolwiek authentycznemi koronnemi
uczynione і zeznane bqdzie, my ie za wazne miec bqdziemy iako te,
ktore za tym consensem naszym odprawione bqdzie. Mocy ktorego
ustypienia і tego consensu naszego przerzeczony urodz. cessionarz
przerzeczone wloki ze wszytkiemi przynaleznosciami trzymac,
dzierzac і onych spokojnie zazywac bqdzie tymze prawem lennym
wieczystem. Obiecuiyc po nas і naiasniejszych nastqpcach naszych,
isz pomienion[ych] urodz. cessionar[zow] od spokojnej dzierzawy
і uzywania przerzeczonych wlok nie oddalemy, ale go cale і
nienaruszenie przy prawie iego lennym wieczystym і wlewku
prawnym llwnym zachowamy, powinnosciom iednak, w prawie
lennym opisanym, we wszytkim dosyc czynic ma, prawa nasze
krolewskie, Rzeczyptej і Kosciola katholickiego wcale zachowuiyc.
Na co dla lepszej wiary і pewnosci niniejszy przywilej, rqky naszy
podpisany, pieczqciy koronny ztwierdzic roskazalismy. Dan w
Warszawie dnia XXVI mca czerwca roku panskiego MDCLXVIII,
panowania krolestw naszych polkiego і szwedzkiego XX roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koronnej. Steph[anu]s
Hankiewic, secr[etariu]s reg[iae] m[aies]t[a]tis.
1 у ркпс. підкреслено.
2 далі пропущено ім я і прізвище.
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171. 1668.VI.26. Warszawa
Consens urodz. Godlewskim, malzonkom, ad ceden[dum] z
prawa lennego na 32' wloki na Krupiczpolu w wdztwie
czerniechowskim2
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65; Sig.-lO, s.202]

Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., izesmy pozwolili і
dopuscili, iakosz tym listem naszym pozwalamy і dopusczamy
urodzonym Ierzemu Godlewskiemu, miecznikowi nowogrodzkiemu,
і urodzonej Krystynie z Czarcze, malzonkom obiema, aby mogli z
calego і zupelnego prawa swego lennego, sobie na trzydziesci і dwie
wloce na Krupiczpolu za Roznowkm pod Bialemi Wiezami, w
wdztwie czerniechowskim lezmce, sluz3.ce, ustqpic і tosz prawo lenne
na osoby urodzonych Andrzeia M achczyckiego, Kazimierza
Trzcinskiego, Ianow z M aziow dwoch braci stryiecznych
Godlewskich, Szymona Grzybowskiego і Stanislawa Swidzinskiego
przeniesc і prawny wlewek uczynic. Ktore to prawo lenne і
ustmpienie, iako skoro przed actami ktoremikolwiek authentyeznemi
koronnemi uezynione і zeznane bqdzie, my ie za wazne miec
bqdziemy, iako to ktore za nastmpieniem tego consensu naszego
uezynione bqdzie. Mocm ktorego ustmpienia і prawnego wlewku za
consensem naszym przerzeczoni urodzeni cessionarii zwysz
wspomnione wloki ze wszytkiemi przynalezytoseiami trzymac і
onych uzywac bqdm tymze prawem lennym wieczystym. Obiecuimc
po nas і naiasniejszych nastqpcach naszych, isz wspomnionych
urodzonych cessionarios od uzywania і spokojnej dzierzawy
przerzeczonych wlok nie oddalemy і nikomu do oddalenia wladze
nie damy, ale ich cale і nienaruszenie przy prawie lenny[m]
wieczystym zachowamy, powinnosciom iednak o prawie lennym
opisanym we wszytkim dosyc czynic maim, prawa nasze krolewskie3,
Rzptej і kosciola katholickiego wcale zachowuimc. Na co dla lepszej
wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc koronnm iest przycisniona.
Dan w Warszawie dnia II XXVI mca czerwca roku panskiego 237v.
MDCLXVIII, panowania naszego polskiego і szwedzkiego XX roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci wielkiej koronnej.
Steph[anu]s Hankiewic, secr[etariu]s reg[iae] m[aies]t[a]tis.
1 у ркпс. підкреслено.
2 "w ” піднято над рядком.
*також.
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' Dzialo siq w Warszawie nazaiutrz po swiqcie Podniesienia
s. Krzyza, to iest dnia 152 mca wrzesnia roku panskie[go] 1668V
172. 1668.IX. 14. Warszawa
M iecznikostwo nowodrodzkie urodz. Machnickiemu, zolnierzowi
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65]
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Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc., isz podany iest do akt
metryki naszej kancellariej w. koronnej przywilej na papirze pisany,
rqky naszy krolewsky podpisany і pieczqciy tejze kancellariej
koron[nej] stwierdzony, od nas urodz. Machnickiemu Andrzeiowi
na urzyd ziemski miecznikostwa nowogrodzkiego po postypieniu
urodz. Ierzego Godlewskiego na wyzszy urzyd woiewodztwa
czemiechow[skiego] choryztwa vakuiycy, laskawie nadany, zdrowy,
caly і niwczym nienaruszony. Ktory siq tak w sobie ma:
Ian Kazimierz, z Bozej laski krol polski, wielkie xiyze
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflant[skie],
smolen[skie], czemiechow[skie], a szwedzki, gottski, wandalski
dziedziczny krol. Oznajmuiemy tym listem naszym komu to
wiedziec nalezy. W takowej sy u nas consideratiej urodzonego
Andrzeia Machnickiego wojenne merita, ze zadnej nie chcemy
opusczac okazyej, ktorej bysmy laski і sczodrobliwosci naszej nie
mieli wyswiadczyc dowodow. Zaczym umyslilismy mu urzyd
miecznikostwa nowogrodzkiego, za postypieniem urodzonego
Ierzego Godlewskiego na choryztwo czemiechowskie vakuiycy, dac
і conferowac, iakosz daiemy і conferuiemy tym listem naszym. Ktory
to urzyd II to urzyd miecznikostwa nowogrodzkiego tenze urodzony
Andrzej Machnicki ze wszytkiemi praerogatywami і obuentiami,
do niego z prawa і zawziqtego zwyczaiu nalezycemi, trzymac,
zazywac і on sprawowac bqdzie asz do ostatniego kresu zycia swego,
albo do iakiegokolwiek wyzszego urzqdu lubo godnosci dostypienia.
Co do wiadomosci wszech, a mianowicie dygnitarzow, urzqdnikow
і wszytkich stanu rycerskiego wdztwa czerniehowskie [go]4 powiatu
nowogrodzkie[go] obywatelow dowodzyc, miec chcemy, aby
wspomnionego urodzonego Andrzeia Machnickiego odtyd za
wlasnego і prawdziwego miecznika nowogrodzkiego mieli і znali,
і onego przy miejscu, praerogatywach, obwentiach, urzqdowi temu
sluzycych, zachowali dla laski naszej. Na co dla lepszej wiary przy
podpisie rqki naszej pieczqc koronna iest przycisniona. Dan w
Warszawie dnia XIV mca wrzesnia roku panskiego MDCLXVIII,
panowania nasze[go] polskiego і szwedzkiego XX roku.
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Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koronnej. Spytek na
Buzeninie Pstrokonski, regent kancellariej w. koronnej, podkomorzy
brzeski.
написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
* також.
4 “и>” піднято над рядком.

173. 1668.ІХ.13. Warszawa
Chor^ztwo czerniechowskie post quemuis impossessionatum
urodz. Godlewskiemu, miecznikowi nowogrodzkiemu
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65]
Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Wysokie urodzonego
Ierzego Godlewskiego, miecznika nowogrodzkiego, w wielu
okazyach woiennych uwazaiyc merita, umyslilismy mu choryztwo
wdztwa czerniechowskiego, post impossessionatos et nullo iure
pos[ses]sores vakuiyce, dac і conferowac, iakosz daiemy і
conferuiemy tym listem naszym. Ktore to choryztwo czernie
chowskie pomieniony urodz. Ierzy Godlewski ze wszytkimi
praerogatywami, prawami і obuentiami, do tegosz urzqdu z prawa і
zawziqtego zwyczaiu nalezycemi, trzymac, miec, zazywac і onoz
sprawowac bqdzie asz do ostatniego kresu zycia swego, albo do
iakiego wiqksze[go] urzqdu lub tesz godnosci dostypienia. Co do
wiadomosci wszech, a mianowicie dygnitarzow, urzqdnikow і
wszytkich stanu rycerskiego wdztwa czerniechowskiego obywatelow
przywodzyc, zydamy і miec chcemy, aby odtyd pomienionego
urodzonefgo] Ierzego Godlewskiego za wlasnego і prawdziwego
choryzego czerniechowskiego mieli і znali і onego przy II miejscu, 238v.
praerogatywach і obuentiach, temu urzqdowi sluzycych, zachowali
dla laski naszej. Na co dla lepszej wiary przy podpisie rqki naszej
pieczqc koronna iest przycisniona. Dan w Warszawie dnia XIII mca
wrzesnia roku panskiego MDCLXVI1I, panowania krolestw naszych
polskiego і szwedzkie[go] XX roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci w. koron[nej], Spytek
na Buzeninie Pstrokonski, regent kancel[lariej] w. koron[nej],
podkom[orzy] brzeski.
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174. 1668.ІХ.1. Warszawa
Dobra wsi Sunorowsk і Czubarow і innych, w wdztwie
czerniechow[skim] w powiecie Nowogrodka Siewierskie[go]
vakuiqce, prawem lennym urodz. regentowi kancell[ariej] w.
koronfnej], podkom [orzem u] brzeskie[m u], m alzonce і
potomkom ie[go] Pstrokonskim
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65]
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Ian Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Wiele zt^d dostoienstwu
naszemu krolewskiemu chwaly і ozdoby przybywa, gdy optimi tej
Rzeczyptej ciues nalezyt^ za swoie merita odbierai^c sczodrobliwosci naszej kontentecq і sami do dalszych chwalebnych czynow
pobudzeni alacriores zostai^ і innym do chwalebniefgo] czynienia
pobudkn bywai^. Na takow^ u nas przychodz^ aestimq wysokie
urodz. Spytka z Buzenina Pstrokonskie[go], podkomorzego
brzeskiego, regenta kancellariej w. naszej koron[nej], merita, ktore
nam і Rzeczyptej w roznych tam in toga, quam in sago okazyach, in
toga tak wiele poselskich non minus dextre, quam prudenter na
sejmach functij, iako і na inszych publicznych aktach w walnych
Rzptej sprawach і trudnosciach commissarskie munia obeundo, in
sago zas w roznych expeditiach woiennych, osobliwie pod czas
expeditij kozackich і tatarskich, iako і pod czas szwedzkiej blisko
przeszlej wyswiadczal, і teraz przy boku naszym illu[str]ata fide
mqznie і odwaznie zdrowiu і substantiej swoiej nie folgui^c
continuato wyswiadczac studia nie przestaie. Ktore to merita і rowna
przezacnemu starozytnemu urodzeniu cnota iako przyzwoitego od
nas potrzebuie lltrzebuie zawdziqczenia, tak na pamiqc przywodzi,
abysmy w podai^cych siq okazyach krolewsk^ nasz^ onemu
wyswiadczyli laskq і onej zadatkami onego і dom iego ardentius
sobie w potomne wieki obowimzali. Ktorm przy tej okazyej
wyswiadczai^c, umyslilismy onemu, malzonce і potomkom iego
mqskiej plci, ex lumbis ipsius l[egi]time descendentibus, wsie
Sunorowsk і Czubarow nad rzekn Sudosti^, wies Mutyn nad rzek^
Semem nazwane po smierci urodzonych Iana і Remogiana
Wisniowskich, synach urodz. niegdy Adama Wisniowskiego,
sqdziego ziemskiego nowogrodzkiego, wies Bialokopytow і czqsc
wsi Sobieczewa po smierci urodz. Augustyna Mogilnickiego, wies
Koczarowkq po smierci urodz. Gabryela Iaslikowskiego, wies
Faiowsczyznq po smierci urodz. Macieia Stachurskiego rzeczone,
w wdztwie czerniechowskim1, w powiecie nowogrodka siewierskiego lezmce, do szafunku і dispositiej naszej przypadle, dac і
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conferowac, iakosz daiemy і conferuiemy niniejszym listem naszym
prawem lennym wieczystym. Ktorego mocy przerzeczony urodzony
Spytek z Buzenina Pstrokonski, podkomorzy brzeski, regent
kancellariej w. naszej koronnej, z malzonky і potomkami mqskiej
plci l[egi]timis pomienione wsie Sunorowsk, Mutyn, Bialokopytow,
czqsc Sobieczewa, Koczarowkq і Faiowsczyznq, w wdztwie czemiechowskim, w powiecie nowogrodka siewierskiego lezyce, ze
wszytkiemi polami, rolam i, iykami, gruntam i, budynkam i,
folwarkami, dworami, lasami, pusczami, zaroslami, sadzawkami,
stawami, ieziorami, rzekami, potokami, karczmami, mlynami,
pasiekami, futorami, sianozqciami, z splawami bobrowemi,
owczamiami, barciami, poddanemi, ich czynszami і robociznami, і
ze wszytkiemi innemi przynaleznosciami, przypadlosciami і
przyleglosciami, tudziesz pozytkami і dochodami wszelkiemi,
zdawna do tych wsiow nalezycemi, miec, trzymac, zazywac bqdzie
prawem lennym wieczystym. Obiecuiyc to onemu po nas і
naiasniejszych successorach naszych, isz ani my, ani naiasniejsi
successorowie nasi przerzeczonego Spytka Pstrokonskiego,
podkomorzego brzeskie[go], regenta kancellariej w. naszej koronnej,
z urodzonemi malzonky і potomkami iego l[egi]timis mqskiej plci,
poki ich tylko stawac bqdzie, od spokojnej possessiej przerzeczonych
wsiow nie oddalemy і oddalic nikomu nie dopusciemy, ale cale і
nienaruszenie onego, malzonkq і potomkow iego przy tym lennym
prawie wieczystym zachowamy, tosz і naiasniejsi successorowie
nasi uczyniy. Wzglqdem ktorego lennego prawa wieczystego
powinnosciom tym, ktorym tameczni obywatele podhig prawa ex
antiquo podlegaiy, podlegac і oni powinni, prawa nasze krolewskie,
K osciola rzym skie[go] katholickiego і R zeczyptej w cale
zachowuiyc. Na co dla lepszej 2 wiary і wagi'2 przy II podpisie rqki 23 9v.
naszej pieczqc koronny przycisnyc roskazalismy. Dan w Warszawie
dnia pierwszego mca wrzesnia roku panskiego MDCLXVIII,
panowania krolestw naszych polskiego XX, a szwedzkiego XXI
roku.
Ian Kazimierz, krol. Miejsce pieczqci kancellariej mniejszej
koronfnej]. Ian Wolowski, warmin[ski] і chelmin[ski] kanonik,
sek[reta]rz i.k.m. Stefan Hankiewic, krola ie[go] mci sekr[etarz] і
onegoz decretow ruskich, a oraz akt tych pisarz, m[anu] p[ropri]a.ll3 240
1 “w ” піднято над рядком.

22 ці

слова у ркпс. послідовно позначені цифрами «2, І», що визначає

наступний порядок прочитання „wagi і w iary”.
?арк. 240 - 240v. незаповнені.
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II 'Nastqpuiy akta za panowania krola i. mci Michala, z Bozej
laski krola polskiego, wielkiego xiyzqcia litewskiego, ruskiego,
pruskiego, mazowieckiego, zmudzkiego, inflantskiego, wolynskiego,
kiiowskiego, podolskiego, podlaskiego, smolenskiego, siewierskiego
і czerniechowskiego.
Za urzqdu pieczqtarskiego iasnie wielmoznego i. mci pana
Iana hrabie z Leszna Leszczynskiego, najwysszego kanclerza
koronnego, generala wielgopolskiego, malborskiego starosty, takze
przewielebnego w Bogu ie[go] mci xiqdza Andrzeia Olszowskiego,
biskupa chelm inskiego і pom ezanskiego, podkanclerzego
koronnego, dziekana krakowskiego, opactwa andrzeiowskiego
administratora.
Poczywszy od roku panskiego 1669 az do roku 1673. ||2
HDzialo siq w Krakowie na sejmie szczesliwej koronatiej krola
ie[go] mci we wtorek po swiqcie S. Michala Archaniola najblisszy,
to iest dnia pierwszego mca pazdziernika roku panskiego tysiyc
szescset szesdziesiytego1 dziewiytego.'1
Za sprawa і przelozeniem iasnie wielmoznego ie[go] mci pana
Iana hrabie z Leszna Leszczynskiego, najwysszego kanclerza
koronnego, generala wielgopolskiego, malborskiego etc. starosty.
175. 1669.IX.30. Krakow
Podstolstw o w olynskie urodzonem u Zolkiew skiem u po
urodzonym Hulewiczu
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65; Wpis - MK-209, f.l23-v.]

Michal, z Bozej laski krol polski, wielki xiyze litewski, ruski4,
pruski, mazowiecki, zmudzki, kiiowski, wolynski, podolski,
inflantski, smolenski, siewierski і czemiechowski. Oznajmuiemy
niniejszym przywileiem, komuby o tym wiedziec nalezalo. Rzyd і
sprawowanie tej Rzeczypospolitej z woli Bozej і z wolnych obojga
narodu glosow na siq wziywszy, te oraz przed siq bierzemy studium,
aby bene meriti patriae ciues za odwazne zaslugi swoie debitam od
nas odbierali gratitudinem. Miqdzy ktorymi znajduiemy urodzonego5
Zolkiew skiego, rotm istrza piechoty naszej wqgierskiej, za
antecessorow naszych w roznych woiennych okaziach (cum
detrimento vitae fortunarumque suarum) dobrze zasluzonego, ktory
w wrodzonej ku domowi naszemu krolewskiemu nie ustaiyc ochocie
swoiej і ku ojczyznie dalszej zyczliwosci, і teraz na usludze naszej
constanter perseueruie. Chcyc tedy і dawniejsze zaslugi onego za
antecessorow naszych oswiadczone Rzeczypospolitej pansky naszy
nadgradzac munificentiy, a do dalszych naszych і Rzptej tym
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chqtniejszym uczynic, um yslilism y mu urzyd podstolstw a
wolynskiego post decessum urodz .6 Hulewicza dac і conferowac,
iakosz niniejszym listem przywileiem naszym ze wszytkiemi do tego
urzqdu antiquitus і ad prasens nalezycemi praerogatiwami і
obuentiami daiemy і confe II conferuiemy, az do zywota iego albo
do dostypienia wysszej godnosci iakiej. Co do wiadomosci wszem
wobec і kazdemu zosobna, osobliwie iednak wszytkim obywatelom
wolynskim przywodzyc, chcemy miec і rozkazuiemy, abyscie
pomienionego urodzonego 7 Zolkiewskiego, rotmistrza piechoty
naszej wqgierskiej, za wlasnego і prawdziwego podstolego
wolynskiego, mieli, znali і powazali, miejsca, wladze і praerogatiw,
do tego urzqdu zdawna nalezycych, spokojnie zazywac dopuszczali
dla laski naszej. Na co dla lepszej wiary rqky siq naszy podpisawszy
pieczqc koronny przycisnyc rozkazalismy. Dan w Krakowie na
sejmie szczqsliwej koronaciej naszej dnia XXX miesiyca septembra
roku panskiego MDCLXIX, panowania naszego pierwszego roku.
Michal, krol. Miejsce pieczqci wielkiej kancellariej koronnej.
11 написано крупніше.
2 арк. 24lv. незаповнений.
3 описка замість „szescdziesiqtego”.
4 на правому полі навпроти рядка запис „согг. ”.
5 пропущене ім ’я , „Michala Stanislaw a”.
6пропущене ім я “Jana ”.

7пропущене ім ’я,

„Michala Stanislaw a”.

' Dzialo siq w Krakowie na sejmie szczqsliwej coronaciej krola
ie[go] mci we czawtek2 przed swiqtem SS. Szymona і Iudy Apostolow
najblisszy, dnia 24 miesiyca pazdziemika roku panskiego 1669.'1
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielm. i. mci pana Iana hrabie
z Leszna Leszczynskiego, najwysszego kanclerza kor[onnego],
g[e]n[er]ala wielgopolskiego3, malborskiego etc. starosty.
176. 1669.X. 19. Krakow
Klucznikowstwo luckie po smierci urodz. Zahorowskiego
urodzonfemu] Wielohorskiemu
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65; Wpis - MK-209, f,136v.-137]

4Michal, z Bozej laski krol polski, wielki xiyze litewski etc.
Oznajmuiemy niniejszym listem naszym wszem wobec і kazdemu
zosobna, komu o tym wiedziec nalezy. Wiadome nam sy cnota,
rostropnosc, wiara urodzonego5 Mikolaia Wielehorskiego, ktore
naiasniejszemu antecessorowi naszemu і Rzeczypospolitej w
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roznych expediciach woiennych mqznie і statecznie oswiadczal.
Tedy, chc^c go do dalszych lask^ naszn krolewsk^ podobnych
zachqcic uslug, umyslilismy mu na tym (daj Boze szczesliwym)
panowania naszego pocz^tku urz^d klucznikowstwa luckiego II
luckiego w wdztwie wofynskim, po smierci urodz. Mikolaia
Zahorowskiego, klucznika luckiego, wacui^cy, do naszej dispositiej
krolewskiej przypadly, takze wies Kolczyn rzeczon^, w tymze
woiewodztwie wofynskim lez^cm, dac і conferowac, iakosz daiemy
і conferuiemy niniejszym listem naszym. Ktory to zwysz rzeczony
klucznikowstwa urz^d і wies Kolczyn, do tegosz klucznikowstwa
zdawna nalez^cm, przerzeczony urodzony Mikolaj Wielohorski ze
wszytkimi prawami, praerogatiwami, wolnosciami, dworami,
budynkami, rolami, polami, gumnami, browarami, mlynami,
karczmami, pastwiskami, l^kami, borami, lasami, gaiami, chrostami,
sadami, ogrodami, sadzawkami, rzekami, barciami, poddanymi,
km ieciam i, ogrodnikam i, kom ornikam i, ich robociznam i і
powinnosciami, czynszami, prowentami, obuentiami, daninami,
pozytkami і innymi wszelkimi tak do urzqdu klucznikowstwa, iako
і do wsi iego, zdawna і teraz nalez^cymi, bqdzie mial і trzymal do
ostatniego kresu zycia swego, prawa nasze, Rzptej і Kosciola
katholickiego in toto zachowuimc. Co do wiadomosci wszech wobec
і kazdego zosobna, a osobliwie wielmoz[nych] urodz. dignitarzow,
urzqdnikow і wszytkich wdztwa wolynskiego stanu rycerskiego
obywatelow donosz^c, miec chcemy і rozkazuiemy, aby wzwysz
rzeczonego urodz .6 Mikolaia Wielohorskiego za prawdziwego і
istotniego klucznika luckiego, a nie kogo inszego і mieli, і znali,
onemu z praw, wolnosci, praerogatiw і obuentiej ust^pili, і onego
przy pomienionej wsi Kolczyn nazwanej, do tegosz urzqdu nalez^cej,
cale і nienaruszenie zachowali. Na co dla lepszej wiary rqk% nasz^
podpisuiemy і pieczqc koronny przycisn^c roskazalismy. Dzialo siq
w Krakowie dnia XIX miesi^ca pazdziernika roku panskiego
MDCLXIX, panowania naszego pierwszego roku.
Michal, krol. Miejsce pieczqci wielkiej kancellariej koronnej.
Hieronim Pinocci, i. kr. mci sekretarz, m[anu] p[ropria].
11 написано крупніше.
2 описка замість ”we czw artek”.
-* (,o ’’ у кінці слова підняте над рядком.
4 на лівому полі навпроти рядка запис „согг ”

5 “о ” у

кінці слова підняте над рядком .

6 дописано над рядком.
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'■Dzialo siq w Krakowie pod czas sejmu generalnego
koronnego szczesliwej coronacyej i.k.mci we srzodq po swiqcie
Wszytkich SS. nablisszy, to iest dnia szostego miesiyca listopada
roku panskiego 16692.'1
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielm. i. m. p. Iana hrabie z
Leszna Leszczynskiego etc.
177. 1669.X.30. Krakow
Zachowanie urodz. Suszczanskiego przy possessiej dobr
Obarowa і Grodka
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65; Sig.-lO, s.204; Wpis - MK-209, f,150-v.]

3Michal, z Bozej laski krol polski, wielki xiyze litewski, ruski,
pruski, mazowiecki, zmudzki, kiiowski, wolynski, podolski,
podlaski, inflantski, sm olenski, II sm olenski, siew ierski і 243v.
czemiechowski. Oznajmuiemy niniejszym listem naszym wszem
wobec і kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy, iz my maiyc
wzglyd na zaslugi urodzonego Iana Suszczanskiego Proskury,
podczaszego kiiow skiego, w roznych okaziach woiennych
wyswiadczone, і one lasky naszy krolewsky chcyc iemu zawdziqczyc,
umyslilismy go przy prawie, ktore iemu samemu od naiasniejszego
Iana Kazimierza, antecessora naszego, na dobra Obarow, Grodek
ze wszytkimi przynaleznosciami і okolicznosciami, do archimandriej
pieczarskiej sluzycymi, shizy, zachowac і przy calej і zupelnej tychze
dobr possessiej zostawic, iakosz zachowuiemy і zostawuiemy tym
przywileiem naszym. Mocy ktorego wolno iest przerzeczonemu
urodz. Ianowi Suszczanskiemu Proskurze pomienione dobra ze
wszytkiemi przynaleznosciami, przyleglosciami miec, trzymac,
zazywac dotyd, poki realnej dobr swych dziedzicznych, w
woiewodztwie kiiowskim a powiecie zytomirskim lezycych, nie
otrzyma possessiej і do nich przywrocony nie bqdzie, tak iednak,
aby podlug pierwszego przywileiu tych dobr nie pustoszyl, owszem
iako najlepiej conserwowal. Obiecuiyc to po nas і naiasniejszych
successorach naszych, iz przerzeczonego urodz. Iana Suszczanskiego
Proskury od pomienionych dobr possessiej nie oddalemy, ale go
cale і nienaruszenie przy tychze prawach zachowamy, co і naiasniejsi
successorowie nasi uczyniy. Co do wiadomosci wszytkich, osobliwie
iednak urzqdow і zwierzchnosci, pod ktorych iurisdictiy te dobra
zostaiy, przywodzyc, po nich to miec chcemy і roskazuiemy, aby
pomienionego urodzonego Iana Suszczanskiego Proskurq przy tymze
prawie naszym nienaruszenie zachowac, zadnej mu trudnosci w
possessiej nie czyniyc dla laski naszej, prawa nasze krolewskie,
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Rzptej і Kosciola katholickiego wcale zachowuiyc. Na co dla lepszej
wiary przy pieczqci koronnej rqky wlasny podpisalismy siq. Dzialo
siq w Krakowie pod czas sejmu szczqsliwej coronaciej naszej dnia
XXX miesiyca pazdziemika roku panskiego MDCLXIX, panowania
naszego pierwszego roku.
Michal, krol. Miejsce pieczqci wielkiej kancellariej koronnej.
Spytek na Buzeninie Pstrokonski, regent cancellariej wielkiej
koronnej, podkomorzy brzeski, m[anu] p[ropri]a.
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
3 на правому полі навпроти рядка запис „согг. ”
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'Dzialo siq w Krakowie w sobotq przed swiqtem Ofiarowania
Naswiqtszej Panny Mariej nablisszy, to iest dnia 23 miesiyca
listopada roku 1669.'1
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielm. i.m.p. Iana hrabie z
Leszna Leszczynskiego, najwyszczego kanclerza koronnego,
generala wielgopolskiego, malborskiego etc. starosty.
178.
1669.XI.23. Krakow
Iarm arki II Iarm arki miasteczku Targowicy
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65; Wpis - MK-209, f.l89-v.]

2Michal, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy tym listem
naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy.
Czulosci і dobroczynnosci krolewskiej rzecz przyzwoity baczyc
pomnazac dobro poddanych і fortuny ichze snadnie, sklonilismy
siq do tego za instantiy, do nas przez wielmoz[nego] Stanislawa
Kazimierza Bieniewskiego, woiewodq generala czerniechowskiego,
wniesiony, abysmy miasteczka iego dziedzicznego Targowica
nazwanego, w wdztwie wolynskim, powiecie luckim lezycego,
urzqdowi і wszytkiemu pospolstwu iarmarki nadali і naznaczyli
troiakie w rok. Pierwszy tedy iarmark odprawowac siq bqdzie w
tydzien po Zielonych Swiytkach, drugi - w tydzien po swiqcie
Swiqtego Ilego, trzeci - po Swiqtym Luce takze w tydzien podhig
kalendarza ruskiego, bez przeszkody iednak poblisszych miast і
miasteczek. Na ktore to iarmarki do pomienionego miasteczka wolno
bqdzie wszelkiego narodu kupcom і innego stanu ludziom 3
przyiezdzac, tamze towary obmieniac і inne sprawy poczciwe, і
kontracty odprawowac pod wolnosciy і bespie-czenstwem, prawem
pospolitym przyiezdzaiycym і wyiezdzaiycym na iarmarki
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warowanymi takich tylko nie przypuszczaiyc, ktorych і prawa
pospolite od spoikowania z dobrymi oddzielaiy і onego zabraniaiy,
prawa iednak nasze, Rzptej і Kosciola katholickiego rzymskiego
wcale zachowuiyc. Na co dla lepszej wiary rqky siq wlasny
podpisawszy pieczqc koronny przycisnyc rozkazalismy. Dan w
Krakowie dnia XXIII miesiyca listopada roku panskiego MDCLXIX,
panowania naszego pierwszego roku.
Michal, krol. Miejsce pieczqci wielkiej kancellariej koronnej.
Boguslaw Leszczynski, regent koronny.
11 написано крупніше.
2 на правому полі навпроти рядка запис „согг”.
* ”т ” підняте над рядком.

' Actum Cracouiae feria sexta in vigilia festi sancti Andreae
apostoli die scilicet vigesima nona mensis Nouembris anno Domini
1669.-'
Ad relatio II Ad relationem ill[ust]r[issi]mi d[omi]ni Ioannis 244v.
comitis de Leszno Leszczynski, supremi cancellarii regni,
g[e]n[er]alis maioris Poloniae, Mariaeburgensis etc. capitanei.
179. 1669.XI.26. Cracoviae
Oblata priuilegii super bona exulibus incolis palatinatuum pro
reclinatoriis collata
[Reg. - Index, f.82v; AK, s.65; Wpis - MK-209, f.209-210]

2Michael, dei gratia rex Poloniae etc. Significamus etc. Quod
veniens personaliter ad acta metricae regni cancellariae maioris
g[e]n[er]osus Adam[us] Burkacki, iudex terrestris Nouogrodensis,
et pro proxime praeteritis comitiis regni g[e]n[er]alib[us] felicis
coronationis nostrae nuntius terrestris Czerniechouien[sis], obtulit
ad actis ingrossandum literas priuilegii n[ost]ri infrascriptas, manu
nostra subscr[ipt]as et sigillo regni cancellariae maioris communitas,
sanas, saluas, illaesas, omnique suspicionis nota carentes, petens
easdem suspici. Quarum quidem l[itte]rarum tenor de verbo ad
verbum sequitur talis:
Michael, Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae,
Russiae, Prussiae, Samogitiae, Kiiouiae, Volhiniae, Podlachiae,
Podoliae, Liuoniae, Smolensciae, Seueriae, Czerniechouiaeque.
Significamus p[rae] send bus literis nostris quorum interest uniuersis
et singulis. Quod cum reip[ubli]cae tot tantisque bellorum
incommodis quassatae respirium aliquod habere, pacemque siue
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inducias cum magno Moschouiae duce inire interesset, quo per
commissarios conclusa pars regni trans fluuium Boristhenem sit [a],
videlicet palatinatus Czemiechouien[sis], magnaquepars Kiiouiensis
ad annos tredecim imperio Moschouitico adiuncta est, ac proinde
datum est a ser[enissi]mo rege Ioanne Casimiro, antecessore n[ost]ro
clarissimo, p[rae]fatorum Kiiouien[sem] et Czemiechouien[sem]
pal[atina]tum cum districtu Nouogroden[si] incolis exulibus
diploma, quod deinde in comitiis regni g[e]n[er]alibus constitutione
anni millesimi sexcentesimi sexagesimi septimi roboratum,
nouellaque constitutione felicis electionis nostrae et insuper
iuramento nostro inter pacta conuenta cum ordinibus regni inita
confirmatum. Hoc itaque diploma ad executionem deducentes, bona
nostra regalia inferius nominata omnia dictis incolis eorundem
palatinatuum tenutoris sortis, quorum bona in partes Moschouiticae
auulsa sunt, suntque mere exules, in vim reclinatoriorum damus et
assignamus. Ac praecipue scultetiam desertam in villa Duninow in
palatinatu Bresten[si] Cuiauien[si] capitaneatu Koualien[si] morte
N iem oiew skie vacantem , villam Iw anow ice in palatinatu
Cracouien[si] districtu Krzepicensi morte g[e]n[er]osi Casimiri
Goslawski, aduocatiam in villa Borkow morte g[e]n[er]osae
Kozuchowska, villam Slonsk in pala II in palatinatu et districtu
Iunivladislauien[si ]3 morte g[e]n[er]osae Annae Niemoiewska,
villam Sawda in palatinatu Culmen[si] districtu Brodnicen[si],
officinam ferrariam in villa O lszow ka ad cap[ita]neatum
OstrolQcensem spectantem, morte g[e]n[er]osi Valeriani Brzoska,
villam Glowienki morte g[e]n[er]osi Doruchowski, villam Kladniow
in palatinatu Volhyniae districtu Vlodzimirien[si], aduocatiam in
oppido Pierzchnica ad capitaneatum Szydlouien[sem] pertinentem
morte g[e]n[er]osi Christophori Lanckoronski, aduocatiam in villa
Smolnica in districtu Praemislien[si] morte g[e]n[er]osi Georgy
Terlecki, aduocatiam in villa Minowka in districtu Praemislien[si],
villam Kikul in terra Dobrinen[si] morte g[e]n[er]osi Stachurski,
villam Sielce in terra gostinensi morte eiusd[em], sortem in villa
Oplapy in palatinatu Volhyniae cap[ita]neatu Coulensi, aduocatiam
in villa L^ka morte g[e]n[er]osi Raphaelis Iastkmanicki, aduocatiam
Szeleszowce morte g[e]n[er]osi Kaczkowski, aduocatias in villis
Kazum et Mokotow in pal[atina]tu Masouiae morte n[o]b[i]lis
Bartholomei Strzalinski, venatoris aulae n[ost]rae, villas Dragnia,
Podsiola et Wierzbie in palatinatu Sandomirien[si] cap[ita]neatu
Szydlouien[si], morte g[e]n[er]osi Alexandri Ossowski. Hoc etiam
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supranominatorum4 pal[atina]tuum incolis praesenti priuilegio nostro
cauemus, quod si aliquem ex iisdem mori contigerit, tunc successor
ex sanguine defuncti proximior sorte antecessoris sui vigore huius
priuilegii n[ost]ri, absque altero seorsiuo priuilegio ad tempus
antecessori suo praefixum et designatum, gaudebit et utifruetur cum
ea insuper declaratione. Ut quidquid a die abdicationis regno per
ser[enissi]mum regem, antecessorem nostrum clarissimum, factae
ad datam praesentis priuilegii ex vacantibus intercessit et priuilegium
aliquod emanauit, haec omnia pro irritis et inanibus declaramus et
cassamus praefatisque donatariis nostris exulibus p[rae]senti
priuilegio assignatum. Quod si eadem bona census annui prouentum
triginta millium florenor[um] Polon[icorum] non adaequauerat ex
occurrentibus ad dispositionem nostram prim is vacantibus
subpleuimus. Liberum 5 igitur ab hinc licitumque erit praenominatis
incolis supraspecificata bona in realem et actualem possessionem
apprehendere illisque utifrui cum omnibus agris, pratis, campis,
siluis, stagnis, fluuiis, piscinis, molendinis, tabernis, structuris,
aedificiis, subditis eorumque laboribus, censibus, reditibus,
prouentibus, usibus, fructibus, commodis, emolumentis, attinentiisque et pertinentiis uniuersis, ex antiquitus spectantibus, tenere
et possidere ad tempus in diplomate expressum, quod in toto et in
qualibet eius parte sine ulla immutatione integre conseruam[us].
Ex II Ex quibus supra recensitis bonis praesertim solutioni quartae 245v.
obnoxiis binam prouentuum quartam partem Rauam quotannis
inferre tenebuntur, sylvarum6 et granicierum diligentem custodiam
habebunt, subditosque in solitis laborib[us] et oneribus non
aggrauabunt, iuribus nostris regalibus, reip[ubli]cae ecclesiaeque
catholicae saluis in toto manentibus. In cuius rei fidem praesentes
manu n[ost]ra subscripsimus et sigillo regni communiri iussimus.
Datae Cracouiae die XXVI mensis Nouembris anno d[omi]ni
MDCLXIX, regni n[ost]ri primo anno.
Michael rex. Locus sigilli maioris cancellariae regni.
Hieronimus Pinoci, regiae m[aies]t[a]tis secretarius, m[anu]
p[ropri]a.
Quas quidem suprainsertas per oblatam porrectas literas nos
ad acta suscipi, inscribi, ex iisdemque fideliter de verbo ad verbum
depromptas, in forma authentica extradi originale vero ipsum
priuilegii istius iterum g[e]n[er]oso offerent restitus permisimus,
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prout de facto recepit, actorumque metricae regni praefectum de
recepto quietauit. In cuius rei fidem etc. Actum et datum7 ut supra.
11 написано крупніше.
2 на лівому полі навпроти рядка запис „согг.
-* “via " дописано над рядком.
4 “т ” у кінці слова піднято над рядком.
5також.
6 також.
7 “т ” піднято над рядком.
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' Actum Cracouiae feria quinta pridie festi s[anctae] Nicolai
episcopi et confessoris die scilicet quinta mensis Decembris anno
d[omi]ni 16692."1
Ad relationem ill[ust]r[issi]mi d[omi]ni Ioannis comitis de
Leszno Leszczynski, supremi cancellarii regni g[e]n[er]alis maioris
Poloniae, Mariaeburgensis etc. capitanei.
180. 1669.XI.26. Cracoviae
Capitaneatus braclauiensis post g[e]n[er]osum Piaseczynski
g[e]n[er]oso Paulo Tetera
[Reg. - Index, f.83; AK, s.65; Wpis - MK-209, f.230v.-23 1v.]
3Michael, dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae,
Russiae, Prussiae, Masouiae, Samog[itiae], Kiiou[iae], Volhiniae,
Podol[iae], Podlach[iae], Smolen[sciae], Seuer[iae], Czernichouiaeque. Significamus p[rae]sentibus literis n[ost]ris, quorum
interest uniuersis et singulis. Augustae magnorum principum
felicitati nihil magis conuenire arbitramur, quam4 ut viros optime
de repub[li]ca meritos singularibus fauoribus et liberalitate regali
prosequantur, sic enim et principantium firmari thronos et
optimorum5 quorumque generosam indolem ire pronius ad ardua
virtutum fastigia ac fortissimarum actionum pro Deo et principe
culmina necesse est. Hinc et nos a primis statim felicis inaugurationis
n[ost]rae auspiciis, nihil magis in votis habemus, quam ut eos
potissimum viros gratia nostra complectamur, quos II quos nobis
gloriosa emeritae virtutis specimina, integraque et nullo aduersae
fortunae impetu violata fides diligenter commendatos reddunt. Quare
cum g[e]n[er]osi Pauli Tetera, viri anteactis temporibus ob singulares
magnanimas virtutis suae actiones artisque bellicae summam
peritiam, insignem experientem 6 ac probatissimam in ser [enissi]mum antecessorem nostrum, totamque rempub[licam] obsequiorum promptitudinem, per eundem ser[enissi]mum Ioannem
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Casimirum, antecessorem 7 n[ost]rum, maximis honoribus et
amplissimis dignitatibus adornati, officioque et potestate supremi
ducis campestris exercitus Zaporouiani insigniti, singularem in nos
et rempub[li]cam Polonam fidei sinceritatisque suae constantiam,
quam semel reip[ubli]cae deuotam adeo semper intaminatam,
ullisque seu fauentis fortunae illiciis, seu summae potentiae
Zaporouianae illecebris illaesis gessit conseruauitque, ac in hucusque
non sine magna nominis sui gloria continuando 8 conseruat, ut non
tantum amore patriae, integritatisque fidei suae conseruandae causa,
grauissimam bonorum et fortunarum suarum per insolentem ad
praesens rebellium Cosacorum colluuiem subierit pacturam, verum
etiam effrenatae licentiae in perniciem reip[ubli]cae coniuratae
adhaerere nolendo, debitis iure optimo emeritae virtutis suae
honoribus in audito vel raro exemplo libere renunciare, officiumque
et insignia ducis Zaporouien[sis] in manus regias deponere maluerit,
quam arrecto constantis in principem et rempub[li]cam fidei tramite
deflectere, optimo perspectam habeamus eximiaque illius in
rempub[li]cam merita penitiori perpendamus examine, dignum gratia
et liberalitate nostra iudicamus. Ac proinde faciendum nobis esse
duximus quatenus ipsi in recompensam tantorum ipsius meritorum,
capitaneatum n[ost]rum braclauiensem post g[e]n[er]osum
Stephanum Constantinum Piaseczynski, subdapiferum Braclauien[sem], eiusdem cap[ita]neatus Braclauienfsis], ex nexu certae
intercisae nullo iure possessorem ad nos et dispositionem n[ost]ram
regiam ex vi eiusdem intercisae et ex aliis iuris rationibus ad
dispositionem n[ost]ram deuolutum daremus et conferremus prout
quidem damus et conferim us praesentibus. Quem quidem
capitaneatum Braclauiensem cum omnibus oppidis, villis, praediis,
curiis, molendinis, tabernis, subditis eorumque laboribus, censibus,
dationibus, fructibus, prouentibus, agris, pratis, campis, pascuis,
syluis, nemoribus, lacubus, piscinis, fluminibus, attinentiisque et
pertinentiis uniuersis, nunc et ab antiquo ad eundem cap[ita]neatum 9
II cap[ita]neum spectan[tibus], idem g[e]n[er]osus Paulus Tetera, 246v.
capitaneus noster Braclauienfsis], tenebit, habebit et possidebit ad
extrema vitae suae tem pora. Prom ittim usque pro nobis et
ser[enissi]mis succ[ess]oribus nostris, non esse nos ser[enissi]mosque succ[ess]ores nostros ipsum ab usu et pacifica eiusdem
capitaneat[us] possessione amoturos, neque amouendi potestatem
cuipiam daturos, sed saluum et integrum ius aduitalitium ipsi
conseruaturos, quod et ser[enissi]mi succ[ess]ores nostri praestabunt.
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R atione cuius aduitalitatis prim o possessionis suae anno
quadruplicem, sequentibus vero annis duplicem prouentuum suorum
quartam de eodem cap[ita]neatu Braclauiensi quotannis Rauam stato
tempore inferre tenebitur, iuribus n[ost]ris regalibus, re[ipubli]icae
ecclesiaeque catholicae saluis. In quorum fidem praesentes manu
nostra subscriptas sigillo regni communiri iussimus. Datum
Cracouiae die XXVI mensis Nouembris anno D[omi]ni MDCLXIX,
regni nostri Poloniae anno primo.
Michael, rex. Loc[us] sigilli maioris cancellariae regni.
Hieronim[us] Pinoci, r[egiae] m[aiestatis] se[creta]r[iu]s, m[anu]
р[горгіа]. II
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
*на лівому полі навпроти рядка запис „согг. ”.
4 “т ” піднято над рядком.
5 також.
6 також.
7також.
л “о " у кінці слова піднято над рядком .
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'Zaczyna siq rok panski 1670.
Dzialo siq w Warszawie pod czas sejmu walnego koronnego
we srzodq po Niedzieli Kwietniej najblisszy, to iest dnia wtorego
miesiyca kwietnia roku panskiego tysiyc szescset siedmdziesiytego.'1
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielmoz[nego] i.m.p. Iana
hrabie z Leszna Leszczynskiego, najwysszego kanclerza koron[nego], generala wielgopolskiego, malborskiego etc. starosty.
181. 1670.IV.2. Warszawa
Daruie dobra swe pobozny Czerlenkowski urodzonemu
Piaseczynskiemu
[Reg. - Index, f.83; AK, s.65; Prot.-M K-371, f.49v.-51 v.(do metriky ruskiej)]

Michal, z Bozej laski krol polski, wielki xiyze litewski, ruski,
pruski2, mazowiecki, zmudzki, kiiowski, wolynski, podlaski,
podolski, inflantski, smolenski, siewierski і czemiechowski.
Oznajmuiemy niniejszym listem naszym wszem wobec і kazdemu
zosobna, komu to wiedziec nalezy, iz stanywszy oblicznie przed
nami і aktami metryki naszej woiewodztwa braclawskiego pobozny
ociec Athanazy Czerlenkowski, zakonnik reguly Swiqtego Basilego,
urodzonego niegdy Sylwestra Czerlenkowskiego, pisarza ziemskiego
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braclawskiego, і Anny Szaszkiewicowny, malzonkow, syn, z
przytomnosciy wielebnego ojca Cypriana Zochowskiego, sacrae
theologiae doctora, archiepiscopiej polockiej coadiutora,
archimandrity leszczynskiego, ad p[rae]sentem actum od wielebnego
w Bogu Gabriela Kolendy, archiepiscopa polockiego, metropolity
kiiowskiego, pro assistente przydanego, teraz tu obecnie takze
stawaiycego (iako o tym na pisrtiie dany consens nizej tu wpisany
swiadczy), zdrowy bqdyc na ciele і na umysle, od prawa, forum і
iurisdictiej wszelkiej sobie nalezytej teraz odstqpuiyc, a tej naszej
iurisdictiej krolewskiej wzglqdem tego zapisu z dobrami і
successorami swemi dobrowolnie poddaiyc і incorporuiyc siq, iawne,
iasnie і dobrowolnie zeznal II zeznal, iakosz w samym skutku przez
terazniejsze przed aktami mi4 autentycznemi obecne stawanie
zeznaie, iz on dobra swoie dziedziczne, sobie po zeszlych rodzicach,
tudziesz po niegdy urodzonym Ianie Czerlenkowskim, stryiu swoim,
z prawa przyrodzonego sluzyce, to iest miasteczko Sieliszcze alias
Nowy Czerlenkow z zamkiem, murami, budynkami, ze wsiami
Czerlenkow, Nerodynce, Komorow, Rowiec, Iaroszowkq alias
Slobodowkq, Gryzince, lurkowce, Iwanowce і Bochenniki ze
wszytkimi pomienionych dobr poddanymi, polami, gruntami і
innymi iakimkolwiek nazwiskiem mianowanemi przynalezytosciami
і dochodami cale і zupelnie urodzonemu Stephanowi Konstantemu
Piaseczynskiemu, braclawskiemu, sinnickiemu staroscie, і iego
successorom prawem wieczystym zapisuie, zeznaie, daie, daruie і
resignuie, prawa wszelakiego, do tych dobr sobie shxzycego, zrzeka
siq, intromissiej z rzetelnym obiqciem і possessiy dopuszcza, pro
euictione omnimoda zapisuie siq і od wszelkich impetityi zawsze
przerzeczonego urodzonego donatariusza swego і iego successorow
bronic obliguie siq. Co wszytko wyrazniej і iasniej na osobnym
zapisie rqcznym rqky tegosz zeznaiycego, tudziesz і innych wielu
przyiaciol swiadkow nizej mianowanych podpisanym і pieczqciami
stwierdzonym pokazuie siq. Ktory to zapis rqczny in suo originali
do xiyg niniejszych wpisania podaie і onego we wszytkich punktach,
clausulach, conditiach і ligamentach, personali sua comparatione
urzqdownie approbuie, stwierdza і zmacnia czasy wiecznymi. A ten
zapis rqczny slowo w slowo tak siq w sobie ma:
la, Athanazy Czerlenkowski, zakonnik reguly S. Bazilego w
iednosci Kosciola Swiqtego bqdycy, syn urodzonego i.m. pana
Sylwestra Czerlenkowskiego, pisarza ziemskiego woiewodztwa
braclawskiego, z urodzonej niegdy iej mci paniej Anny Szaszkie-
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wicowny Sylwestrowej Czerlenkowskiej zplodzony, z przytomnoscim przydanego sobie assistenta za wyraznym consensem od iasnie
przew ielebnego i.m. xdza G abriela Kolqdy, archiepiscopa
248
polockiego, metropolity II metropolity kiiowskiego, i.m. xdza
Gypriana Zochowskiego, coadiutora archiepiscopiej potockiej,
archimandryty leszczynskiego, s[anctae] theologiae doctora і
auditora metropolitanskiego, bqdmc zdrowy na ciele і umysle,
odstmpiwszy swej wlasnej naleznej iurisdictiej, prawa, powiatu і
wdztwa, a pod ten list dobrowolny zapis moj wieczystej darowizny
dobrowolnie siq poddaimc, wiadome czyniq, zeznawam і oznajmuiq
tym moim listem dobrowolnym wieczystej darowizny zapisem
kazdemu, komuby o tym wiedziec nalezalo teraz і napotym zawzdy,
iz ia zachowuimc siq wedlug prawa pospolitego і maimc wolnosc z
tegoz prawa pospolitego dobrami memi iako chcmc szafowac і
disponow ac, nie bqdmc na to ni od kogo nam ow iony ani
przymuszony, ale z dobrej woli moiej, dobra moie wlasne
dziedziczne, mnie po zeszlych rodzicach moich prawem przyrodzonym і zeszlym i.m.p. Ianie na Bochennikach Czerlenkowskim,
stryiu moim, sluzmce і nalezmce, to iest miasteczko Sieliszcze alias
Nowy Czerlenkow z zamkiem, z murami, z budynkami tam
bqdmcymi і wsi do tego miasteczka nalezmce, mianowicie starm wies
Czerlenkow, Nerodynce, Komorow, Rowiec, Iaroszowkq alias
Slobodowkq, Gryznice5, lurkowce, Iwanowce і Bochenniki, w
wdztwie braclawskim lezmce, ze wszytkimi mianowanych dobr
poddanymi і ich robotami, polami, gruntami і ze wszytkiemi innymi
in genere et specie pozytkami, przychodami і przynaleznosciami,
nic na zadnych krewnych bliskich moich і powinnych innych nie
zostawuimc, w ielm oznem u i.m.p. Stephanowi Constantemu
Piaseczynskiemu, braclawskiemu, sinnickiemu etc. staroscie, bratu
memu і potomkom ie[go] mci daiq, daruiq і na wieczne nigdy
nieodzowne czasy zapisuiq і exnunc do mocy, wladzy dzierzenia і
spokojnego uzywania і wieczystej possessiej temusz i.mci p.
staroscie braclawskiemu, bratu memu, і potomkom i.mci przesz
woznego і szlachtq, ktorych sobie i.mc sposobic bqdzie mogl, podaiq
і postqpuiq, a sam siq z tych dobr pomienionych wiecznie wyrzekam6.
Wolny tedy iusz iest і bqdzie i. me p. starosta braclawski, brat moj,
і potomkowie ie[go] mci te dobra wyzej mianowane w possessiq
swoim obimwszy one trzymac, zazywac і podlug woli і upodobania
swego onymi disponowac, dac, darowac, zastawic, zamienic. A ia
248v. iusz od daty tego zapisu mego II zapisu mego w te dobra і maiqtnosci
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wyzej m ianowane przerzem nie w iecznosciy resignow ane,
wstqpowac nie mam і owszem od wszelakich impedimentow, od
kogokolwiek na te dobra zachodzycych, u wszelakiego prawa sydu
і urzqdu swoim wlasnym kosztem zastqpowac submittuiq siq, a to
pod szkodami ziemskimi, o ktore w sprzeciwieniu siq temu zapisowi
memu wolno bqdzie i.m.p. staroscie braclawskiemu, bratu memu, і
potomkom i.mci do wszelakiego prawa sydu і urzqdu grodzkiego і
ziemskiego, і trybunalskiego w kazdy powiat і wdztwo kiiowskie,
wolynskie, braclawskie, czerniechowskie і ich conseruaty pozwac,
gdzie stanywszy bez zazywania zadnych obron prawnych sprawie
siq mam, zadny dawnosciy ziemsky nie szczycyc siq, і na tom dal і
daiq ten list moj dobrowolny wieczystej darowizny zapis z pieczqciy
і z podpisem rqki swoiej і ich mew pp. przyiaciol nizej mianowanych
ustnie do podpisu odemnie proszonych. Pisan w Warszawie dnia
wtorego miesiyca kwietnia tysiyc szescset siedmdziesiytego roku.
Xiydz Athanasy Czerlenkowski, reguly S. Bazilego, m[anu]
p[ropri]a. Cyprian Zochowski, coad[iuto]r arch[iepiskopiej]
pol[ockiej], arch[imandryta] l[eszczynski], iako assistent przydany7
do zeznaiycego od i.m.x. metropolity. Ustnie proszony do tej donaciej
pieczqtarz Michal Kazimierz xiyze Radziwil, podkan[clerzy] і
hetman polny WXLitt. I.I.Bykowski, w[oiewoda] p[omorski] ustnie
proszony, m[anu] p[ropri]a. Ian Franciszek Lubowicki, kasztelan
wolynski, iako a parte ustnie proszony, m[anu] p[ropri]a. Iakub
Potocki, p[isarz] pfolny] koronny. Aleksander Zabokrzycki, czesnik
wdztwa braclawskiego, ustnie proszony, m[anu] p[ropri]a. Miejsce
czterech pieczqci, to iest dwoch na czerwonym wosku hiszpanskim,
a dwoch gladkich na papierze z oplatkiem wyrazonych.
Consensu zas albo pozwolenia listownego przerzeczonemu
assistentowi wielebn[emu] ojeu archimandricie leszczynskiemu, od
wielebnego w Bogu ojca metropolity kiiowskiego danego, series
iest takowa:
Gabriel Kolqda, z Bozej і stolice apostolskiej laski kiiowski,
halicki, polocki archiepiscopus, metropolita, zakonu Bazylego §.
protoarchim andryta, suprazki, berezw iecki archim andrita.
Oznajmuiemy tym listem naszym, iz pokomie supplikowal do nas
w[ielebny] o[ciec] Athanazy Czerlenkowski, kaplan pod wladzy
naszy w iednosci swiqtej zostaiycy, abysmy II abysmy iegointentiq
wzglqdem zeznania dobr in personam i.mci p. Stefana Konstantego
Piaseczynskiego, starosty braclawskiego, cum assistentia et
comparatione i.m.x. Cypriana Zochowskiego, coad[iuto]ra naszego
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archiep[iskopa] polockiego, assensu speciali n[ost]ro stwierdzili,
iakosz ztwierdzamy praebendo dictum assensum do zeznania dobr
iego ktorychkolwiek w zapisie mianowanych (cum assistentia coram
actis metricae cancellariae maioris regni i.m.x. Zochowskiego) in
personam i.m.p. Piaseczynskiego, starosty braclawskiego. Co zeby
inuolatae subiaceat fidei, rqky siq naszy przy pieczqci podpisalismy.
Dan w Supraslu 88 Martii anno 1670.
Miejsce pieczqci na oplatku pod papierem wyrazonej. Gabriel
Kolqda, archiepiscopus metropolitan[us] wszytkiej Rusi, m[anu]
p[ropri]a.
Ktory to zapis na karcie podany a oraz і przyznanie, iako wyzej
uczynione, pomieniony pobozny zeznaiycy, takze і assistent iego
dla tym wiqkszej wagi rqkami swymi podpisali:
X. Athanazy Czerlenkowski, zakonnik reguly S. Bazylego,
m[anu] p[ropri]a; Cyprian Zochowski, coad[iuto]r, archiep[iskopus]
Polocen[sis], archimandr[itus] Leszczynski, s[acrae] th[eologiae]
d[octoro], iako assistent przydany od i.m.x. metropolity unia[tskiego].
A tak my krol przerzeczony zapis і przyznanie przed aktami
niniejszymi autenticznymi dobrowolnie uczynione, za sluszne,
wazne і prawne miec chcyc, do xiyg wpisac і z onychze, wiemie
slowo w slowo przepisawszy, stronie potrzebuiycej in forma
authentica wydac, same zas originaly pomienionemu donatariuszowi
oddac rozkazalismy, iakosz de facto odebral і urodz. pisarza metryki
naszej de recepto quietowal. Na co dla lepszej wiary pieczqciy
koronny stwierdzic pozwolilismy. Dzialo siq etc. ut supra.
11 написано крупніше.
2 на правому полі навпроти рядка запис „согг. ”.
?описка замість „aktami ” .
4 “т ” піднято над рядком.
5 описка замість „ Gryzince
6 “т ” піднято над рядком.
7 “p r z y ” розмазано.
ну ркпс. підкреслено.
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' Dzialo siq w Warszawie pod czas sejmu generalnego
koron[nego] we czwartek po swiqtach uroczystych Wielkonocnych
nablisszy,. dnia 102 miesi^ca kwietnia roku panskiego 1670V
Za sprawy і przelozeniem 4 iasnie wielm. i.m.p. Iana hrabi z
Leszna Leszczynskiego, najwysszego kanclerza koron[nego],
еГе]п[ег]а1а wielgopolskiego5, malborskiego6 etc. starosty.
182. 1670.IV.3. Warszawa
Conser II Conseruacia Pawlowiczow і Mikolaiewiczow przy 249v.
wlokach w siele Suchorskim starostwa kowel[skiego]
[Reg. - Index, f.83; AK, s.65; Wpis - MK-209, f.287v.-288v.]

7Michal, z Bozej laski krol polski, wielki хщге litewski, ruski,
pruski, mazowiecki, zmudzki, kiiowski, wolynski, podlaski,
podolski, inflantski, smolenski, siewierski і czerniechowski.
Oznajmuiemy8 niniejszym 9 listem naszym wszem wobec і kazdemu
zosobna, komu to wiedziec nalezy. Osobliwa szczqsliwie panui^cych
monarchow ta iest wlasnosc nie tylko po powierzonych sobie od
Boga panstwach dobro pospolite iak najwiqkszymi rozszerac
sposobami, ale tesz wiernych і zyczliwych sobie poddanych,
zwlaszcza w dziele rycerskim zasluzonych, szczegulnymi laski
swoiej ubogacac faworami. A iako naiasniejsi praedecessorowie
nasi, krolowie polscy, rozpostrzeniai^c sarmackiego narodu granice
znacznymi swobodami і nieposlednim i w olnosciam i sobie
zyczliwych poddanych obdarzali, tak і my przy szczqsliwej
coronaciej naszej iure iurando obiecalismy onego narodu tego prawa
і wolnosci cale і nienaruszenie trzymac і zachowac. Wiqc, ze
wniesiona iest przez niektorych panow rad naszych prozba do nas
za szlachetnymi Wasilem і Chwedorem Pawtowiczami, Hawrylem
і Iozefem Mikolaiewiczami Mislincami Romanowcami, ktorych
cnota і stateczna ku nam і Rztej wiara iest dobrze zalecona, і
supplikowano nam imieniem onychze, abysmy ich przy prawie, ktore
onym na wlok iedenascie w siele Suchorcze nazwanym, w wdztwie
wolynskim, w powiecie wlodzimirskim, a w starostwie kowelskim
lez^cym, wlok trzydziesci і trzy (podlug lustraciej dawnej z xi^g
albo inwentarza in an[n]o 1639'° na affectaciq Mikolaia Mordiuka
Oblapskiego wydanej) w sobie mai^cym, і granice te. Pierwsza
sciana boczna poczyna siq od zascianka, ktory iest zostawion ku
dworu krolewskiemu szaienskiemu na sianozqci і konczy siq u sciany
koncowej siola krolewskiego oblapskiego. Druga boczna sciana
poczyna siq u sciany lasu Kaldub " Ї idzie dziel^c Suchorce, " konczy
siq takze u sciany oblapskiej, konce tych wlok II wlok w koncow^
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scianq oblapsky. Drugie konce w scianq od lassu Kaldub od kniazia
kowelskiego Wasila Michajlowicza Sanguszkowica wiecznymi
czasy przodkom ich, to iest Chwedorowi Koladce na wlok
iedenascie, Hryczkowi, Kuzmie Omanczyczom Hluszkom na wlok
iedynascie, Wasilowi, Michajlowi Omanczycom Romanowicom na
wlok iedenascie, dziadom ich nadane, potym do Mikolaia і Pawla
Myslincow Romanowiczow, rodzicow terazniejszych Wasila і
Chwedora, Hawryla і lozefa na wlok iedenascie iure perpetuo
successionis naturalis przypadle, sobie takze iako potomkom iure
deuolutorio successiej wiecznej nalezyce, sluzy. Czego oni і
natenczas w spokojnym uzywaniu sy a sluzbq woienny nam і Rzptej
tak, iako inni boiarowie pancemi, odprawuiy, iako o tym uniwersaly
koronnych 12 hetmanow na pismie wydane swiadczy, zostawic і
zachowac raczyli. Zaczym pokazowano przed nami papiery lustracie
wymiaru dobr tych albo siola Suchorskiego і Swiezo, in anno 166113
odprawiony, rqkami lustratorow podpisany і pieczqciami wlasnymi
zapieczqtowany. Ktory lustraciy boiarowie suchorscy przy tychze
wlokach cum onere sluzby pancemej do obozu na potrzebq Rzptej
sy zachow ani. My tedy, iako codzienna iest zabawa nasza
przychodzycych do maiestatu naszego krolewskiego poddanych we
wszytkich prozbach kontentowac і dobroczynny lasky ubogacac,
tak і teraz przychyliwszy siq do pomienionej suppliki pp. rad naszych,
umyslilismy przerzeczonych Wasilia і Chwedora, Hawryla і lozefa
Myslincow Romanowicow przy spokojnej і nienaruszonej tychze
iedenastu wlok siola Suchorskiego possessiej і uzywaniu onym, iure
deuolutorio perpetuo nalezycym, zachowac, iakosz zotawuiemy і
zachowuiemy niniejszym listem przywileiem 14 naszym. Ktore to
dobra pomienieni Wasil і Chwedor, Hawryl і Iozef, boiarowie, ze
wszytkimi polami, rolami, ogrodami, lykami, pastwiskami, stawami,
mlynami, rzekami, z karczmami, winnicami, iowami, z gony
bobrowymi, sianozqeiami, gaiami, lasami, hacami, barciami,
250v. drzewem II drzewem bartnym і ze wszytkimi inszymi przyleglosciami
і przynalezytosciami, zdawna do tych dobr nalezycymi, iako
przodkowie ich і oni sami dotyd trzymali, mieli і uzywali, bqdy
miec, trzymac і uzywac z potomkami swymi mqskiej tylko plci,
poki ich liniej stawac bqdzie. Obiecuiemy to po nas і naiasniejszych
successorach naszych, iz ich od uzywania і possessii dobr
wspomnionych nie oddalemy і oddalenia nikomu mocy nie damy,
lecz cale і nienaruszenie przy prawie wieczystym onych samych і
successorow ich mqskiej plci zachowamy, co і naiasniejsi nastqpcy
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nasi uczyniy. Z ktorych dobr zadnych powinnosci albo ciqzarow
nikomu oddawac albo odprawowac z potomkami swymi nie bqdy
powinni і ni od kogo pociygani bydz nie mogy, declaruiemy,
wyiywszy onus zdawne powinne sluzby pancemej na kazdy potrzebq
Rzptej do obozu ad instar inszych boiarow pancemych і inne seruitia
publica reip[ubli]cae za uniwersalami eo nomine wydanymi, do
ktorych oni tak, iako zdawna, nalezec maiy, і one z potomkami
swymi z pomienionych dobr Suchorskich odprawowac powinni
bqdy, prawa nasze krolewskie, Rzptej і Kosciola S. rzymskiego
katholickiego wcale zachowuiyc. Na co dla lepszej wiary rqky naszy
krolewsky podpisawszy pieczqciy koronny zawiesista ztwierdzic
rozkazalismy. Dan w Warszawie pod czas sejmu generalnego
koronnego dnia 111 mca kwietnia roku panskiego MDCLXX,
panowania naszego polskiego pierwszego roku.
Michal krol. Miejsce pieczqci mniejszej kancellariej koronnej
w puszcze blaszanej zawiesistej wyrazonej na wosku czerwonym.
Ioannes Wolowski, Varmien[sis] et Culmen[sis] can[onicus],
secr[etariu]s regiae m[aies]t[a]tis, m[anu] p[ropri]a.
м написано крупніше.

2у ркпс.

підкреслено.

* також.
4 “т " піднято над рядком.

5 “о

" у кінці слова піднято над рядком.

6 також.

7на лівому полі навпроти рядка запис

„corn ”

н "Ozna ” виправлено з іншого.
9 “т ” піднято над рядком.
10у ркпс. підкреслено.
1111 написано на підтертому.
12 “у ” розмазано.
и у ркпс. підкреслено.
14 “т ” піднято над рядком.

‘ Dzialo siq w Warszawie we czwartek przed swiqtem
Swiqtego Wawrzynca mqczennika najbliszczy, dnia 7 miesiyca
sierpnia roku pans[kiego] 16702.'1II
183. 1670. VII. 31. Warszawa
Zachowanie przy zascianku Rudnik nazwanym urodzonych
Ostkiewicow
[Reg. - Index, f.83; AK, s.65; S ig .-ll, s. 156; Wpis -MK-209, f.383-384v.]
Michal, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy 3

niniejszym listem naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu
o tym wiedziec nalezy. Do osobliwej to opatrznosci naszej
krolewskiej, ktorysmy wszytkim wiernym poddanym naszym
oswiadczac zwykli, nalezy, aby kazdy przy prawie swoim byl cale
zachowany і dobr swoich, ktorych lubo prawem successiej
przyrodzonej lubo z prace swoiej nabyl, bespieczny zostawal. Wiqc,
ze wniesiona iest przez pewnych pp. rad naszych prozba do nas za
urodzonymi Ianem і Eremiaszem, synem iego, Wasilem і Pawlem,
synem iego, Alexandrem, Mikolaiem і Ianem, bratem iego,
Rudnickimi Wostkiewicami, ktorych cnota і stateczna nam і Rzptej
wiara iest nam dobrze zalecona, і supplikowano nam, abysmy
onychze przy prawie dziedzicznym przyrodzonym, ktore onym na
zascianek Rudnik nazwany, to iest na trzy wloki nowosadzkie z
zazciankiem4, ku ktoremu zascianku granica idzie po drogq oransky
od Oranej biota do Krzywej rzeczki, druga strona temu zascianku
granica idzie po morgi mosczanskie, ktore nadane ku wlokom wsi
Mosczan, trzecia strona zascianku granica po nowosadzkie wloki, a
czwarta granica idzie bez Czernokalowicza, poddanego popa
kowelskiego blahowisszczeskiego5, і upadla w bloto ku rzece po
staw, a na tym blocie Oranej dla siana przydane morgow dwanascie,
w wdztwie wolynskim a starostwie kowelskim lezyce, od Wasila
Michajlowicza Sanguszka6, xiyzqcia kowelskiego, і Andrzeia
Michajlowicza Krupskiego 7 Iaroslawskiego Demidowi Ostkiewicowi, niniejszych Ostkiewicow dziadowi, wiecznymi czasy
nadane, sluzy (ktorych dobr oni і natenczas iure deuolutario w
spokojnej dzierzawie і uzywaniu sy, a sluzbq woienny nam і Rzptej
odprawuiy) zachow ac raczyli. Zaczym imieniem onychze
25lv. pokazowano przed II przed nami papiery authenticzne originaly,
ruskim charakterem pisane, і extrakty z xiyg grodzkich wyiqte. A
naprzod extrakt z xiyg grodu wlodzimirskiego roku 16338miesiyca
aprila dwudziestego dnia list xiyzqcia Sanguszka kowelskiego, pod
daty w miescie Kowlu roku 1542 indicta piqtnastego na darowiznq
tych dobr Demidowi Wostkiewicowi dany, przez Fedora Rudnickiego, niniejszych Iana і Wasila Rudnickiego ojca, do akt
pomienionego grodu wlodzimirskiego podany, wypisany і pieczqciy
grodzky zapieczqtowany. Item drugi extrakt autenticzny pod tyz daty
z przerzeczonego grodu tymze sposobem, iako і pierwszy, wydany,
maiycy w sobie list urodzonego A ndrzeia M ichajlow icza
Krupskiego9 Iaroslawskiego na pomienione dobra, to iest zascianek
Rudnik nazwany, to iest na trzy wloki nowosadzkie z zasciankiem
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Demidowi Ostkiewicowi sub data w Milanowicach miesimca aprila
dwudziestego dziewi^tego dnia roku Bozego narodzenia 1541 dany,
z ruskiego na polski iqzyk przepisany. Item dwa extrakty z grodu
horodelskiego obadwa de actu eodem scilicet feria quarta ipso die
festi sanctae Barbarae virginis et martyris anno 1669 wydane: ieden
extrakt conseruaciq Prokopa і Pawla Dimidowicow przy prawie na
dobra wyzej opisane przez urodzonego Andrzeia Firleia, kasztellana
radomskiego, kowelskiego starostq, de data w Lublinie die vigesima
prima Iunii anno 160610 dann; drugi extrakt pod t^z datm wypisany,
lustraciq w sobie mai^cy. Ktora lustracia odprawiona iest przez
lustratorow u miescie Kowlu de data die 30" Septembris 1661 przesz
Waclawa Rudnickiego Dimidowicza, dobr zascianka rudnickiego
natenczas possessora, do grodu pomienionego dla wpisania do xing
obadwa listy conseruaciej і lustraciej per oblatam podane.
Przerzeczon^ zas lustracim ziemianie Rudniccy, to iest Waclaw,
Stanislaw, Ian, Iqdrzej Rudniccy, niniejszi antecessorowie, przy
prawach swoich II swoich na wyzej opisane dobra cum onere sluzby
woiennej do obozu na potrzebq Rzptej sn zachowani. Aby tedy iako
to codzienna iest zabawa nasza przychodz^cych do maiestatu
naszego krolew skiego poddanych we w szytkich prozbach
kontentowac і dobroczynnm laskn ubogacac, tak і teraz skloniwszy
siq do pomienionej suppliki pp. rad naszych, um yslilism y
przerzeczonych Iwana і Ieremiasza, syna iego, Wasila і Pawla, syna
iego, Alexandra, Mikolaia і Iana Rudnickich Ostkiewicow przy
spokojnej і nienaruszonej pomienionych dobr ojczystych possessiej
і uzywaniu onym, iure deuolutorio perpetuo nalez^cym, zostawic і
zachowac, iakosz zostawuiemy і zachowuiemy niniejszym listem
przywileiem naszym. Moc^ktorego przywileiu naszego przerzeczone dobra wspomnieni Rudniccy Wostkiewicowie z polami, rolami,
choromami, ogrodami, l^kami, pastwiskami, stawami, mlynami і
ich wymiolkami, rzekami, sianozqciami, gaiami, lasami, hacami,
dmbrowami, barciami, drzewem bartnim, z karczmami, winnicami,
kopinami і nowinami wszytkimi, takze innymi przynalezytoseiami,
zdawna і teraz do tych dobr nalez^cymi, albo iako dotychczas mieli
і uzywali miec, trzymac і uzywac bqdm z potomkami (podlug wyzej
opisanych praw), poki liniej stawac bqdzie. Obiecuiemy to po nas і
naiasniejszych nastqpcach naszych, iz od uzywania і spokojnej
possessiej dobr przerzeczonych wspomnionych Rudnickich
Ostkiewicow і potomkow ich nie oddalemy і nikomu do oddalenia
mocy nie damy, ale cale і nienaruszenie przy tymze prawie ich
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zachowamy, co і naiasniejsi nastqpcy nasi uczyniy. Z ktorych dobr
zadnych pow innosci albo ciqzarow nikomu oddawac albo
odprawowac nie powinni і ni do kogo pociygani bydz nie mogy,
declaruiemy, wyiywszy sluzbq woienny і inne powinnosci stanowi
rycerskiemu zwyczajne, do ktorych oni і ich potomkowie sy obligati
і one z dobr tych odprawowac powinni, prawa nasze krolewskie,
Kosciola S. katholickiego і Rzptej wcale zachowuiyc. Na co dla
lepszej wiary przy podpisie rqki naszej pieczqciy koronny zawiesisty
ztwierdzic rozkazalismy. Dan w Warszawie dnia XXXI miesiyca
lipca roku panskiego MDCLXX, panowania naszego pierwszego
roku.
Michalkrol. Miejsce pieczqci mniejszej kancellariej koronnej
zawiesistej w puszcie blaszanej na czerwonym wosku wyrazonej.
Ian Wolowski, warminski і chelminski kanonik, sekretarz i.kr.mci,
m[anu] p[ro]p[ri]a.
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
3 на правому полі навпроти рядка запис „соп. ”.
4 “е ” дописано над рядком.
5 “о ” у кінці слова піднято над рядком.
А написано на підтертому замість „Krupskiego”.
7 описка замість „ Kurpskiego
н у ркпс. підкреслено.

9описка замість

„ Kurpskiego ”.

10у ркпс. підкреслено.
11також.

252v.

Dzialo siq II ‘ Dzialo siq w Warszawie pod czas sejmu walnego
koronnego w sobotq przed swiqtem Swiqtej Iadwigi wdowy, to iest
dnia XI miesiyca pazdziemika roku panskiego 16702.'1
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebnego w Bogu i.m.x.
Andrzeia Olszowskiego, biskupa chelminskiego і pomezanskiego,
podkanclerzego koronnego.
184. 1670. X. 11. Warszawa
Approbuie zapis r^czny urodzony Alexander Ianusz xiyze
Ostrogski
[Reg. - Index, f.83; AK, s.65; Prot. - M K -371, f.61-62v.]

3Michal, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy etc., iz
stanywszy przed nami і aktami metryki ruskiej wdztwa wolynskiego
kancellariej koronnej urodzony Alexander Ianusz xiyze na Ostrogu
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і Zaslawiu, hrabia na Tamowie, woiewodzie krakowski, na sejm
terazniejszy walny koronny od woiewodztwa sendomirskiego poset,
zdrowy bqdyc na umysle і na ciele, odstqpuiyc od urzqdow і
iurisdictiej iakiejszkolwiek sobie nalezytej, wzglqdem nizej
opisanyeh rzeczy terazniejszej zas naszej iurisdictiej krolewskiej et
foro praesenti cum bonis ac posteris suis dobrowolnie poddaiyc siq,
iawnie, iasnie і dobrowolnie zeznal, iakosz terazniejszym zapisem
zeznaie, iz on zapis swoj rqky wlasny і nizej mianowanych przyiaciol
podpisany, pieczqciami piyciy ztwierdzony, per oblatam do xiyg
terazniejszych pierwej podawszy. Ktory tak siq w sobie ma:
la, Alexander lanusz xiyze na Ostrogu і Zaslawiu, hrabia na
Tamowie, w oiewodzie krakow ski, zeznawam tym listem і
dobrowolnym zapisem moim, zem odebrat z ryk urodz. ich mmw
Samuela ze Wkrim Wkrynskiego і Anny z Olszanice, malzonkow,
summq piqc tysiqey zlotych polskich. Z ktorych odebrania ich mw
quituiq і tqz summq iako dlug rqkodajny w gotowiznie wyliczonym
na dobrach moich, to iest siele Telezyncach w kluczu zaslawskim
lezycych, w possessiej ich mm pp. Wkrynskich zostaiycych,
sposobem zastaw II zastawnym do pierwszych summ, ktore za
wlewkami prawnymi ich mm. pp. Wkrynskim, malzonkom, albo
ktoremukolwiek z ich mci przez zapisy od s. pamiqci przodkow
moich przyznane, na tychze dobrach moich modo obligatorio
assecurowane zostaiy, przypisuiq, і te dobra pomienione Telezynce
z dworem, folw arkiem 4, poddanym i і ich pow innosciam i,
karczmami, lasami, borami, polami, stawami, sianozqeiami, mytami
і wszytkimi in genere prouentami, dochodami sposobem zastawnym
pomienionym ich mcm pp. Wkrynskim і ich potomkom albo temu,
ktoremuby od ich mew to prawo spuszczone bylo, nic sobie і
potomkom moim nie zostawuiyc, zawodzq az do zupelnego і
nierozdzielnego oddania tak summ pierw szych, iako і tej
terazniejszej przypisanej piyciu tysiqey. Ktora to zastawa ma siq
poczynac od Swiqta Wszytkich Swiqtych, blisko w roku terazniej
szym przypadaiycego, a konczyc siq ma in triennio na takowysz
dzien і swiqto Wszytkich Swiqtych, і tak de triennio ad triennium.
W ktory to zapis moj przypisny terazniejszy intromissiej ex nunc
ich mcm pp. Wkrynskim, malzonkom і ich successorom, w te dobra
Telezynce dopuszczam і onej na gruncie bronic nie mam, ani bqdq
і owszem submittuiq siq od wszelakich ciqzarow pierwszych і
posledniejszych wszelakich creditorow ich mm pp. Wkrynskich,
malzonkow, і ich successorow bronic, zastqpowac toties quoties
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bqdzie ukazowala potrzeba, tychze ich mew pp. Wkrynskich,
malzonkow, і ich successorow lub iuris quaesitores bez wszelakiej
przeszkody w spokojnym tych dobr dzierzeniu zachowac, a to pod
zakladem summy pi^ciu tysiqcy zlotych і zakladami, w pierwszych
zapisach wyrazonemi. O ktory zaklad і zaklady in casu contrauentionis zachowuiq sobie forum w s^dach grodzkich woiewodztwa
wolynskiego і terminum peremptorium bez wszelkich dilacij,
exemptij na chorobq takze maioris, poselstwa, residenciej і zgola
bez wszelakich obron prawnych, ktorych niniejszym zapisem
zrzekam siq і na tom dal ten list zapis moj dobrowolny z podpisem
rqki moiej wlasnej, tudziesz z podpisami ich mw, na podpisie
wyrazonych. Dzialo siq w Lewartowie dnia trzydziestego miesi^ca
wrzesnia roku panskiego tysi^cnego szescsetnego siedmdziesimtego.
253v.
Alexander Ianusz xi^ze II xi^ze Ostrowskie5. Miejsce pieczqci
na hyspanskim czerwonym wosku wyrazonej. Wladyslaw Stoinski
z Stoiszyna, wojski mielnicki, ustnie proszony przyiaciel. Miejsce
pieczqci na takimze wosku wyrazonej. Stanislaw z Koniecpola
Koniecpolski iako proszony przyiaciel. Miejsce pieczqci takowegoz
wosku. Ustnie proszony Ian Suszczanski Proskura, podczaszy
kiiowski. Miejsce pieczqci tagowegoz 6 wosku. Rafal Swirski z
Romanowa iako proszony przyiaciel. M iejsce pieczqci na
takowymze wosku hiszpanskim wyrazonej.
A potym, po wpisaniu w akta tego zapisu, tenze wyzej
mianowany urodz. zeznai^cy takowy zapis rqczny zastawny we
wszytkich iego punktach, artykulach і conditiach, una cum
intromissione et euictione de iure sufficient roborowal і approbowal,
iakosz niniejszym zapisem przez stawienie siq przed aktami
authentycznymi metryki wdztwa wolynskiego kancellariej koronnej
dobrowolnie roboruie, approbuie, zdwierdza і przyznaie, a oraz
temusz zapisowi zastawnemu we wszytkich punktach dosyc czyni^c
і wypelniac, submittuie siq і na wszytkich dobrach swoich zapisuie
siq, nawet do dosyc uczynienia і wypelnienia wszytkich condycij
tegoz zapisu successorow swoich obliguie, a to wszytko pod
zakladem wyzej wspomnionych vadiorum tak pi^ciu tysiqcy, iako і
pierwszych podlug zapisow dawniejszych. O ktore zaklad і zaklady
in casu contrauentionis, і w niedosyc uczynieniu temusz zapisowi
wszytkiemu albo w iakimkolwiek punkcie forum sobie dobrowolnie
obiera і naznacza, ktorekolw iek [s^dy ]7 grodzkie wdztwa
wolynskiego luckie, wlodzimirskie lub krzemienieckie, gdzie
iezeliby od urodz. Wkrynskich, malzonkow wyzej rzeczonych, lub
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ich successorow byl o niedosyc uczynienie zapozwany, na pierwszym
terminie iako zawitym submittuie siq stawic, odpowiadac, decret
acceptowac, vadium albo vadia nie odchodzyc od sydu zaplacic. A
przecie zaplaciwszy, rzeczy principalnej, to iest zapisow i
przerzeczonemu we wszytkich iego punktach dosyc czynic
przerzeczony urodzony zeznaiycy zapisuie siq і submittuie, nie
zaslaniaiyc siqzadnymi obronami tak w zapisie tymze wyrazonymi,
iako і iakimikolwiek exceptiami, zwlokami, appelaciami і ich
prosecutiami, і innymi wszelakimi wymowkami, ktorych II ktorych
siq natenczas wyrzeka, і onymi bronic siq nie chce mocy
terazniejszego zapisu swego urzqdowego. Ktory dla wiekszej wagi
і pewnosci wyzej wspomniony urodz .8 zeznaiycy rqky wlasny
podpisal. Alexander Ianusz xiyze Ostrogski, m[anu] p[ro]p[ria].
Ktorego zapisu przyznanie, sposobem wyzej opisanym przed aktami
authentycznymi uczynione, my krol wazne і podlug prawa trwale
bydz deklaruiyc, one w akta metryki wdztwa wolynskiego wpisac і
stronie potrzebuiycej z tychze xiyg, slowo w slowo wiernie
wypisawszy, in forma authentica wydac, a oraz oryginal samego
zapisu rqcznego wyzej wyrazonego iterato temusz urodzonemu
zeznaiycemu oddac pozwolilismy, iakosz de facto oddany. Na co
dla lepszej wiary pieczqc koronny przycisnyc rozkazalismy. Dan і
dzialo siq ut supra.
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
■*на лівому полі навпроти рядка запис „согг. ”
4 “е ” дописано над рядком.
5 так у ркпс.
6 описка замість „ takow egoz”
7слово пропущено, відновлено за змістом.
н дописано над рядком.

' Dzialo siq w Warszawie pod czas sejmu walnego koronnego
w poniedzialek po swiqcie Swiqtego Lukasza Ewangelisty najblisszy,
to iest dnia dwudziestego mca octobra roku 1670V
Za sprawy і przelozeniem najwielebniejszego w Bogu i.m.x.
Andrzeia Olszowskiego, biskupa chelminskiego і pomezanskiego,
podkanclerzego koronnego3.
185. 1670.X.20. Warszawa
Manifestatia imieniem xcia Ostrogskiego przeciw successorom
Kolmera
[Reg. - Index, f.83; AK, s.65; Prot. - M K -371, f.62v.-63v.]

Michal, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy etc., iz
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postanowiwszy4 siq oblicznie przed nami і actami metryki wdztwa
wolynskiego kancellariej koronnej urodzony Wladyslaw z Stoinyna
Stoinski, wojski mielnicki, marszalek dworu urodzonego Alexandra
Ianusza xcia na O strogu і Zaslaw iu, hrabie na Tamowie,
woiewodzica krakowskiego, natenczas od wdztwa sendomirskiego
na terazniejszy sejm walny koronny posla, imieniem tegosz
urodzonego xiyzqcia Ostrogskiego czyniycy, manifestowal siq і
protestowal na przeciwko successorom і potomkom szlachetnego
niegdy Reinholda Kolmera, mieszczanina і kupca gdanskiego, to
iest przeciwko Karolowi, Emestowi Kolmezom5, synom, і Emestowi
Schwartzwaldowi, iako zienciowi, a zgola przeciwko inszym wsze
254v. II wszelakim successorom in quocunque gradu bqdycym albo
iakoszkolwiek do successiej pomienionego Kolmera Reinholda
nalezycym, a to ex copia parata w ten sposob, iz iako przed wojny
kozacky od lat dwudziestu і kilku przerzeczony Reinhold Kolmer
na palenie potaszow w puszczach stepanskich, w wdztwie
wolynskim bqdycych, zawarl kontract do pewnego czasu z iasnie
w ielm oznym xiyzqciem woiewody krakow skim , rodzicem
urodzonego xcia Alexandra Ianusza, tak lubo poniekyd usum et
exercitium robienia tego towaru rebellia kozacka interrupit, po
uciszeniu iednak zawsze iasnie wielmozny xiyze woiewoda
krakowski і po smierci iego iasnie wielmozni opiekunowie
urodzonego xcia Ostrogskiego gotowi byli tegosz dotrzymac
contractu і w paleniu potaszow, robieniu tych towarow nie
przeszkadzali. A ze tak nieboszczyk Reinhold Kolmer sam, iako і
iego successores sami ultro deseruerunt і robienia tych towarow
poniechali, і dotychczas nic nie robiy a contraktowi zawartemu
contraueniunt, przez co szkoda siq w prowentach urodz. xcia dziac
musi, bo і dotyd pusto tesz puszcze lezy і z kim inszym contraktowac
obstante priori intercisa nie wazyli siq. Zaczym lubo iasnie wielmozni
opiekunowie stante minorennitate urodz. xcia intermiserunt, przecie
iednak imieniem tegosz urodzonego xcia Alexandra Ianusza iako
prqtko bonorum suorum adiit possessionem zaraz і oraz manifestuie
siq і protestuie z ty declaraciy, ze nie tylko szkod z przyczyny nie
dotrzymania contractu pierwszego na wyzej opisanych successorach
Kolmerowskich czasu swego dochodzic obiecuie, ale tesz dalej
tegosz contractu przez nichze zlamanego trzymac nie moze і nie
bqdzie, owszem chcyc augere prowenta swoie, poniewasz concurrunt
tacy kupcy, ktorzy chcy o tosz kontraktowac, tedy declaruie siq, ze
o tesz і takowe palenie potaszow і robenie towarow lesnych w
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puszczy stepanskiej gotow zawrzec contract nowy, iakosz zpisze і
zawrze conditionibus, iako siq bqdzie najlepiej і napozyteczniejszymi
urodz. xciu zdalo, hac manifestatione et declaratione ad praemissa
mediante. Ktorm dla lepszej wagi, wiary і pewnosci rqkm swoim
wlasnm tenze urodzony manifestant podpi II podpisuie, zachowuimc
sobie і urodz. xi^zqciu wladzq і moc tqsz manifestaciq і declaraciq
poprawic, przydac, umniejszyc і iako najlepiej prawo swoie opisac
kiedykolwiek zechce. Wladyslaw Stoinski w[ojski] m[ielnicki]. My
tedy takowm manifestaciq, protestaciq і declaraciq na z^danie strony
przyi^c і do akt upisac, a potym z tychze ximg, slowo w slowo wiemie
przepisawszy, in forma authentica wydac pozwolilismy. Na co dla
lepszej wiary etc. Dzialo siq і dan ut supra.
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
* “о " у кінці слова піднято над рядком.
4 на правому полі навпроти рядка запис „согг. ”

5 „erzom ”вписано замість

витертого.

186. 1670.Х.20. Warszawa
Approbuie і roboruie zapis r^czny urodzony xi^ze Ostrogski u
in rem urodzonego Hankiewica'1
[Reg. - Index, f.83; AK, s.65; Prot. - M K -371, f.63v.-64v.]

Michal, z Bozej laski etc. Oznajmuiemy niniejszym etc., iz
postanow iw szy siq przed nami і aktam i naszym i m etryki
woiewodztwa wolynskiego kancellariej koronnej urodzony
Alexander lanusz ximze na Ostrogu і Zaslawiu, hrabia na Tamowie,
woiewodzic krakowski, na sejm terazniejszy walny koronny od
wdztwa sendomirskiego posel, zdrowy bqdmc na ciele і na umysle,
od iurisdictiej urzqdow powiatow і ziemstwa sobie przyzwoitego і
wlasnego wzglqdem rzeczy nizej opisanych dobrowolnie odstqpuimc
і terazniejszej naszej krolewskiej iurisdictiej respectu infrascriptorum
beneuole z dobrami і successorami swoimi poddaimc siq, iawnie,
iasnie і dobrowolnie zeznal і zeznaie, iz on list abo raczej2 zapis
swoj rqczny urodzonemu Stefanowi Kazimierzowi Hankiewicowi,
sekretarzowi naszemu, pisarzowi dekretow naszych wolynskiemu,
kancellariej koronnej metrikantowi, na terazniejszym sejmie w
Warszawie dnia 183miesimca octobra dany, iemu і successorom iego
stuzmcy, rqkm swoim wlasnm, takze najwie-lebniejszego w Bogu xdza
Mikolaia na Prazmowie Prazmowskiego, arcybiskupa gniezninskiego, primasa krolewstwa tego і pierwszego ximzqcia, tudziesz
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urodzonych Marcina Oborskiego, starosty liwskiego, pisarza naszego
pokoiowego, Iana Proskury Susszczanskiego4, podczaszego
kiiowskiego, і Wiadyslawa z Stoinyna Stoinskiego, wojskiego
mielnickiego, dworu tegosz xcia Ostrogskiego marszalka, iako
swiadkow, przyiaciol і pieczqtarzow, podhig Statutu, praw і zwyczaiu
255v. wdztwa wo!yn[skiego] przybranych і uproszo II uproszonych,
podpisany і pieczqciami czterma, dwoma wiqkszymi na papirze przy
wosku czerwonym, ’ dwoma zas mniejszymi na wosku hiszpanskim
czerwonym w y ra z ’ wyrazonymi stwierdzony, libertatem et
securitatem, temusz urodz. Hankiewicowi і successorom iego
sluzycy, w sobie zawieraiycy, we wszytkich tegosz listu abo zapisu
swego rqcznego obowiyzkach, punktach, clausulach, ligamentach,
artykulach, condiciach approbowal і roborowal, iakosz przez
terazniejsze przed aktami metryki naszej authentycznymi stawienie
siq oczywiste, iam ex nunc et de facto approbuie, ztwierdza, roboruie,
ratiflcat et confirmat et ratihabet aeuiteme і temusz zapisowi dosyc
czynic і onego we wszytkich iego punktach і obowiyzkach dotrzymac
adimplere et exequi submittuie siq, obliguie і na wszytkich dobrach
swoich zapisuie, nic sobie і successorom swoim wiqcej odtyd prawa
ani zadnej praetensiej, praetextu, mocy, praerogatiwy і iurisdictiej
do pomienionego Stefana Hankiewica successorow і dobr iego
wszelakich nie zostawuie, nie referuuie і nie praetenduie owszem
wszelakiej swoiej praetensiej і prawa, iezeli iakiekolwiek urodz.
xiyzqciu zeznaiycemu terazniejszemu erga personam, bona et
successores pom ienionego Stefana H ankiew ica hucusque
competebat, odstqpuie, wyrzeka siq, і wiecznymi czasy wyzawa6,
owo zgola ze wszytkich swoich praetensij, iezeli і iakiezkolwiek
mial і do dnia dzisiejszego miec mogl, onego і successorow iego
wszelakich in perpetuum qwituie, uwalnia і tak sobie, iako і swoim
iakimkolwiek successorom і nastqpcom ratione suprascriptorum
omnium і wzglqdem wszytkich punktow, obowiyzkow і clausul, w
tymze liscie albo w zapisie rqcznym swoim wyzej de data et actu
wspomnionym, a teraz przez siq urzqdownie approbowanym,
specifice wyrazonych і opisanych, wieczne mitczenie zaklada,
opisuie і declaruie, praesenti recognitione et inscriptione sua
personali ad praemissa mediante. Ktory dla lepszej pewnosci і wiary
rqky swoiy wlasny tenze urodzony xiyze Alexander Ianusz Ostrogski
zeznaiycy podpisal. Alexander Ianusz xiyze Ostrogski, m[anu]
p[ro]p[ri]a. A tak my krol wyzej opisany zapis roboracijny za shiszny,
wazny і podhig prawa pospolitego sprawiony maiyc, do akt
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niniejszych metryki naszej przyiyc, wpisac і z onychze, wiemie
slowo w slowo przepisawszy, in forma II in forma authentica stronie
potrzebuiycej wydac rozkazalismy. 7 Na co dla lepszej wiary pieczqc
koronny7 przycisnyc rozkazalismy. Dan w Warszawie pod czas sejmu
walnego etc. ut supra.
Za sprawy і przelozeniem przewielebnego w Bogu xiqdza
Andrzeia Olszowskiego etc. podkanclerzego koronnego. Maciej
Marcian Ladowski, sekretarz і pisarz do tego aktu od kr.i.mci
deputowany, m[anu] p[ro]p[ri]a.
11 дописано у рядок, „Hankiewica " на полях.

2дописано над рядком.
?у ркпс. підкреслено.
4 описка замість „ Suszczanskiego

55 дописано у

кінці аркуша.

6 описка замість „ wyznawa

7'7написано масніш е і замість

витертого.

‘ Dzialo siq w Warszawie w piytek przed swiqtem Swiqtego
Marcina biskupa najblisszy, to iest dnia siodmego miesiyca listopada
roku panskiego 1670.'1
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebnego w Bogu i.m.x.
Andrzeia Olszowskiego, biskupa chelminskiego і pomezanskiego,
podkanclerzego koronnego2.
187. 1670.XI.7. Warszawa
Approbuie contract xiqze ie[go] me Ostrogski і podczaszy
wolynski
[Reg. - Index, f.83; AK, s.65; Prot. - M K -371, f.64v.-65v.]

Michal, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy etc., iz
stanywszy3 przed nami і aktami metryki naszej wdztwa wolynskiego
cancellariej koronnej urodzeni Alexander Ianusz xiyze na Ostrogu і
Zaslawiu hrabia na Tamowie, woiewodzie krakowski, z iednej, і
Daniel Stanislaw Siestrzewitowski, podczaszy wolynski, z drugiej
strony, obadwaj zdrowi bqdyc na umysle і na ciele, odstepuiyc od
sobie nalezytej iurisdictiej, a naszej terazniejszej krolewskiej
wzglqdem nizej opisanych rzeczy z dobrami і successorami swymi
dobrowolnie poddaiyc siq, iawnie, iasnie і dobrowolnie zeznali і
kazdy z nich suo pro interesse zeznaiy, iz oni contract albo intercizq,
miqdzy soby tu w Warszawie dnia czwartego listopada mca roku
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terazniejszego spisanm, rqkami obudwu swoimi і ustnie proszonych
przyiaciol, to iest urodzonych Stanislawa Suchodolskiego, lowczego
czerniechow skiego, W ladyslawa na Stoinynie Stoinskiego,
wojskiego mielnickiego, Stanislawa z Koniecpola Koniecpolskiego
256v. і Michala II Michala Stanislawa Zolkiewskiego podpisanm, dwoma
pieczqciami malymi na hiszpanskim wosku czerwonym wyrazonymi
stwierdzonm, zakladem zlotych dziesimciu tysiqcy polskich
umocnianm, wzglqdem arendy trzyletniej dobr m aiqtnosci
dziedzicznych miasteczka Litowisz nazwanego ze wsiami do niego
nalezmcymi, to iest Grzybowice, Osmielowice і Lesno, w wdztwie
wofynskim a powiecie luckim lezmcych, zawieraimcm siq, we
wszytkich tejze intercizy punktach, clausulach, condiciach,
artykulach і ligamentach roborowali і approbowali, iakosz przez
terazniejsze przed aktami metryki naszej authentyeznemi stawienie
siq ipso facto approbuim, roboruim і ztwierdzaim, a oraz tejze intercizie
albo contractowi we wszytkich punktach dosyc czynic і kazdm
conditiq tamze wyrazonm wypelnic і do skutku przywiesc obadwa,
kazdy za siebie submittuim siq, obliguim і na wszytkich dobrach
swoich zapisuimsiq і obowiqzuim, a to pod zakladem summy zlotych
dziesimciu tysiqcy polskich. O ktore vadium w niedosyc uczynieniu
temu contractowi albo onemu lub we wszytkim, lub w iakimkolwiek
punkcie sprzeciwieniu siq strona niedosyc czynimca, od strony
intercizq tqz trzymaimcej do smdu albo urzqdu grodzkiego luckiego
iednym pozwem zapozwana bqdmc, na pierwszym iako zawitym
terminie stawic siq, odpowiadac, decret acceptowac, vadium
succubitum od smdu nie odchodzmc odlozyc, a przecie tenze zaklad
zaplaciwszy rei principali, to iest contractowi ut supra roborowanemu dosyc czynic powinna bqdzie, nie broniac siq ani siq
zaslaniai^c zadnymi exceptiami, dilaciami, appelaciami і ich
prosecutiam i і innymi iakimikolwiek wymowkami, ktorych
wszytkich wymowek і diffugia przerzeczeni urodzeni zeznaimcy ad
praesens wyrzekaim siq і onymi bronic siq nie powinni, praesenti
inscriptione roboratoria ad praemissa omnia mediante. Ktorm dla
lepszej wiary, wagi і pewnosci wyzej przerzeczeni zeznaimcy rqkami
swymi podpisali. Alexander lanusz ximze Ostrogski, m[anu]
257 p[ro]p[ri]a. Ufrodzony] Sta II u[rodzony] Stanislaw Siestrzewitowski, pfodczaszy] w[olynski]. A tak my krol wyzej napisany
zapis roboracyiny modo quo supra libere zeznany przyimc do ximg
niniejszych, wpisac і z nich, wiemie slowo w slowo przepisawszy,
authentice stronie potrzebuimcej wydac rozkazalismy. Na co dla
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lepszej wiary pieczqc koronna iest przycisniona. Dzialo siq і dan w
Warszawie w piytek, przed swiqtem Swiqtego Marcina biskupa
najblisszy, to iest dnia siodmego miesiyca listopada roku panskiego
16704, panowania naszego wtorego roku.
Za sprawy і przelozeniem ifasnie] wielm. i.m.x. podkanclerzego koron[nego],
hi написано крупніше.
2 „ о” у кінці слова піднято над рядком.
J на правому полі трохи вище рядка запис „ согк ”
4у ркпс. підкреслено.

' Dzialo siq w Warszawie we srodq przed swiqtem OfiarowaniaNaswiqtszej Panny Mariei najblisszy, to iest dnia 192miesiyca
nouembra roku panskiego 1670.'1
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebnego w Bogu i.m.x.
Andrzeia Olszowskiego, biskupa chelminskiego і pomezans[kiego],
podkanclerzego koronnego.
188. 1670.XI. 19. Warszawa
Roboruiy intercizf urodzeni xiyze ie[go] me Ostrogski і Proskura
Susczanski
[Reg. - Index, f.83; AK, s.65; Prot. - MK-371, f.65v.-66v.(extradit)]

Michal, z Bozej laski krol polski, wielki xiyze litewski, ruski3,
pruski, mazowiecki, zmudzki, kiiowski, wolynski, podlaski,
podolski, inflantski, smolenski, siewierski і czemiechowski.
Oznajmuiemy niniejszym listem naszym wszem wobec і kazdemu
zosobna, komu to wiedziec nalezy, iz stanywszy przed nami і aktami
metryki naszej woiewodztwa wolynskiego kancellariej koronnej
urodzeni Alexander Ianusz xiyze na Ostrogu і Zaslawiu hrabia na
Tarnowie, woiewodzic krakowski, z iednej, і Ian Susczanski
Proskura, podczaszy kiiow ski, swoim і urodzonej Heleny
Lidowiczowny, malzonki swej (pro cuius ratihabitione in omnibus
bonis suis cauet[ur]) imieniem czyniycy, z drugiej strony, obadwaj
zdrowi bqdyc II bqdyc na umysle і na ciele, odstqpuiyc od sobie 257v.
nalezytej iurisdictiej a naszej terazniejszej krolewskiej wzglqdem
nizej opisanych rzeczy z dobrami і successorami swemi dobrowolnie
poddaiyc siq, iawnie, iasnie і dobrowolnie zeznali і kazdy z nich
suo pro interesse zeznaiy, iz oni contrakt albo intercizq, miqdzy soby
w Lewartowie dnia dwudziestego szostego miesiyca septembra roku
terazniejszego spisany, rqkami obudwu swymi і przyiaciol ustnie
proszonych urodzonych Stanislawa Koniecpolskiego і Stanislawa
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Taszyckiego podpisany і pieczqciy iedny, na czerwonym wosku
hiszpanskim wyrazony ztwierdzony, wzglqdem arendy trzyletniej
dobr dziedzicznych, to iest wsi Zdlobice і Dolbunow nazwanyeh, w
wdztwie wolynskim a powiecie luckim lezycych, zawieraiycy siq,
we wszytkich tejze intercizy punktach, clausulach, condiciach,
artykulach і ligamentach roborowali і approbowali, iakosz przez
terazniejsze przed actami metryki naszej authentycznymi stawienie
siq ipso facto approbuiy, roboruiy і ztwierdzaiy, a oraz tejze intercizie
albo contraktowi we wszytkich punktach dosyc czynic і kazdy
condiciq tamze wyrazony wypelnic і do skutku przywiesc, obadwa,
kazdy za siebie submittuiy siq, obliguiy і na wszytkich dobrach
swoich zapisuiy siq і obowiqzuiy, praesenti inscriptione roboratoria
ad praemissa omnia mediante. Ktory dla lepszej wiary, wagi і
pewnosci wyzej przerzeczeni zeznaiycy obadwa rqkami swymi
podpisali. Alexander Ianusz xiyze Ostrogski, m[anu] p[ro]p[ri]a4.
Ian Susczanski Proskura, podczaszy kiiowski, m[anu] p[ro]p[ri]a5.
A tak my krol wyzej napisany zapis roboracijny, modo quo supra
libere zeznany, przyiyc do xiyg niniejszych wpisac і z nich wiemie
slowo w slowo przepisawszy6, authentice stronie potrzebuiycej
wydac rozkazalismy. Na co dla lepszej wiary pieczqc koronna iest
przycisniona. Dzialo siq w Warszawie we srodq przed swiqtem
Ofiarowania Najswiqtszej Panny Mariej najblisszy, to iest dnia etc.
ut supra.
Za sprawy і przelozeniem ut supra.
написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
1на правому полі навпроти рядка запис „согг."
4у ркпс. підкреслено.
5 також.
6„prze” написано замість витертого "wy".

258

189.
1670.ХІ.19. Warszawa
Tenze II Tenze xiyze Ostrogski roboruie pewny script in rem
wielm. Lubowickiego, kasztellana wolynskiego
[Reg. - Index, f.83; AK, s.65; Prot. - MK-371, f.66v.-67 (extradit)]

Michal, z Bozej laski krol polski, wielki xiyze litewski, etc .
Oznajmuiemy etc., iz stanywszy przed nami і aktami metryki naszej
wdztwa wolynskiego kancellariej koronnej urodzony Alexander
Ianusz xiyze na Ostrogu і Zaslawiu, hrabia na Tamowie, w o ie w o d z ie
krakowski, z iednej, і wielmozny Ian Franciszek na Lubowicacn
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Lubowicki, kasztelan wolynski, z drugiej strony, obadwaj zdrowi
bqdyc na ciele і na umysle, odstypiwszy od sobie nalezytej
iurisdictiej, et[i]a[m] foro proprio, a pod terazniejszy naszy
krolewsky iurisdictiq z dobrami і osobami swymi dobrowolnie co
do nizej opisanych tylko rzeczy nalezy, poddaiyc siq, iawnie, iasnie
і dobrowolnie zeznali і zeznaiy, iz oni script pewny miqdzy soby
dnia dzisiejszego tu w Warszawie ratione introcontentorum spisany,
rqkami swemi wlasnymi podpisany і pieczqciami ztwierdzony, we
wszytkich iego punktach і condiciach approbuiy, roboruiy і
ztwierdzaiy і onemu we wszytkim dosyc czynic zobopolnie obiecuiy,
submittuiy і na wszytkich dobrach swoich zapisuiy siq. Mocy
terazniejszego zapisu roboracyinego, ktory dla wiqkszej wagi rqkami
wlasnymi przerzeczeni zeznaiycy oba podpisali: Alexander Ianusz
xiyze Ostrogski, m[anu] p[ro]p[ri]a2. Ian Franciszek Lubowicki,
kasztelan wolynski, m[anu] p[ro]p[ri]a. Ktory to zapis roboracyiny,
sposobem wyzej opisanym przed aktam i authentycznem i
dobrowolnie uczyniony, my krol przyiyc do xiag niniejszych wpisac
і z nich, wiemie slowo w slowo wypisawszy, stronie potrzebuiycej
in forma authentica wydac pozwolilismy. Na co dla lepszej wiary
pieczqc koronna iest przycisniona. Dzialo siq w Warszawie we srzodq
przed swiqtem Ofiarowania Najsw[iqtszej] Panny Mariej etc. ut
supra, panowania naszego wtorego roku.
Za sprawy і przelozeniem i[asnie] w[ielebnego] i.m.x.
podkancl[erzego] kor[onnego].
1 на правому полі навпроти рядка запис „согг. ”
2у ркпс. підкреслено.

Dzialo siq II ' Dzialo siq w Warszawie w piytek przed swiqtem 258v.
Swiqtego Thomasza Apostola najblisszy, to iest dnia 19 miesiyca
grudnia roku panskiego 1670. '
Za sprawy і przelozeniem iasnie wielebnego w Bogu i.m.x.
Andrzeia Olszowskiego, biskupa chelminskiego і pomezanskiego,
podkanclerzego koronnego.
190. 1670.XII. 16. Warszawa
Confirmatia praw miastu Kowlu
[Reg. - Index, f.83; AK, s.65; Sig.-l 1, s.236; Publ. - АЮЗР. 4.V. T.l. C.109115 (облята Яна III, вписана до книги Ковельського магістрату); Жизнь
князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Вольїни. К., 1849.
ТЛ.С. 323-335 (за оригіналом)]

Michal, z Bozej laski krol polski, wielki xiyze litewski, ruski2,
Pruski, mazowiecki, zmudzki, inflantski, kiiowski, wolynski,
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smolenski і czerniechowski. Oznajmuiemy tym listem naszym
wszem wobec і kazdemu zosobna, komu o tym wiedziec nalezy.
Produkowali przed nami slawetni M arek Nifanowicz і Ian
Szafranowic, burmistrze miasta naszego Kowla, imieniem urzqdu і
wszystkiego tegosz miasta pospolstwa, prawa і przywileie swoie,
pewne swobody, wolnosci і porz^dki, onym od naiasniejszych
antecessorow naszych nadane, w sobie zamykai^ce. Pierwszy
przywilej papierowy, po rusku pisany, naiasniejszej krolowej Bony
rqka podpisany, pewne wolnosci w sobie zawierai^cy, mianowicie
iednak, wolne przerzeczonym mieszczanom po wsiach, do starostwa
kowelskiego nalez^cych, woskow, chmielow, miodow і bydel
kupowania, dziesiqcin od derewni і ryb suchych, ktore do
pom ienionego m iasta Kowla na targ przyw ozone bywain,
wybierania, de data w Piotrkowie dnia 12 miesi^ca augusta roku
panskiego 1547. Drugi naiasn[iejszego] Zygmunta Trzeciego,
pargaminowy, takze po rusku pisany, tez prawa starodawne, wolnosci
і wszelakie pozytki przerzeczonemu miastu approbui^cy і przy nich
cale і nienaruszenie pomienionych mieszczan zachowui^cy,
pozwalai^c im poduzne, pomiemie, wazne, woskobojne wybierac.
Trzeci tegosz naiasniejszego Zygmunta Trzeciego, takze po rusku
pisany, tq powinnosc, aby zydzi rowno z chrzescianami do
naprawowania parkanow, grobel і wart odprawowania nalezeli3, w
sobie тащсу, de data na sejmie walnym w Warszawie dnia4 miesi^ca
marca roku II roku panskiego MDCIX. Czwarty, naiasniejszego
Wladyslawa, ktory tak iest slowo do slowa opisany:
Wladyslaw IV, z laski Bozej krol polski, wielki ximze litewski,
ruski, pruski, mazowiecki, zmudzki, inflant[ski], smolenski,
siewierski, czerniechowski, a szwedzki, gottski і wandalski
dziedziczny krol. Oznajmuiemy tym listem naszym wszem wobec і
kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy, iz produkowano przed
nami slawetnych burmistrza, radziec і wszystkiego pospolstwa
miasta naszego Kowla imieniem prawa і przywileie na wolnosci і
porz^dki ich miejskie, onym od naiasniejszych antecessorow
naszych, krolow ich mew polskich, nadane. Pierwszy przywilej krola
i. mci Zygmunta Augusta na wolne branie mostowego, od kazdego
wozu kupieckiego, nakladnego z towarem albo zbozem, przez most
dwiema konmi przeiezdzaimcego, po cztyry pienindze, a od wozu
nakladnego iednym koniem - dwa pieni^dze, od proznego wozu,
dwiema konmi przeiezdzaimcego, po dwa pieni^dze, iednym koniem
- po pienimdzu; od bydla zas, na przedaz przez most pqdzonego, od
wolu po pieni^dzu і od ialowice po pieni^dzu; takze od tych, co
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nazad zboze do domu, nie przedawszy, prowadzy na poprawq
parkanow miejskich, dany de data w Wilnie roku tysi^c piqcset
piqcdziesi^tego pi^tego Iulii dnia siedmnastego. Drug^ confirmacia
krola i.mci Zygmunta Trzeciego, pana ojca naszego, dwoch
originalnych listow krolowej iej mci Bony, do starostow kowelskich
wydanych: pierwszego, aby nie wybieral nad zwyczaj wpisnego,
tylko po dwa pieni^dze; drugiego, aby wedlug zwyczaiu dawnego
zachowani byli і zeby im krzywd zadnych siugom swoim czynic
zakazal, aby u mlynarzow pomiemego nie wybierali, u rzemiesnikow
tamecznych roboty darmo nie brali і zeby sprawy miejskie wszytkie
przez pisarza і wojta wpisywane byly. A trzeciego listu Zygmunta
Augusta na branie mostowego, tak iako siq iusz wyzej pomienilo,
w originale tegosz krola imci Augusta. Czwartego nadania od tejze
krolowej iej mci Bony na pomiemie, wazne, poduzne і woskoboznie
dane, w Warszawie dnia pi^tego nouembra roku panskiego MDCXI.
Trzecia confirma II confirmacia czterech listow originalnych tak 259v.
krolowej iej mci Bony, iako і krola imci Zygmunta Augusta przez
krola i. mci p. ojca naszego potwierdzona. Pierwszego, gdzie nie
dopuszcza zydom mieszkac і budowac siq miqdzy chrzesciany, ale
na inszej4 osobnej ulicy. Drugiego, aby podatkow od burmistrzow
nie brano dla ponoszenia prac ich. Trzeciego, zeby podlug
zwyczaiow inszych miast wolynskich mieszczanie tameczni cechy
mieli і artykuly sobie stanowili. Czwartego originalu Zygmunta
Augusta takze do starosty w roznych krzywdach, aby tak mieszczan,
iako і cechowych przy prawach і wolnosciach ich zostawil, w
Warszawie dnia dwudziestego pi^tego nouembra roku tysi^c
szescsett iedenastego. Czwartego confirmacia generalna, takze s.
pamiqci krola i.mci Zigmunta Trzeciego, pana ojca naszego,
przywileiow, wolnosci і praw wszytkich pogorzalych і nadanie
znowu im prawa majdeburskiego, takze targow w pi^tek і iarmarki
dwa: ieden na Podniesienie Swiqtego Krzyza, a drugi we cztyry dni
po Bozym Narodzeniu, dany, і zeby kramarze wszyscy od komor
swoich podatek dawali co rok tak, iako siq w Brzesciu zachowuie, a
solarze od miejsc, na ktorych sol przedawai^ і сі, co winnice nad
grobl^mai^, po piqtnastu groszy dawac co rok powinni do skrzynki
miejskiej na oprawq miasta. Dan w Warszawie dnia XXVIII
nouembra roku tysiyc szescsett iedenastego. Pi^ty original od s.
pamiqci krola i.mci Zygmunta III, pod dat^w Warszawie na sejmie
walnym koronnym roku panskiego tysi^c szescsett dziewiqtnastego
dnia dwudziestego Februarii dany, zamykai^cy w sobie ustawq
pomiaru zboza, to iest, zeby mieszczanom wolno bylo od kazdej
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czwierci zboza po dwa pieniydze, od pulmace - po pulgroszku, od
mace - po groszu, od tych, ktorzyby na targ przywozili, wybierac і
te pieniydze na oprawq parkanu obracac. Szosty, takze od krola i.
mci pana ojca naszego na oddawanie poboru do ryk samego poborce,
a nie zydom, ktorzy wiqc zwykli u poborce na zniszczenie miasta і
260 mieszczan pobory arendowac. Dany w Warszawie na sej II na sejmie
walnym koronnym dnia piytego miesiyca marca roku panskiego
tysiyc szescset dziewiqtnastego. I proszono nas, abysmy te wszystkie
prawa і przywileie ich, tu wkrotce dotknione, tak iako siq w sobie
od slowa do slowa maiy, mocy і powagy naszy krolewsky ztwierdzili
і umocnili. My tedy, Wladyslaw krol, sluszny pomienionych
mieszczan naszych kowelskich u tej mierze prozbq upatruiyc і zyczyc
iako najlepszego miastom naszym polepszenia, prawa і przywileie
ich wszystkie, iakoby tu wpisane і wyrazone byty, we wszystkich
ich punktach, clausulach, artykulach і conditiach, ile prawu
pospolitemu і zwyczaiowi nieprzeciwne, powagy naszy ztwierdzamy
і zmacniamy, i, zeby napotym wszelaky moc і wladzq swoiy na wieki
mieli, deklaruiemy. Na co siq dla lepszej wiary rqky naszy
podpisuiemy і pieczqc koronny przycisnyc rozkazalismy. Dan w
Warszawie na sejmie walnym koronnym dnia 22 miesiyca marca
roku panskiego MDCXXXV, panowania naszego polskiego III, a
szwedzkiego IV roku.
Vladislaus rex. Locus sigilli. Ioannes Bederman.
Piyty naiasniejszego Iana Kazimierza, ktory od slowa do slowa
iest tak napisany:
Ian Kazimierz, z laski Bozej krol polski, wielki xiyze litewski,
ruski, pruski, m azow iecki, zmudzki, inflantski, smolenski,
czemiechowski і szwedzki, gotski, wandalski dziedziczny krol.
Oznajmuiemy tym listem naszym wszem wobec і kazdemu zosobna,
komu to wiedziec nalezy, iz producowano przed nami przywilej
pewny s. pamiqci krola ie[go] mci Zygmunta Trzeciego, pana ojca
naszego, miastu Kowlu dany, w ktorym prawa pewne, ktore zdawna
przed tym mieli, od tegosz krola ie[go] mci, pana ojca naszego,
pomienionemu miastu nadane sy. Ktory to przywilej і prawa, w
nim opisane, abysmy і my powagy naszy krolewsky approbowali і
potwierdzili, o to do nas przerzeczone miasto pokomie supplikowalo.
Ten tedy przywilej tak iest opisany od slowa do slowa:
Zygmunt Trzeci, z laski Bozej krol polski, wielki xiyze
litewski, ruski, pruski, mazowiecki, zmudzki, inflantski, a s z w e d z k i,
gottski, wandalski dziedziczny krol. Oznajmuiemy tym listem
260v. naszym wszem wobec і kazdemu II і kazdemu zosobna, komu to
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wiedziec nalezy, iz nam iasnie wielmozny Szczqsny Kryski na
Drobninie, podkanclerzy koronny, zakroczymski і kowelski starosta,
imieniem mieszczan naszych kowelskich, przelozyl, ze im od
dawnych czasow prawa ich miejskie, ktorymi siq miasto tamto
rzndzilo і smdzilo, wygorzaly, zaczym to tam teraz miasto bez rzmdu
prawie zostawa, przyczyniaimc siq pilnie za nimi, abysmy im znowu
prawa takiez, iakie przedtym mieli, nadali. My tedy, przychylai^c
siq do tej iasnie wielmoznego podkanclerzego koronnego przyczyny,
za pomienionymi mieszczany do nas uczynionej, a chc^c, aby nasze
miasto Kowel w dobrym porzmdku pomnozenie bralo, naprzod ono
ze wszytkimi do niego naleznosciami, takze mieszczany і obywatele
iego, od wszelkiego prawa litewskiego, ruskiego і ktoregokolwiek
innego wyiqli і wyzwolilismy, iakosz tym listem wyimuiemy і
wyzwalamy, a prawo majdeburskie zupelnie onemu nadaiemy
wiecznymi czasy, znoszmc wszytkie zwyczaie tamtego miasta,
ktoreby prawu5 majdeburskiemu przeciwne byly, tak aby odtmd przed
zadnym inszym, w sprawach tak m alych, iako і w ielkich,
odpowiadac byli nie powinni, iedno przed smdem swoim miejskim,
ktory nizej opisanym sposobem obierany bydz ma, wiqc і win, z
prawa majdeburskiego przychodz^cych, aby nikomu inszemu dawac
nie byli powinni, iedno temuz smdowi miejskiemu. Maim tedy
naprzod mieszczanie nasi kowelscy z posrzodku siebie osob osm,
ludzi statecznych, cnotliwych, w rzeczach bieglych і uczonych, na
urzmd burmistrzowski і radziecki co rok w poniedzialek najblisszy
po Nowym Lecie obierac і staroscie naszemu kowelskiemu,
natenczas і napotym bqdmcemu, abo iego namiesnikowi mianowac,
z ktorych on czterech na urzmd radziecki potwierdzic, z tych zas
cztyrech rajcow, iednego na urzmd burmistrzowski naznaczac bqdzie
powinien. Ci cztyrej przysiqgq na urzqdy swe wedlug prawa і
zwyczaiu inszych miast naszych przy pospolstwie odprawowac,
dobry porz^dek przy miescie stanowic, dochodami zawiadowac,
szafowac, potrzeby miejskie opatrowac, і insze wszystkie rzeczy,
wedlug zwyczaiu innych miast naszych II naszych koronnych czynic
bqdm. Burmistrz naznaczony miesimc tylko ieden na urzqdzie
burmistrzowskim trwac ma, po wysciu miesimca - starszemu z radziec
urzmd ten burmistrzowski poda, ten zas drugiemu і tak przez caly
rok az do skonczenia iego і do obrania inszych na to osob obyczaiem
wyzej pomienionym. Smd zas miejski taki bydz ma. Naprzod starosta
nasz kowelski, teraz і napotym bqdmcy, iednego z mieszczan z cechu,
cnotliwego, bogobojnego і w prawie bieglego za lentwoita, wedlug
upodobania swego, podac powinien bqdzie, a mieszczanie z posrodka

469

261

siebie cztyrech lawnikow obior^. Ci wszystcy przysiqgq na urzqdy
swe przed burmistrzem і rajcami odprawic mai^ trwac bqd<i az do
smierci na urzqdach swoich, chyba, zeby ktory z nich na radziectwo
obrany byl. Co kiedy siq trafi, inszy zas na iego miejsce iako
najprqdzej, tak iako siq pomienilo, obrany bydz ma. Ten tedy lentwojt
z lawnikami bqdzie miat moc s^.dy, wedlug opisania prawa
majdeburskiego і zwyczaiu inszych miast, gaic, odprawowac і
sprawy wszytkie, tak wielkie iako і male, s^dzic, przed ktorym
wszyscy mieszczanie za pozwami stawac і odpowiadac maiy Od
decretow ich, iesliby siq ktora strona ukrzywdzona bydz rozumiala,
appellacia, ktorejby prawo majdeburskie nie bronilo, do burmistrza
і radziec, a od burmistrza і radziec do starosty naszego kowelskiego
albo iego namiesnika, teraz і napotym bqdycego, ztamtyd zas do
nas і sydu naszego isc ma. Tosz siq ma rozumiec і o appellaciach od
urzqdu burmistrzowskiego і radzieckiego. Winy, ktore bqd^ wedlug
prawa majdeburskiego okazane, w s^dzie lentwojtowskim і
lawniczym mai% bydz dzielone miqdzy nie. Takze winy, dla
nieposluszenstw a albo z iakiej inszej miary urzqdowi burmistrzowskiemu і radzieckiemu sluz^ce, miqdzy burmistrza a rajce
maiy siq tesz dzielic. A iz bardzo maly dochod pospolity miasto
tamto ma na poprawq swoi^ postanawiamy tym listem naszym, aby
kazdy kramarz, і ktory iedn^ kramicq albo kletkq, na gruncie
miejskim zbudowan^, ma, albo miec bqdzie, takze і przekupien,
26 lv. ktory II ktorykolwiek na lawkach chleb і insze rzeczy przedaie,
powinien byl do skrzynki miejskiej na kazdy rok dawac to, co w
miescie naszym Brzeskim to ci kramarze і przekupniowie d a ita k z e
solarze od miejsca solnego - kazdy z nich po groszy piqtnascie. Wiqc
і ci, ktorzy winnice nad grobl^ na gruncie miejskim maiy, z kazdej
winnice groszy takze piqtnascie aby na rok kazdy do tej skrzynki
miejskiej placic byli powinni. A ten dochod ni na co inszego nie ma
bydz obrocony, iedno na poprawq miasta pomienionego. Wszakze,
iesliby przedtym zdawna co staroscie naszemu od pomienionych
kramarzow, solarzow і tych, co powinni a mai^. placic, z tego sposobu
przychodzilo, temu terazniejsze postanowienie nasze szkodzic nie
ma. Pozwalamy nad to burmistrzowi і rajcom, za wiadomosci^ і
pozwoleniem wszytkiego pospolstwa, insze dochody na poprawq
miasta, bez krzywdy ludzkiej і ublizenia prawa starozytniego,
namawiac і stanowic. Nad to zachowuiemy ich przy targach 1
iarmarkach zwyklych, 6 to iest przy 6 targu tygodniowym, ktory bywa
w piytek, і przy iarmarkach dwu: iednym, ktory bywa na dzien
Podniesienia Krzyza Swiqtego, a drugi, ktory bywa za czwarty dzien
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po swiqcie Narodzenia Panskiego wedle starszego kalendarza.
Obiasniaiyc ten zwyczaj, aby iarmarki pomienione po calym
tygodniu stac і na nie ludzie wszelacy z towarami wszelakimi
przyiezdzac і nimi handlowac, takze w targ і w iarmarki rzeznicy
postronni schadzki swe odprawowac і miqso wolno, bez nagabania
rzeznikow і przeszkody wszelakiej, przedawac mogli. Co do
wiadomosci wszech, ktorym to wiedziec nalezy, a mianowicie iasnie
wielmoznego Szczqsnego Kryskiego na Drobninie, podkanclerzego
koron[nego], zakroczymskiego і kowelskiego starosty і iego
namiestnika, teraz і napotym bqdycego, przywodzimy, napominaiyc,
aby mieszczany nasze kowelskie, przy tych wszytkich prawach і
wolnosciach, od nas im tym listem naszym pozwolonych, wiecznymi
czasy zachowali і zachowywac kazali. Dla lepszej wiary ten list
rqky naszy podpisawszy, pieczqciy koronny ztwier II ztwierdzic
rozkazalismy. Dan w Warszawie dnia XXVIII Nouembris [roku]7
Bozego MDCXI, panowania krolestw naszych polskiego XXII,
szwedzkiego XVIII.
Sigismundus rex. Gregorius Czarniedzki.
My tedy, Ian Kazimierz krol, przychylaiyc siq milosciwie do
supplikaciej wzwysz mianowanej, ile sprawiedliwej, przywilej ten,
ktory od slowa tu iest opisany, we wszytkich punktach, clausulach,
artykulach і condiciach, ile prawu pospolitemu і zwyczaiowi
nieprzeciwne, powagy naszy ztwierdzamy і umacniamy, і zeby
napotym wszelaky moc і wladzq swoiy na wieki mieli, declaruiemy.
Na co siq dla lepszej wiary rqky naszy podpisuiemy, pieczqc koronny
przycisnyc rozkazalismy. Dan w Warszawie XXIV miesiyca lipca
roku panskiego MDCL, panowania naszego polskiego і szwedzkiego
VIroku.
Ian Kazimierz krol. L[ocus] s[igilli]. Albertus Gorajski,
praep[osi]tus Posn[aniensis], regens cancellariae regni.
Szosty urodzonego Waclawa Leszczynskiego, krajczego
koronnego, starosty naszego kowelskiego, ktory im dla spustoszenia
miasta pomienionego, na restauraciq ratusza, brom, mostow nad
dawne prawa pozwala od kozdego wozu kupieckiego, nakladnego,
z towarem albo zbozem przez most dwiema konmi prowadzycego,
po groszy dwa od woza iednym koniem proznego dwa szelagi; takze
і od tych, ktorzy zboze w miescie Kowlu kupuiy, po groszy trzy. Co
wszytko do prowentu miejskiego nalezec powinno. Od bydel, na
targ prowadzonych, od wolu po groszu, od ialowice, od skopu, kozy,
owcy і inszych drobiazgow , na targ przez m osty і groble
prowadzycych, po szelygu. A iz przez skupienie gruntow miejskich
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od roznych stanow miasta dzieie siq znisczenie, przeto zabiegaiyc
temu pozwala tenze pomieniony urodzony Waclaw Leszczynski
aby ktorzykolwiek gruntow miejskich zazywaiy і na nich siedzy, na
rynku targuiy, і iakimkolwiek sposobem handlem sobie zarabiaiy w
tymze miescie Kowlu, co wszyscy tak do cechow, iako і do
wszelakich skladek і podatkow miejskich, quocunque nomine
nazwanych, і na iakykolwiek potrzebq naznaczonych, zarownie
262v. nalezeli. I supplikowano nam, abysmy te II te wszytkie prawa і
przywileie, iedne tu krotce dotknione, drugie wcale przepisane, tak
iako siq w sobie od slowa do slowa maiy, mocy і powagy naszy
krolewsky ztwierdzili8 і umocnili. 9'My tedy Michal krol-9 sluszny
pomienionych mieszczan naszych kowelskich w tej mierze supplikq
upatruiyc і zyczyc iako najlepszego miastom naszym polepszenia,
prawa і przywileie ich wszytkie we wszytkich ich punktach,
clausulach, artykulach і condiciach, ile prawu pospolitemu і
zwyczaiowi nieprzeciwne, powagy naszy ztwierdzamy і zmacniamy,
і zeby napotym wszelaky moc і wladzq swoiy na wieki mieli,
declaruiemy. Nad to, azebysmy tym wiqkszy laskq naszy krolewsky
do poratow ania pomienionego miasta Kowla pokazali, tedy
pozwalamy im nad zwyczajne dwa iarmarki, ieszcze drugie dwa, to
iest ieden na Wniebowstypienie ruskie, drugi na Swiqty Annq
odprawowac. Na co siq dla lepszej wiary rqky naszy podpisawszy,
pieczqc koronny przycisnyc rozkazalismy. Dan w Warszawie dnia
XVI miesiyca grudnia roku panskiego MDCLXX, panowania
naszego wtorego roku.
Michal krol. Miejsce pieczqci mniejszej kancellariej koronnej
na sznurze pstrym iedwabnym zawiesistej w puszse blaszanej na
wojsku 10 wyrazonej. Stefan Hankiewic, i.kr.mci sekretarz і pisarz,
m[anu] p[ro]p[ri]a.
11 написано крупніше.
2 на лівому полі навпроти рядка запис „согк ”
3 “е " після “і " виправлено з “у ”.
4 дописано над рядком.
5 виправлено з „miastu ”
6'6 написано на виправленому.
7 це слово у ркпс. помилково пропущено.
н написано масніше.

99 також.
10 описка замість „ wosku ”
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191. 1670.XII.19.(?). Warszawa
Conflrmacia praw і postanowienie porzqdku cechowi szewskiemu і garbarskiemu miasta Kowla
[Reg. - Index, f.83; AK, s.65; S-l 1, s.233]

'Michal, z Bozej laski krol polski, wielki ximze litewski, ruski,
pruski, mazowiecki, zmudzki, inflantski, kiiowski, wolynski,
podolski, podlaski, smolenski, siewierski і czerniechowski.
Oznajmuiemy tym listem naszym wszem wobec і kazdemu zosobna,
komu o tym wiedziec nalezy. Produkowali przed nami slawetni
Marek Nifanowic і Iwan Szafranowic, burmistrze miasta naszego
Kowla, imieniem tak wszytkiego tegoz miasta pospol II pospolstwa,
iako tesz szewskiego і garbarskiego cechu pewne prawa і przywileie,
w ktorych naiasniejsi antecessorowie nasi pomienionemu miastu
wszelkie bractwa і cechy stanowic pozwalali. Pierwszy naiasniejszej
krolowej Bony, po rusku na papierze pisany, de data w Warszawie
dnia X miesimca stycznia roku panskiego 1556. Drugi naiasniejszego
Zygmunta Trzeciego de data w Warszawie dnia 25 miesimca
nouembra roku panskiego MDCXI. A iz im inne przywileia і prawa,
od naiasniejszych antecessorow naszych nadane, opisanie w sobie
wszytkich porzndkow і powirmosci pomienionego cechu szewskiego
і garbarskiego zawieraimce, przez wojny і incursie nieprzyiaciol
roznych poginqli, tedy pokomie supplikowali nam, abysmy wszytkie
ich tak wyzej wspomnione prawa і przywileia ztwierdzili і umocnili,
iako tesz і pogubione mocm і powagm naszm krolewskm odnowili. Do
ktorej my suppliki tudziesz і prawa p[ospoli]tego stosuimc siq,
wszystkie prawa і przywileie pomienionych rzemiosl, cechowi
sluzmce, tak iakoby tu byly slowo do slowa wpisane, we wszytkich
ich punktach, clausulach, artykulach і condiciach, ile prawu
pospolitemu і zwyczaiowi nie s^przeciwne, powagm naszm krolewskm
zmacniamy і ztwierdzamy, і pogubione niniejszym listem naszym
odnawiamy, one do pierwszej calosci przywracaimc, і ze wszelakm
moc і wladzq swoim na wieki bqdm miec declaruiemy. Zeby zas
pomienionych rzemiosl cech wiqksze swoie mogl miec pomnozenia
і zadnych od iakichkolwiek kupcow w rzemioslach nie mial
praepedicyi, tedy za intercessim urodzonego W ladyslaw a
Leszczynskiego, krajczego koronnego, starosty naszego kowelskiego, taki porzmdek, iaki siq po wszytkich miastach, na Wolyniu
bqdmcych, і w miescie naszym Lwowie znajduie, onemu zachowac
pozwalamy. Ktorzy to wzwysz pomienieni rzemiesnicy wszyscy
ieden cech trzymac powinni bqdm, kazdego roku po Przewodnej
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Niedzieli we wtorek iednego z posrzodka siebie, w rzeczach і
rzemiesle bieglego, w niczym nie podejrzanego, uczonego і p. Boga
siq boi^cego, za cechmistrza obierac, przy ktorego obieraniu powinni
bqd^ wszyscy pomienionych rzemiosl bracia, tak starsi iako і mlodsi,
bywac. A ktoryby z nich natenczas bydz nie miai, tedy powinien
263v. bqdzie kazdy taki winy czwierc kamienia II kamienia wosku do
skrzynki nie odpustnic, zaplacic. Po obraniu zas cechmistrza pod
chor^gwi^. cechow^ na ratusz przychodzic bqd^ і tam przed rajcami
і burmistrzami nowoobrany cechmistrz iurament wykona, ktory do
xiqg miejskich ingrossowany bqdzie. Wszyscy potym cechowi bracia
w dom do nowoobranego cechmistrza pojd^ і tam sobie z skrzynki
cechowej colaciq sp raw iy mlodzi zas we wszytkim onym
poslugowac m aiy Obrany cechmistrz czterech braci dla sprawowania wszelakich rzeczy і zachowania porz^dku, takze і dwoch
klucznikow, ktorzy skrzynk^ cechow^ zawiadowac bqdy do siebie
przybierze, sama iednak skrzynka і z prawami zawsze przy
cechmistrzu zostawac bqdzie. Schadzki w tym cechu co cztyry
niedziele bywac bqdy, na ktorych o iako najlepszym cechu rz^dzie
powinni bqdy radzic, mianowicie iezeliby postronny mial przyiechac
iaki rzemieslnik і bez opowiedzenia siq cechowi robotq iak^. robic,
tedy takowego kazdego winy do skrzynki cechowej pulkamieniem
wosku nieodwlocznie karac bqdy Tenze na ukontentowanie inszych
braci kolaciq sprawie і list swoj rodowy wywiesc bqdzie musial. A
zeby tym wiqksza miqdzy braciy tego cechu zachowana byla zgoda
і ieden drugiemu w rzemiesle nie przeszkadzal ani zadnego
podstqpku nie czynil, tedy zaden dwoiakiego nie bqdzie robil
rzemiesla, tak iz ktory szwieck^ robotq robi, ten garbarstwa robic
nie bqdzie, ktory zas robi garbarstwo, ten takze szwieckiej roboty
robic nie ma. Szewcy zas, ktorzy safianowy robotq robiy, czarnej
roboty robic nie powinni, і ci, ktorzy bialoglowsk^ robotq robiy
zadnej roboty usarskiej robic nie maiy pod win^na kazdego takiego
kamienia wosku do skrzynki cechowej і dziesi^tka kop do zamku
naszego kowelskiego. Ktoryby zas byt upartym, і temu siq
sprzeciwiai^cym, takowy ma bydz miqdzy Ьгасщ s^dzony і od cechu
wyrzucony. Bracia zas do tego cechu nalez^cy, iako bez zadnego
264
maiy bydz podejzrzenia, tak wzwysz mianowane winy ||2
1 на лівому полі навпроти рядка запис „ согг ”
2 кінець впису відсутній, далі 4 аркуші вирізані, 2 попередні (263 і 263v.)
підрізані.
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192. 1670.ХІІ. 19. Warszawa
[Confirmatia praw і nadanie porzydku cechowi haftarskiemu
kowelskiemu і innym]1
2w dom nowoobranego cechmistrza pojdy і tam sobie z
skrzynki cechowej colaciq sprawiy, mlodzi zas we wszytkim onym
poslugowac maiy. Obrany cechmistrz cztyrech braci dla sprawowania wszelakich rzeczy і zachowania porzydku, takze і dwoch
klucznikow, ktorzy skrzynky cechowy zawiadowac bqdy, do siebie
przybierze, sama iednak skrzynka і z prawami zawsze przy
cechmistrzu zostawac bqdzie. Schadzki w tym cechu co cztyry
niedziele bywac bqdy, na ktorych o iako najlepszym rzydzie cechu
powinni bqdy radzic, mianowicie iezeliby postronny iaki mial
przyiechac rzemiesnik і bez opowiedzenia siq cechowi robotq iaky
robic, tedy takowego kazdego winny 3 do skrzynki cechowej
pulkam ieniem wosku nieodw locznie karac bqdy. Tenze na
ukontentowanie innych braci kolaciq sprawie і list swoj rodzony
wywiesc bqdzie musiat. A zeby tym wiqksza miqdzy braciy tego
cechu zachowana byla zgoda і ieden drugiemu w rzemiesle nie
przeszkadzal ani zadnego podstqpku nie czynil, tedy zaden
dwoiakiego nie bqdzie robit rzemiosla, tak iz ktory robi hawtarstwo,
nie powinien robic rymarstwa, ktory zas robi rymarstwo, nie
powinien robic hawtarstwa pod winy na kozdego takiego kamienia
wosku do skrzynki cechowej і dziesiytka kop do zamku naszego
kowelskiego. Ktoryby zas byl upartym і temu siq sprzeciwiaiycym,
takowy ma bydz miqdzy braciy sydzony і od cechu wyrzucony. Co
siq ma і o wszytkich innych wzwysz mianowanych rzemioslach, do
tegosz cechu nalezycych, rozumiec. Bracia zas do tego cechu
nalezycy, iako bez zadnego maiy bydz podejzrzenia, tak wzwysz
mianowane winy na same tylko do kosciolow, cerkwi і pogrzebowe
swiece obracac winni bqdy. Cecha tego cechu kiedykolwiek do
ktorego z braci przydzie, tedy bez omieszkania tak na schadzki,
iako і pogrzeby і inne functie stawac musi, iesliby zas gospodarza
w domu nie bylo, tedy towarzysz albo chlopiec na miejsce iego ma
przychodzic pod winy trzech groszy. Gdyby zas schadzka o iakich
wielkich II wielkich sprawach byla, a ktorychkolwiek z braci, tak 264v.
starszy iako mlodszy, asz w te czasy dopiero przyszedl, kiedy iuz z
sprawami na stole wystawiona bqdzie skrzynka, tedy za to dac musi
winy dwa grosze. Rozchodzyc siq zas z takowej schadzki kozdy tak
starszy, iako mlodszy brat po groszu do skrzynki dadzy. Winnych
takze і przestqpnych w tym cechu sydzenia і karania pomienieni
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bracia moc bqdm m ieli. U czniow ie zas w szytkich wzwysz
pomienionych rzemiosl w cechu tym bqdmcych nic wiqcej ani mniej
u mistrza swego nad lat piqc sluzyc nie bqdm. Ktorym po wysciu
pomienionych lat, list wyzwolony z cechu wzimwszy, wolno bqdzie
po wszytkich miastach wolynskich wqdrowac і za towarzysz robic.
Ktory to wzwysz pomieniony porzmdek, aby wszyscy wzwysz
pomienionych rzemiosl w tym cechu zostaimcy bracia cale і
nienaruszenie zachowali niniejszym listem naszym rozkazuiemy.
Na co siq dla lepszej wiary rqkm wlasnmpodpisawszy pieczqc koronnm
przycisnmc rozkazalismy. Dan w Warszawie dnia XIX miesimca
grudnia roku panskiego MDCLXX, panowania naszego roku
wtorego.
Michal krol. Miejsce pieczqci mniejszej kancellariej koronnej
w puszce blaszanej na wztmzce zawiesistej. Stefan Hankiewic, i. kr.
mci sekretarz і pisarz.
' назва впису подана за „індексом".
* почат ок впису відсутній.
■'

ост аннє „ п ” перекреслено.

193. 1670.ХІІ. 19. Warszawa
Confirmacia praw і nadanie porzqdku cechowi rzezniczemu і
piekarskiemu miasta Kowla
[Reg. - Index, f.83; AK, s.65; S ig.-11, s.238]

265

'Michal, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy tym listem
naszym etc. Supplikowali nam slawetni Marek Nifanowicz і Iwan
Szafranowic, burmistrze miasta naszego Kowla tak cechow
rzeznickiego, piekarskiego і oleiowskiego, iako calego urzqdu і
wszytkiego pospolstwa tegosz miasta imieniem pokomie upra II
upraszaimc, abysmy ich przy prawach і wolnosciach onym na
stanowienie wszelakich cechow, od naiasniejszych antecessorow
naszych laskawie nadanych, wcale і zupelnie zachowali і na
porzmdek nizej opisany przerzeczonych rzemiosl cechowi zezwolili.
Do ktorej my suppliki, tudziesz і urodzonego Wladyslawa
L eszczynskiego, krajczego koronnego і starosty naszego
kowelskiego, consensu і intercessiej stosuimc siq, onychze przy
wspom nionych prawach zachowac umyslilismy, iakosz za
chowuiemy і porzmdek taki, iaki siq w inszych miastach naszych, na
Wolyniu bqdmcych, і miescie naszym Lwowie znajduie, cechowi
rzemiosl wzwysz pomienionych miec niniejszym listem naszym
pozwalamy. Ktory to porzmdek tak siq w sobie ma:
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Wszyscy ci wzwysz pomienieni rzemiesnicy ieden cech
trzymac powinni bqdy Kazdego przy tym roku we czwartek po
Wielkiej Nocy ruskiej iednego z posrzodka siebie, w rzeczach і
rzemiesle bieglego, niwczym nie podejzrzanego, uczonego і P. Boga
siq boi^cego, za cechmistrza obierac. Przy ktorego obieraniu powinni
bqd^ wszyscy pomienionych rzemiost bracia, tak starsi iako і mlodsi,
bywac, a ktoryby z nich natenczas bydz nie mial, tedy powinien
bqdzie kozdy taki winy czwierc kamienia wosku do skrzynki
nieodpustnie zaptacic. Po obraniu zas cechmistrza z gospody brackiej
pod chorqgwi^ cechowq. na ratusz przychodzic bqd^ і tam przed
rajcami і burmistrzami nowoobrany cechmistrz iurament wykona,
ktory do xi^g miejskich ingrossowany bqdzie. Wszyscy potem
cechowi bracia w dom do nowoobranego cechmistrza pojd^ і tam
sobie z skrzynki cechowej kolaciq sprawiy mlodsi zas we wszytkim
im poslugowac m aiy Obrany cechm istrz czterech braci do
sprawowania wszelakich rzeczy і zachowania porzydku, takze і
dwoch klucznikow, ktorzy skrzynk^ cechowi zawiadowac bqdy do
siebie przybierze, sama iednak skrzynka z prawami zawsze przy
cechmistrzu zostawac II bqdzie. Schadzki w tym cechu co cztyry 265v.
niedziele bywac bqdy na ktorych o iako najlepszym cechu rzydzie
powinni bqd^ radzic, mianowicie iezeliby postronny mial przyiechac
lub to rzeznik, piekarz albo oleinik і bez opowiedzenia siq cechowi
robotq iak^ robic, tedy takowego kazdego win^do skrzynki cechowej
pulkamieniem wosku nieodw locznie karac bqd y Tenze na
ukontentowanie inszej braci kolaciq sprawie і list swoj rodowy
wywiesc bqdzie musial. Cechu tegoz bracia wszyscy powinni bydz
bez podejzrzenia, mianowicie rzeznicy, ktorzy zadnych bydel,
szalonych wieprzow і parszywych kupowac nie bqdy і ktoryby mial
takowe bydle kupic, takowy z cechu ma bydz cale wyrzucony.
Ktorzykolwiek zas cechu nie maiy tedy powinni siq bqdy on iako
najprqdzej pod winy cechowy і zamkowy postarac. Ieden zas
drugiemu, tak w targach, kupowaniu, iako і przedawaniu zadnej
przeszkody czynic nie bqdzie. Co siq zarownie tak o chrzescianach
iako і zydach ma rozumiec, ktorzy nie przed miastem, ale tylko na
rynku w zwyczajnym miejscu bydla kupowac bqdy pod winy na
kazdego takiego, ktoryby siq na inszym miejscu kupowac wazyl,
szesciu kop do zamku naszego kowelskiego. Piekarze zas zydowcy
pod posluszenstwo przerzeczonego cechu cechmistrza nalezec bqdy.
A kiedykolwiek cecha tegosz cechu, do ktorego z braci przydzie,
tedy bez zadnego omieszkania tak na schadzki, iako і pogrzeby, і
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inne functie stawac musi, iesliby zas gospodarza w domu nie bylo
tedy towarzysz albo chlopiec na iego miejsce ma przychodzic pod
winy trzech groszy. Gdyby zas schadzka o iakich wielkich sprawach
byla, a ktorykolwiek z braci, tak starszy iako і mlodszy, asz w te
czasy dopioro przyszedl, kiedy iuz z prawami na stole bqdzie
wystawiona skrzynka, tedy za to dac musi winy do skrzynki dwa
266 grosze. Rozchodzyc siq zas z takowej schadzki kozdy tak star II tak
starszy, iako і mlodszy brat po groszu do skrzynki dadzy. Winnych
takze і przestqpnych w tym cechu sydzenia і karania pomienieni
bracia moc bqdy mieli. Uczniowie zas wszytkich rzemiosl, w tym
cechu bqdycy, nic wiqcej ani mniej u mistrza swego nad lat piqc
sluzyc nie bqdy. Ktorym po wysciu pomienionych lat, list wyzwolony
z cechu wziywszy, wolno bqdzie po wszytkich miastach wolynskich
wqdrowac і za towarzysz robic. Do tegosz cechu wszyscy, tak zydzi
iako і chrzescianie, ktorzykolwiek siq rzeziy і piekarstwem bawiy,
nalezec і te powinnosci, iako і w inszych miastach wolynskich, do
tegoz cechu oddawac і odprawowac bqdy. Ktory to wzwysz
pomieniony porzydek, aby wszyscy w tym cechu zostaiycy bracia
wcale і nienaruszenie zachowywali і winy na wosk do kosciolow і
cerkwi obracali rozkazuiemy. Na co dla lepszej wiary rqky siq naszy
podpisawszy pieczqc koronny przycisnyc rozkazalismy. Dan w
Warszawie dnia XIX miesiyca grudnia roku panskiego MDCLXX,
panowania naszego wtorego roku.
Michal krol. Miejsce pieczqci mniejszej kancellariej koronnej
w puszce blaszanej na sznurze pstrym iedwabnym zawieszonej na
wosku czerwonym wyrazonej. Stefan Hankiewic, ie[go] kr. mci
266v. sekretarz і pisarz, m[anu] p[ro]p[ri]a. II
1на лівому полі навпроти
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рядка запис „ с о гг ”

II ' Zaczyna siq rok panski 1671.
Dzialo siq w Warszawie w sobotq przed Niedziely Przewodniy,
to iest dnia czwartego miesiyca kwietnia roku panskiego tysiyc
szescsett siedmdziesiyt pierwszego2.'1
Za sprawy і przelozeniem przewielebnego w Bogu i. m. xdza
Andrzeia Olszowskiego, biskupa chelminskiego і pomezanskiego,
dziekana krakow[skiego] podkancl[erzego] koronnego3.
194. 1671.111.27. Warszawa
Odnowienie prawa na lan roli urodzonym M o s z k o w s k i m
sluzycego
[Reg. - Index, f.83; AK, s.65]

Michal, z Bozej laski krol polski, wielki xiyze litewski, ruski,

478

pruski4, mazowieckie5, zmudzki, kiiowski, wolynski, podolski,
podlaski, inflantski, smolenski, siewierski і czerniechowski.
Oznajmuiemy niniejszym listem naszym wszem wobec і kazdemu
zosobna, komu to wiedziec nalezy. Chc^c miec, aby siq w ludziach
rycerskich do uslug naszych і calej Rzptej nieustai^ca zawsze
znajdowala ochota, тащ с do tego zalecone sobie dobrze cnoty і
nieodmiennn iako ku antecessorom naszym, tak nam samym і
wszytkiej ojezyznie wiarq і zyczliwosc, znaczne przytym w roznych
okaziach і expediciach w oiennych przyslugi urodzonych
Moszkowskich nizej specificowanych, па рокоту supplikq za nimi
do nas wniesien^, umyslilismy ich, to iest Matwieia Artuchowicza,
Dimitra Wasilewicza Naumienka, Holubeia, Ochieia, Iwana,
Chwedora, Wasila Samelowicza Moszkowskich przy pewnym lanie
pola, we wsi Moszkowicach w woiewodztwie і powiecie kiiowskim
lez^cego, (w ktorej rzetelnej і nierozerwanej possessiej z przodkow
swoich і dawnych czasow zostain) zachowac і zostawic, prawa
wszytkie, do tego lanu onym sluz^ce, pod czas zas zamieszania і
woien przeszlych czqscin od nieprzyiaciela zabrane, czqscinroznymi
przypadkami pogubione odnowie, iakosz odnawiamy urodzonych
Moszkowskich wzwysz specifikowanyeh, takze wszytkich potom II
potomkow і successorow ich przy wolnym uzywaniu і spokojnej
possessiej tego lanu zachowuiemy і zostawuiemy tym listem naszym.
Mocn ktorego odnowienia і zachowania naszego ciz urodzeni
Moszkowscy tan pola ze wszytkiemi gruntami, rolami, sianozqciami,
pasiekami, mlynami і wszelkim i innymi przyleglosciam i і
przynalezytoseiami, zdawna do tego lanu przynalez^cymi, ze
wszytkimi nad to wolnosciami, sobie wedlug prawa і zwyczaiu
dawnego sobie sluz^cego6, trzymac і spokojnie ze wszytkimi
potomkami і successorami swymi zazywac bqdm. Obiecui^c, ze ich
od wolnego uzywania і spokojnej possessiej tego lanu nie oddalemy
ani oddalenia komu mocy damy, ale ich cale і nienaruszenie przy
prawie, sobie z dawnych czasow і przodkom swoim sluz^cym,
zachowamy, co і naiasniejszy successorowie nasi uczyni%. Z tego
iednak lanu cisz urodzeni Moszkowscy zolnierza konnego, w pancerz
і inne orqze woienne opatrzonego, na kazdm Rzptej expediciq
zwyczaiem dawnym wyprawowac powinni bqdm. Nadto zas do
zadnych inszych ciqzarow ani exactij od nikogo nie main bydz
pocingani. Na co dla lepszej wiary rqkm siq naszn podpisawszy
pieczqc koronnm przycisnnc rozkazalismy. Dan w Warszawie dnia
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267v.

XXVII miesi^ca marca roku panskiego MDCLXXI, panowania
naszego wtorego roku.
Michal krol. Miejsce pieczqci mniejszej kancellariej koronnej.
11 написано крупніше.
2 “о ” піднят о над рядком.
3також.
4на правом у полі навпроти рядка
5т ак у ркпс.
6 описка зам іст ь „sluzqcem i

запис „ с о гг ”

195. 1671.ІІІ.31. Warszawa
Ihumenstwo Miezychorskie naboznemu Theodozemu Waskowskiemu po Stanislawskiemu'
[R eg.-In d ex, f.83; AK, s.65; S ig .-ll, s.291]
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2MichaI, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy etc. Wedle
prawa naszego і do Cerkwi wschodniej, a zaleceniem poboznosci
zycia і nauki naboznego Theodozego Waskowskiego, zakonnika
reguly S. Bazylego, umyslilismy onemu za zgod^ braci wszytkich
monasteru Miezyhorskiego, 3(wedlug dawnego praw [a] ich) electiq
ihumenstwa tegosz monastyra Miezyhorskie[go],'3 w powiecie
kiiowskim nad Dnieprem przy cerkwi zalozenia S. Spasa Mikuly
lez^cego, po naboznym Iobie Stanislawskim, ihumenie, do
dispositiej naszej przypadle, prawem dozywotnim dac і conferowac,
iakosz daiemy і conferuiemy niniejszym listem naszym. Wszytkie
insze II insze, iezeliby w yszly albo z cancellariej naszej
extraordinarznie bez consensu braci pomienionego zakonu wynisc
mialy, cassuiyc і аппіЬіІищс tak, aby iako za dawnych zwyczaiow і
praw e medio braci obierany by wal ihumen, tak і ten per electionem
braci upodobany, a od nas postanowiony spokojnie zostawal. Ktore
to ihumenstwo przerzeczony nabozny Theodozy Waskowski ze
wszytkimi dobrami, polami, mlynami, pasiekami, ieziorami, lasami
і innymi przynaleznosciami, w originalnym przywileiu fundaciej
tegosz monastera wyrazonymi, tak iako antecessorowie iego trzymali
і zazywali, pomieniony ihumen trzymac і zazywac bqdzie do
ostatniego zycia swego kresu. Obiecui^c to po nas і naiasniejszych
nastqpcach naszych, iz od spokojnego uzywania і possessiej tegoz
ihumenstwa і pozytkow, do niego nalezycych, tegosz Theodozego
Waskowskiego nie oddalemy, ale onego przy prawie dozywotnim
zachowamy, toz і naiasniejsi nastqpcy nasi uczyniy prawa nasze
krolewskie, Kosciola rzymskiego katholickiego і Rzptej wcale
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zachowuiyc. Na co dla lepszej wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc
koronny przycisnyc rozkazalismy. 4Dan w Warsz[awie] dnia XXXI
mca marca roku pans[kiego] MDCXXI, panowania naszego II roku.
Michal krol. Miejsce pieczqci mniejszej kancelflariej]
kor[onnej], St[e]ph[an] Hankiewic'4.
1 " w " піднято над рядком.
2на правому полі навпроти
33 дописано у кінці аркуша.
4'4дописано дрібніше.

рядка запис
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196. 1671.111.31.Warszawa
Renouatia praw monasteru Strumilowej Kamionki sluzycych
[R eg. - Index, f.83v; AK, s. 65; Sig.-l 1, s. 290]

Michal, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy etc. Od
szczqsliwego1panowania za najwiqkszy sobie poczytamy maximq,
aby miqdzy zabiegami naszymi kolo dobra pospolitego chwala Boza
fulcrum thronu і dostoienstwa naszego iak najwiqksze odbierala
incrementa і wszelakie stany na pomnozenie onejze consecrowane2
prawami і wolnosciami, tudziesz dobrym porzydkiem obwarowani
і umocnieni zostawali. Wiqc ze supplikowano nam iest imieniem
calego zgrom adzenia zakonnikow m onastera Strum ilow ej
Kamionki, poniewasz ad perfectionem maiorem et auctionem braci
pomienionej przychodzi monaster, umyslilismy onym laskq naszy
krolewsky oswiadczyc і prawa przez incursiq kozacky pogubione
supplendo II supplendo omnes defectus onych odnowic, iakosz 268v.
wyswiadczamy і powagy naszy krolewsky prawa dawne i3 onych і
zwyczaie odnawiamy, tak aby pomienionego monastera communitas
przy starodawnych zostaiyc fundaciej swoiej prawach, iurisdictiq
swoiy podhig fUnduszu pierwszego metropolitanskiego z wolny e
medio sui miqdzy braciy ihumena electiy, tak iako insze monastery
zakonne, mianowicie Krechowski, Miezyhorski, Skitski і insze
zwykli odprawowac, odprawowali і przy takowychze wolnosciach
zostawali. A ktoby siq wazyl ex priuatis personis tak z duchownych,
iako swieckich otrzymac na pomieniony monaster ad malam et
sinistram cancellariae nostrae informationem, bez consensu braci
wzwysz rzeczonego monastera, przywilej, tedy ma bydz nullitatis і
ten, ktoryby otrzymal paenis condignis, w prawie koronnym і
duchownym opisanymi, gdyby siq mial interessowac wedlug
wyraznej woli naszej ma bydz karany. Co do wiadomosci wszech
wobec і kazdego zosobna, komu o tym wiedziec nalezy, mianowicie
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przelozonym і wszytkiemu duchowienstwu donoszmc, miec chcemy
і rozkazuiemy, aby pomienieni zakonnicy przy tej renouaciej naszej
і porzmdku zachowani zostawali, inaczej nie czynimc dla laski naszej.
Na co dla lepszej wiary rqkm siq naszm podpisawszy pieczqc koronny
przycisn^c rozkazalismy. Dan w Warszawie dnia XXXI miesimca
marca roku panskiego MDCLXXI, panowania naszego wtorego roku.
Michal krol. Miejsce pieczqci mniejszej cancellariej koronnej.
Stefan Hankiewicz, sekretarz i.kr.mci.
1на правом у полі навпроти рядка
2описка зам іст ь „ conserw ow ane
•*

запис „согг. ”

описка .

197. 1671.111.21. Warszawa
Uwolnienie od stacij zolnierskich monasteru Miezyhorskiego і
dobr iego
[Reg. - Index, f.83v; AK, s.65; Sig.-l 1, s.290]
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‘M ichal, z Bozej laski krol polski etc. Wielmoznym,
urodzonym pulkownikom, rotmistrzom, oberszterom, oberszterlejtnantom, kapitanom, porucznikom, maiorom і innym tak
polskiego, iako і trybem cudzoziemskim w sluzbie Rzptej
zostaimcego, wojska naszego koronnego officierom і wszem wobec
zolnierzom konnym і pieszym, uprzejmie і wiemie nam milym,
oznajmuiemy. Iako wszytkim wiemym poddanym naszym broniemy
і prze II і przestrzegamy od wojsk naszych ucimzenia і exactyi, tak
stosuimc siq do uniwersalu naiasniejszego Iana Kazimierza,
antecessora naszego, w osobliwm naszm protectiq bierzemy tych,
ktorzy siq Bogu na sluzbq poswiqciwszy szczegulne dobroczynnych
щк prouisij do zycia swego posilek maim. Wiqc nie tylko na pokomm
za pomienionemi zakonnikam i do nas supplikq, ale tesz z
krolewskiego naszego na takowych respectu, uwazaimc przez
nieprzyiaciela spustoszenie, daiemy niniejszy uniwersal nasz do
uprzy[jmie] wiern. ww., z wladzy і zwierchnosci naszej krolewskiej
miec chcmc, tak po calych chormgwiach і ich directorach polskich і
cudzoziemskich, iako tesz і zosobna kazdym zolnierzu, aby siq nie
wazyli w monastirze Miezyhorskim, w dobrach і futorach, do tegoz
monastiru M iezyhorskiego nalezmcych, і iego przysiolkach
iakimkolwiek cimgnieniem lub obozowym, lub tesz na stanowiska
idmc і powracaimc tamze stawac, pokarmow і noclegow odprawowac,
stacij і exactyi iakich wycimgac, bydla zabierac і innym iakimkolwiek
sposobem dobra te ucimzac, ale onych przy tej lasce naszej zachowali.
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A to pod surowym karaniem wojskowym, ktore z wyrazny woly і
wiadomosciy naszу bez respectu na przeciwnych temu uniwersalowi
naszemu kazemy wykonac. Dan w Warszawie dnia XXI mca marca
roku panskiego MDCLXXI, panowania naszego wtorego roku.
Michal krol. Miejsce pieczqci mniejszej kancellariej koronnej.
1на лівому полі навпроти

рядка запис „ с о п ."

198. 1671.ІІІ.31. Warszawa
Conseruatia monasteru Miezyhorskiego przy mlynku і gruncie
[Reg. - Index, f.83v; AK, s.65; Sig.-l 1, s.290]

Michal, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy etc., iz
my na1przyczynq, przez pp. rad naszych za naboznymi zakonnikami
monastyru Miezychorskiego do nas wniesiony, umyslilismy onym
laskq naszy krolewsky wyswiadczyc і przy spokojnej possessiej
mlynka, wlasnym ich kosztem na rzece Horanka nazwanej z grobly
wybudowanego, w starostwie wyzgrodzkim zostaiycego, tudziesz
gruntu Szolochow Roch nazwanego od naboznego Herotium[?!]
Szolocha, zakonnika tegosz monasteru zaprzanego, pod II pod 269v.
monastyrem Miezychorskim lezycego, do wsi naszej Petrowiec
nalezycego, zostaw ili і zachow ali, iakosz zostaw uiem y і
zachowuiemy powagy naszy krolewsky tym listem naszym. Mocу
ktorego przerzeczeni zakonnicy monastira M iezychorskiego
pomieniony mlynek, na rzece Horinka bqdycy, ze wszytkiemi
pozytkami, przyleglosciami і przynalezytosciami, z wolnym w tymze
borze, przy ktorym mlynek iest wybudowany, drzewa na budynek,
opal і insze do tego mlynka potrzeby rjbaniem і uzywaniem, takze
pomieniony grunt ze wszytkimi polami, 1jkami, drzewem bartnym
і niebartnym sobie zapisanymi і inszymi pozytkami, do tego gruntu
zdawna nalezycymi, miec, trzymac і zazywac az do ostatniego zycia
swego kresu bqdy. Obiecuiyc to po nas і naiasniejszych nastqpcach
naszych, iz ani my, ani naiasniejsi nastqpcy nasi pomienionych
zakonnikow monastiru Miezychorskiego od spokojnej wysz
rzeczonego mlynka і gruntu onym zapisanego, w ktorego spokojnym
zostaiy uzywaniu, nie oddalemy ani oddalic nikomu nie dopusciemy,
tosz і naiasniejsi successorowie nasi uczyniy, prawa nasze
krolewskie, kosciola rzymskiego katholickiego wcale zachowuiyc.
Na co dla lepszej wiary rqky siq naszy podpisawszy pieczqc koronny
przycisnyc rozkazalismy. Dan w Warszawie dnia XXXI mca marca
roku panskiego MDCLXXI, panowania naszego wtorego roku.
Michal krol. Miejsce pieczqci mniejszej kancellariej koronnej.
Stefan Hankiewic, sek[retarz] i.k.m.
'

на правом у полі навпроти рядка запис „ с о гг."
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199. 1671.111.27. Varsoviae
Confirmatio confirma[ti]on[em] literar[um] monasterio oppidi
Strumilowa Kamionka super agros seruient[es]
[Reg. - Index, f.83v; AK, s.65; S ig.-11, s.290]
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'Michael, Dei gratia rex Poloniae etc. Significamus etc.
Productas esse coram2nobis literas pargameneas manu seren[issi]mi
Ioannis Casimiri, praedecessoris n[ost]ri, subscriptas et sigillo regni
communitas, sanas, saluas et illaesas, omnique suspitiones nota
carentes, continentes in se confirmationem priuilegii sup[er] certos
agros religiosis ritus graeci in oppido Strumilowa Kamionka
existences] seruientem, supplicatumque nobis est, ut easd[e]m3
authoritate n[ost]ra regia approbare, confirmare et ratificare
dignaremur. Quarum literarum4 tenor II tenor sequitur talis:
Ioannes Casimirus, Dei gratia rex Poloniae, magnus dux
Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Kiiouiae,
Volhyniae, Liuoniae, Smolensciae, Czemiechouiaeque, nec non
Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex. Significa
mus p[rae]sentibus literis nostris, quorum interest uniuersis et
singulis. Exhibitas nobis esse literas infrascr[ipt]as papyreas idiomate
polonico scriptas, authenticas, manu g[e]n[er]osi Hieronimi
Radzieiowski subscriptas, sigilloque eiusdem munitas, sanas, saluas,
illaesas, omnique vitio carentes. Supplicatumque nobis est, uteasdem
authoritate nostra regia confirm are, approbare et ratificare
dignaremur. Quarum literarum5 tenor de verbo ad verbum est talis:
Hieronim na Radzieiowcach Radzieiowski, lomzynski,
waracki, solecki, kamionacki starosta. Za czqsty і gor^c^ prozby
czerncow monasteru nowozbudowanego w starostwie moim
Kamionki Strumilowej, ktorzy miq o to upraszali, abym onych w
calosci przy tym monastirze і gruntach tych, ktore ex piis operibus
od roznych obywatelow kamionackich legowane maiy spokojne
zostawit. Zaczym maiyc to za rzecz godny aby chwala Boza mnozyla
siq przy tej Cerkwi monastiru tego, ktory podlega iurisdictiej
metropolity kiiowskiego ze wszytkimi przynalezytosciami і
gruntami, to iest niwek dwie przez Maxima Sklepia і successorow
iego, na ktorych monaster iest fundowany, przy ktorym od tegosz
wzwysz mianowanego pod monasterem iest niwka takze w Osowcu
nazwanym (o Urzysko) w kycie samym przez Tymka Wasilia
Dolhania і Koniusczykow, Sawkq і braci iego, і successorow
soltysow sieleckich zostawuiq і w spokojnym ich uzywaniu miec
chcq. Ktore to pomienione grunty, aby od monastira tego і czerncow
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tamecznych wiecznymi czasy oddalone nie byfy, a gdyby na budynek
ze pnia drzewa potrzebowali, tedy qwit odemnie albo od mego
podstarosciego brae main; lezncego iednak na opal zazywac main.
Lowienia ryb w rzece w Bugu na potrzebq takze monastirskn, byle
nie w stawach, pozwalam pasiekq, browar і mlynek, ktore bez
przeszkody intraty starostw a postaw ione sn. Z ktorych to
pomienionych II pom ienionych budynkow і pasieki zadnej
dziesiqciny, ani miary ze mlynka mnie ani successorom moim dawac
nie powinni bqdm, ale tylko na swoin potrzebq zazywac main. Prazniki
pod czas odpustow, na tym miejscu odprawuince siq, do ich pozytkow
w calosci swoiej miec main. Na co і przywilej od krola i. mci, p.
n[aszego] m[ilosciwego], tymze czerncom na fundaciq wiecznntego
monastiru uprosic obiecuie. A dla lepszej wiary rqkn siq moinprzy
pieczqci moiej podpisuiq. Dal w Kamionce Strumiiowej dnia
czwartego Februarii roku panskiego tysincnego szescsetnego
piqcdziesintego.
Hieronim Radzieiowski, m[anu] p[ropri]a. (L[ocus] s[igilli]).
Cui supplicationi p[rae]insertae nos benigne annuentes,
easdem literas supra expressas in omnibus illarum punctis articulis
nexibus et ligamentis approbandas, confirmandas et ratificandas esse
duximus, uti quidem ex plenitudine potestatis n[ost]rae regia (in
quantum6iuris est) approbamus, confirmamus et ratificamus iuribus
nostris regalibus, reip[ubli]eae, ecclesiaeque romanae catholicae
saluis. In quorum maiorem fidem praesentes manu nostra subscriptas
sigillo regni communiri iussimus. Datum Leopoli die XXIII mensis
Augusti anno D[omi]ni MDCLXIII, regnorum nostrorum Poloniae
et Sueciae XV anno.
Ioannes Casimirus rex. Locus sigilli maioris cancellariae regni.
Stephanus Hankiewic, re[i]p[ublic]ae m[aies]t[ati]s se[creta]r[iu]s,
m[anu] p[ropria].
Nos itaque Michael rex praedictae supplicationi uti iustae et
legitimae benigne annuen[tes], non solum praeinsertas literas in
omnibus earum articulis, punctis, nexibus et conditionibus
approban[das], confirman[das] et ratificand[as] esse duximus, verum
etiam literas papyreas de data vigesima sexta Martii anno 1669 cum
subscriptione g[ener]osi Radzieiowski, Solecenfsis], Kamionacen[sis] capitanei sub sigillo ex castro Camionacensi emanatas,
continentes in se libertatem a certa contributione, vulgo osep dicta,
monasterio Iazenicen[si] seruien[tes], turn etiam approbationem
superius expressarum literarum eiusdem g[ener]osi Stanislai
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Radzieiowski approbamus, confirmamus et ratificamus p[rae]sentibus literis n[ost]ris plenitudine maiestatis n[ost]rae regiae.
Decernentes easdem (in quantum iuri communi non repugnant II
non repugnant et usus earum habetur) vim et robur inuiolabilis
firmitatis obtinere debere, iuribus n[ost]ris regalibus, ecclesiaeque
catholicae reique publicae saluis. In cuius rei fidem p[rae]sentes
manu nostra subscriptas sigillo regni communiri iussimus. Datum
Varsaviae die XXVII mensis Martii anno d[omi]ni MDCLXXI, regni
nostri Poloniae II anno.
Michael rex. Locus sigilli pensilis minoris cancellariae regni
in pixide laminea contend. Stanisla[us] Buzenski, gnesn[ensis],
varmien[sis] can[onic]us, regens cancellariae regni.
1на лівому полі навпроти рядка
2 “т ” піднято над рядком,

запис „ с о гг ”

також.

4 також.
5також.
6 також.

200. 1671.111.27. Varsoviae
Confirmatio confirmation[em] iurium monasterio Miezychorien[si] seruientium
[Reg. - Index, £83v; AK, s.65; Sig.-11, s.290; Wpis - aa PM-214, л.30-31]

Michal, Dei gratia rex Poloniae etc. Significamus etc.
Exhibitas esse1coram nobis bonas literas papyreas unas ser[enissi]mi
Ioannis Casimiri, praedecessoris n[ost]ri, subscriptas et sigillo
maioris cancellariae regni communitas, sanas et illaesas, omnique
suspitionis nota carentes, continentes in se confirmationem literarum2
religiosis pri[ori]bus caenob[ii] Miezychorien[sis] seruien[tibus].
Alteras vero manu ser[enissi]mi Vladislai IV subscriptas et sigillo
regni maiori communitas, sanas, saluas et illaesas, omnique
suspitione carentes, donationem certi praedy eid[e]m3 monasterio
seruient[ibus] in se continentes supplicatumque nobis est per certos
consiliarios nostros, ut easdem authoritate nostra approbare,
confirmare et ratificare dignaremur. Quarum literarum et quidem
primarum tenor de verbo ad verbum sequitur estque talis:
Ioannes Casimirus, Dei gratia rex Poloniae, magnus dux
Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Kiiouiae,
Volhyniae, Liuoniae, Smolensciae, Czerniechouiaeque, nec non
Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex. Significa
mus p[rae]sentibus literis n[ost]ris, quorum interest uniuersis et
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singulis. Exhibitas nobis esse literas infrascriptas manu ser[enissi]mi
olim Vladislai IV fratris et praedecessoris nostri clarissimi regis
Poloniae subscriptas et sigillo regni maiori communitas, sanas, saluas
et illaesas omnique suspicionis nota carentes. Supplicatumque nobis
est, ut easdem literas authoritate nostra regia approbare et ratificare
dignaremur. Quarum quidem literarum tenor de verbo ad verbum
sequitur is II is estque talis:
27 lv.
“ Vladislaus IV, Dei gratia rex Poloniae, magnus dux
Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniaeque,
nec non Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex,
electus magnus dux Moschouiae. Significamus praesentibus literis
n[ost]ris, quorum interest uniuersis. Productas coram nobis literas
manu mag[nifi]ci Constantini Constantinowicz ducis in Ostrog,
palatini Kiiouienfsis], reuisor[um]queeiusdem Stanislai Moszenski
et Andrea Rosa subscriptas, sanas, saluas et integras omnique
suspicionis nota carentes. Supplicatumque nobis est, ut easdem
authoritate nostra regia approbare et confirmare dignaremur. Quarum
literarum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis:
Roku Bozego tysi^c szescset czwartego miesi^ca iunia XXX
dnia. Stanislaw Moszenski і Andrzej Rosa, reuizorowie i.x.mci pana
a pana Constantego Constantynowicza xcia Ostrogskiego, woiewody
kiiow skiego, wyslani na w szelakie sprawy і deputow ani.
Oznajmuiemy tym pisaniem, izesmy za wtasnym rozkazaniem і
pisaniem i.x.mci uczynili pewne postanowienie і granice miqdzy
monasterem Miedzychorskim z poddanymi i.k.mci wyszogrodzkimi
і petrowskiemi, і z poddanymi xcia i.mci stryzowskimi stobozany
od Wyszgroda. Pierwsza granica: poczyna siq glowa od doliny і
krynicy, ktora przezywa siq Koza Spina і ktora wpada w Dniepr, і ty
doling poczywszy od Dniepru przez d^browq pewnymi znakami na
d^biech poczynionymi po drogi demidowskiej dalszej, ktora idzie z
Kiiowa do Demidowa borem borem4 do uroczyszcza przezwanego
Czama Loza і od tej Czamej Lozy, poczywszy drog^ demidowsk^
w kraj niw stryzowskich przeciwko doliny Labinskiej, poty ma
monaster Miezyhorski z slobodq. xcia i. mci Stryzowem granice. A
ode wsi k.i.mci Petrowiec z monasterem Miezyhorskim granica:
dolina і krynica, przezwana Zabia, ktora w Dniepr wpada, і tq. doling
pocz^wszy od Dniepru prosto do tejze drogi demidowskiej, ktora
graniczy monaster Miezyhorski z slobodqxcia i.mci z Strzyzowem.
A za Dniepr w lagu od W yzgroda granica z m onasterem
Miezychorskim: pocz^wszy glow^ od II od gorzystego boru loz^ 272
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przezwanmMqtliwm, od tej lozy prosto od Dniepru pewnymi znakami
na dqbiech poezynionymi, przez Dniepr do tejze doliny Koziej Spiny,
gdzie siq granica glowm poczqla, od Petrowiec granica w lagu z
monasterem Miedzyhorskim po Dniepr. A te ieziora monasterskie,
ktore s^w gruneie Petrowskim, dwie iezierze przezywaimsiq Sitnoie
і Swinkowo, a w gruneie wyzgrodzkim iedno iezioro przezywaim
go Bozqcin, ma go monaster Miezychorski uzywac, a poddanym
krola i. mci wolno bqdzie w tych ieziorach ryby lowic wszelakim
sposobem okrom niewoda. Na ktore granice і postanowienie
obiedwie strony zezwolily, tak czerncy miezychorscy, iako і poddani
k.i.mci wyzgrodzkie і petrowskie, і maimte granice і postanowienie
wiecznymi czasy dzierzec pod winm na urzmd k.i.mci kiiowski
dwiescie kop grzywien bez odpustu, ktoby siq miat wstqpowac przez
te wyzej opisane granice. A iezioro Kosior, ktore iest w gruneie
monastera Miezychorskiego, monastirskie ma bydz wolne, Tak tesz
drzewo bartne, ktore iest w gruneie wyzgrodzkim, monastyrskie ma
bydz w pokoiu zachowane pod tymze zakladem wyzej mianowanym
і dani miodowe, ktore z dawnych czasow idm na monaster
Miezychorski, і ze wsi k.i.mci z Wyzgroda dwie kadzi miodu
przasnego, a z Petrowiec dwie kadzi miodu przasnego, maimzupelna
na monaster Miezychorski dawane bydz, wedlug zwyczaiu starego.
Na cosmy rqce naszm podpisali і pieczqci swoie przycisnqli. Przy
czym byl i. mci Waclaw Wielohorski, podwoiewodzy kiiowski. Pisan
w Wyzgrodzie roku tysimc szescset czwartego miesimca iula
czwartego dnia.
Stanislaw Moszenski, generalny reuizor wszytkich dzierzaw
і maiqtnosci xcia i. mci Ostrogskiego, wlasnm rqkm. Andrzej Roza,
rewizor xcia i. mci Ostrogskiego, wlasnm rqkmKonstantyn ximze Ostrogski, woiewoda kiiowski. Oznajmuie
my, iz ten list rewizorow naszych swiadectwa listownego p.
Welihorskiego, podwoiewodzego naszego, za sluszny uznawszy,
granice te і obiechanie gruntu monasterskiego od gruntow k.i.mci
w urzqdzie moim, osobliwie od gruntow wlasnych і maiqtnosci
moich, iako iest w tym liscie II liscie pomieniono, nie zyczmc
najmniejszego uszczerbku dobrom cerkwie Bozej і miejscu
swiqtemu, і owszem radniejszy chcmc swego ustmpic, przyznawam і
zarqkq opisanm potwierdzam, aby siq zaden nad to z namiestnikow,
slug і poddanych moich wstqpowac siq nie wazyl podpisem rqki
moiej і przycisnieniem pieczqci ten list zmacniam. Pisan w Ostrogu
cztemastego Ianuarii roku tysimc szescset pimtego.

488

Nos itaque supplicationi praedictae benigne annuentes praefatas
literas in omnibus earum punctis, clausulis, articulis et conditionibus
approban[das] et confirmandas esse duximus. Uti quidem id quod
iuris ratio permittit approbamus et confirmamus p[rae]sentibus literis
nostris, decementes easdem debitae firmitatis robur5obtinere debere.
In cuius rei fidem p[rae]sentes manu nostra subscriptas sigillo regni
communiri iussimus. Datum Cracouiae die XXVI mensis Februarii
anno domini MDCXXXIII, regnorum6nostrorum Poloniae et Sueciae
primo.
Vladislaus rex. Locus sigilli pensilis maioris cancellariae regni.
Ioannes Bederman.'3
Nos itaque Ioannes Casimirus rex p[rae]fatae supplicationi
benigne annuentes, praeinsertas literas in omnibus earum punctis,
articulis et conditionibus approban[das] et confirmand[as] esse duximus;
prout (inquatum iuris est et usus earum habetur) approbamus,
confirmamus et ratificamus p[rae]sentibus literis nostris, decementes
easdem vim et robur debitae firmitatis obtinere debere. In cuius rei
fidem p[rae]sentes manu nostra subscriptas sigillo regni communiri
iussimus. Dat[um] in oppido Ostrze die XXIX mensis Decembris anno
Domini MDCLXIII, regnorum nostrorum Poloniae et Sueciae XVI.
Ioannes Casimirus rex. Locus sigilli maioris cancellariae regni.
Stephan Hankiewic, secr[etarius] r[egi]ae7 m[aies]t[a]tis m[anu]
p[ropri]a.
Secundarum vero literarum series de verbo ad verbum sequitur
eiusmodi:
Wladislaw IV, z Bozej laski krol polski, wielki xiyze litewski,
ruski, pruski, mazowiecki, zmudzki, inflantski, smolenski,
czemiechowski, a szwedzki, gottski, wandalski dziedziczny krol.
Oznajmuiemy tym listem naszym wszem wobec і kazdemu zosobna,
komu to wiedziec nalezy, iz producowane sy listy przed nami
authenticzne z xiyg miejskich prawa majdeburskiego ratusza
pereaslawskiego wypisane і pie II і pieczqciy przycisnione, zdrowe,
cale, nienaruszone, ani zadnej suspiciej і skazie podlegle, і proszono
nas рокоте, abysmy ie powagy naszy ztwierdzili і umocnili. Ktore
siq w sobie slowo w slowo tak maiy:
Wypis z xiyg miejskich prawa majdeburskiego ratusza
pereaslaw skiego roku Bozego narodzenia tysiyc szescset
czterdziestego wtorego dnia decembra. Na urzqdzie miejskim
pereaslawskim prawa m ajdeburskiego przedem ny Iwanem
Ianenkiem, wojtem, Bogdanem Chriskim, burmistrzem, na-
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miestnymi, z Adamem Sienkowiczem, Laurem Hryszczenkiem,
Semionem Sierodzkim , K rzysztofem O lonieskim , Stasiem
Kulszeiem, rajcami, lawnikami tego roku, dla s^dzenia spraw
miejskich zasiadai^cymi, oblicznie stan^wszy pan Kiri to Chrisko,
wojt pereaslawski, і Anna Hryhorowna, malzonka mianowanego
Kiryla Ochriska, podali wypis z xiqg zamkowych pereaslawskich
per oblatam. Ktory my czytanego przesluchawszy do xiqg wpisac
rozkazalismy, a od slowa do slowa tak siq w sobie ma tenor:
Wypis z xi^g zamku i.kr.mci pereaslawskich roku panskiego
1642 decembra 24. Na urzqdzie zamku i.k.mci pereaslawskim
8przedemny Pawlem Borzqckim, podstaroscim pereaslawskim,
oblicz'8 oblicznie stanywszy slawetni p[an] Kirilo Ochrisko, wojt
pereastawski, і Anna Hryhorowna, malzonka wzwysz mianowanego
Kirila Ochryska, zeznanie swoie dobrowolne ku zapisaniu do xi^g
zamkowych uczynili tymi slowy, izesmy darowali і w wieczn^
possessiq puscili folwark swoj wlasny, nikomu niepewny і
niezawiedziony і na summie pieniqznej nikomu nie podpisany, lez^cy
za siolem Demianczyc nad rzeczk^ Hricy, z placem, budynkiem,
gruntami oromemi і nieoromemi, gaiem, sianozqciami і wszytkiemi
przynaleznosciami, tak iako my sami і antecessorowie nasi zazywali,
w miedzach і ocerklowaniu granic, iak siq w sobie maiy w Bodze
wielebnym ojcom, ojcu Warnawie Lebedowicowi і wszytkiej
kapitule zakonnikom monastera Miezychorskiego kiiowskiego, im
samym і ich successorom dla urobienia і upachania chleba, і
wyzywienia tymze wzwysz mianowanym zakonnikom, a osobliwie
273v. niwie Niko II Nikomowskiej albo Stasiowi Kulczycowi przedtym
shiz^ce, ktore mamy za pieniydze swoie wlasne, lez^ce miqdzy
roznymi ludzmi mieszczany і sielany. A do tego leguiemy tymze
specificowanym ojcom miezychorskim dom nasz wlasny, w miescie
Pereaslawiu stoi^cy, od miedze domu Sawinskiego, z drugiej strony
Iacka Zuia, kozaka, w tyle domu Iwana Nosarza. Wolno im bqdzie
ty darowizny iako swoiy wlasny disponowac і szafowac, dac,
darowac, przedac i, iako chcyc, na swoj pozytek obrocic, nie
obowiaiyc siq zadnej przeszkody ni od kogo, nas samych potomkow,
krewnych і powinnych naszych, і ludzi obcych. A gdyby tesz nad tq
naszy legaciq і darowiznq ktoszkolwiek ojcom zakonnikom
miezychorskim w uzywaniu tych dobr p[rae]pediciy iaky czynil і
do onych siq wtrycal, tedy takowy kazdy possidentowi tych dobr
piqc tysiqey zlotych polskich odlozyc powinien, nie wtrycaiyc w to
wykladow prawnych і szkod, ktoreby cisz ojeowie nad to w
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budynkach przybudowali і przywlaszczyli. Iednak waruiemy to sobie
і obiasniamy teraz і napotym, iz, uchowaj Boze, na nas z
dopuszezenia Bozego przypadku iakiego ulomnosci, ehoroby і
ubostwa lubo tesz w niewolq nieprzyiacielskm popasc, tedy wzwysz
mianowani zakonniey powinni bqdm nas we wszytkim tym ratowac
wedlug przemozenia swego. A w ostatku, gdy iuz P. Bog z wyroku
swego Boskiego zycia naszego skroci, cisz zakonniey miezychorscy
powinni cialo nasze odszukawszy, za mil dziesiqc albo kilkanascie
w tymze monasteru Miezychorskim przy cerkwi S. Spasaprzystojnie
pochowac і eeremonie wedlug ritu chrzescianskiego za dusze nasze
odprawowac. Ktore przyznanie dla pamiqci do ximg zamkowych
iest przyiqte і zapisane. Wydaiq і ten wypis przy pieczqci z podpisem
wlasnej rqki moiej. Dzialo siq w zamku Pereaslawskim etc. mense
et anno supranuncupato і tego podpis wypisu rqki tymi slowy:
Pawel Borzecki, podstarosci pereaslawski, m[anu] p[ropri]a,
і pieczqc przycisniona.
Ktory to wypis za affectacim wysz mianowanych osob do ximg
miejskich pereaslawskich iest per oblatam wpisany, z ktorych і ten
wypis przy pieczqci miejskiej naszej radziec II radzieckiej, z
podpisem rqki pisarskiej iest wydany w ratuszu pereaslawskim ut
supra. Maxim Krzeslowski, pisarz miejski pereaslawski. (Locus
sigilli).
My tedy do slusznej ich prozby laskawie і milosciwie
skloniw szy siq, pom ieniony list ztw ierdzic і approbow ac
umyslilismy, iakosz we wszytkich punktach, clausulach, artykulach,
condiciach approbuiemy і ztwierdzamy terazniejszym listem
naszym, chcmc, aby moc і wagq mialy (ile slusznosc prawa pozwala)
wiecznego stwierdzenia. Na co dla lepszej wiary і pewnosci rqkm
naszm podpisawszy siq pieczqc koronnm przycisnmc rozkazalismy.
Dan w Warszawie dnia IV mca kwietnia roku panskiego MDCXLV,
panowania naszego polskiego XII a szwedzkiego XIII roku.
Vladislaus rex. Locus sigilli maioris. Thomasz Viejski,
secr[etarz] i.kr.mci.
Productae sunt itidem coram nobis literae ternae papyreae
Ruthenico idiomate exaratae. Primae, quidem manu n[o]b[i]lis
Radycz, notarii ciuilis Pereaslauien[sis], subscriptae et ex actis
eiusdem officii de data d[ie] 14 Decembris anno 16599 sub sigillo
emanatae, continentes in se certi molendini per n[o]b[i]lem Thomam
Cieciura sibi a n[o]b[i]li Iacobo Pekulicki in summa quatuor millium
flor[enos] obligati, monasterio Miezychorien[si] iure perpetuo
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venditionem. Alterae manu g[e]n[er]osi Iakobi Peculicki subscriptae
et sigillo communitae de data 1610 Martii anno 1659", continentes
in se obligationem certorum bonorum a praedicto g[e]n[er]oso
Pekulicki in summa quatuor millium flor[enorum] eidem monasterio
Miezychorien[si]. Tertiae manu n[o]b[i]lis Zaleszkowicz, notary
ciuilis Kiiouien[sis], subscriptae de data 12 ianuary anno 165812ex
actis ciuilibus Kiiouien[sibus] sub sigillo emanatae, continentes in
se itidem certi molendini pro summa mille quingentorum florenorum
per g[e]n[ero]sum Tetera suprafato monasterio Miezychorien[si]
venditionem. '’ Nos itaque Michael re x 13 praedictae supplicationi
uti iustae et rationi consentaneae benigne annuentes, tam
p[rae]insertas de suo tenore literas, quam etiam de data et actu
superius expressas, ac si hie de tenore insertae essent approban[das],
confirman[das] et ratificandas esse duximus; prout in omnibus
earund[e]m14 punctis, clausulis, acticulis, nexibus ac conditionibus
approbamus, confirmamus et ratificamus praesentibus literis nostris
274v. plenitudine potestatis n[ost]rae II n[ost]rae regiae, decementes
easdem (in quantum iuri communi non repugnant et usus earum
habetur) vim et robur debitas et inuiolabilis, firmitatis obtinere debere
iuribus n[ost]ris regalibus, ecclesiae catholicae, reipu-blicaeque
saluis manentibus. In cuius rei fidem praesentes manu nostra
subscriptas sigillo regni nostri communiri mandauimus. Datum
Varsaviae die XXVII Martii anno d[omi]ni MDCLXXI, regni nostri
Poloniae II anno.
Michael rex. Locus sigilli minoris cancellariae regni.
Stanislaus Buzenski, G[nesnensis], W[armiensis] c[anonicus], regens
cancellariae regni.
1 на правому полі навпроти рядка запис „согг. ”
2 “т ” піднято над рядком.
також.
4 т а к у ркпс., повторене слово обведене пунктирною лінією.
5дописано над рядком.
6 “т ” піднято над рядком.

7 “ае " піднято над рядком.
н'н дописано у кінці аркуша.
9у ркпс. підкреслено.
10 також.
11 також.
12 також,
написано крупніше.
14“т ” піднято над рядком.
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‘Dzialo siq w Warszawie w sobotq przed Niedziely Swiyteczny
Zeslania Ducha Swiqtego najblisszy, to iest dnia szesnastego
miesiyca maia roku panskiego tysiyc szescset siedmdziesiyt
pierwszego.'1
Za sprawy і przelozeniem przewielebnego w Bogu i.m.x.
Andrzeia Olszowskiego, biskupa chelminskiego і pomezanskiego,
podkanclerzego koronnego.
201. 167l.V. 15. Warszawa
Dobra Demidow, Litwinowka2 і inne po smierci urodz. Tetery
urodzonemu Ladzie
[Reg. - Index, f.83v; AK, s.65]

3Michal, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy etc.
Najwiqksza stalosci krolewskiej і rzydzcow panowania basis, u
ktorych cnoty і zaslugi sy inaestimis, gdy dobrzy nagrodq a wystqpni
karanie nalezyte odnoszy. Za ty sprawiedliwosciy і dobrym rzydem
powierzonym wladzy monarchow od Boga narodom, iako do
godnych і slawnych czynow zaszczytu ojczyzny і panow swych w
animuszach auiditas pochop bierze, tak do wystqpkow і do
nieposluszenstwa wstrqt dzieie siq. Lubo tedy dobra nasze і Rzptej
siola Demidow і Liturowka alias Litwinowka, takze Abrahamowka,
Rakowka і Woronkowki dwie nazwane, w woiewodztwie kiiowskim
lezyce, od naiasniejszego antecessora naszego Iana Kazimierza, krola
polskiego, urodzonemu niegdy Pawlowi Teterze, hetmanowi
naonczas wojska Zaporowskiego, przez przywilej, w roku 16594 w
Warszawie 15 mca czerwca dany і constituciy sejmowy II sejmowy
w roku 16615 approbowany, wiecznym і dziedzicznym prawem
conferowane, za zlomaniem iednak powinnej nam і Rzeczyptej wiary
і za odkryciem machinacyi zlosciwych in pemiciem reip[ublic]ae
tegosz urodz. Tetery, swiezo w ziemi Tureckiej zmarlego, iako post
perduellem, і z inszych powaznych takze prawnych przyczyn
wracaiyce siq do dispositiej naszej krolewskiej, wzwysz pomienione
dobra nasze і Rzptej z osobliwego respectu zaslug і odwag
woiennych urodzonego Iana Lady, towarzysza chorygwie usarskiej
wielmoznego woiewody belzkiego, hetmana polnego koronnego,
na instanciq obudwu wielmoznych hetmanow naszych koronnych,
tesz dobra Demidow, Liturow kq alias Litw inow kq, takze
Abrahamowkq, Rakowkq і Woronkowki dwie pomienionemu urodz.
Ladzie, zolnierzowi zasluzonemu, prawem dozywotnim dac і
conferowac umyslilismy, iakosz daiemy і conferuiemy niniejszym
przywileiem naszym. Za ktorym pomienione dobra ze wszytkiemi
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ich oraz in specie et genere przynaleznosciami і dochodami,
poddanymi і ich robociznami, czynszami і innemi powinnosciami,
gruntami oromemi і nieoromemi, folwarkami, budynkami, mlynami,
ieziorami, lasami, borami, karczmami, rolami, Imkami, pasiekami,
lowy rybnemi і zwierzynnemi, і innymi prowentami і pozytkami,
zdawna do nich nalezmcymi, tenze urodzony Lada trzymac bqdzie,
az do ostatniego zycia swego kresu. Obiecuimc po nas і po
naiasniejszych nastqpcach naszych, iz ani my, ani oni od possessiej
і uzywania tychze siol onego nie oddalemy ani oddalenia mocy
nikomu damy, lecz onego przy prawie і possessiej dozywotnej
zachowamy, co і naiasniejsi nastqpcy nasi uczyniq, Wzglqdem iednak
tegosz prawa qwartq do skarbu koronnego nalezmcm і inne ciqzary
ponosic powinien, prawa nasze, Rzptej і Kosciola katholickiego
rzymskiego wcale zachowuimc. Na co dla lepszej wiary rqkm siq
naszm podpisawszy pieczqc koronnm przycisnmc rozkazalismy. Dan
w Warszawie dnia XV miesimca maia roku panskiego MDCLXXI,
panowania naszego II roku.
Michal krol. Miejsce pieczqci mniejszej kancellariej koronnej.
X. Stan[islau]s Buzenski, g[nieznienski], v[arminski] k[anonik],
275v. regent cancellariej koronnej. II
l'1 написано крупніше.
2 “і ” після “w ” дописано над рядком .
3 на лівому полі навпроти рядка запис „ corn ”
4у ркпс. підкреслено.
5також.
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II ''Zaczyna siq rok 16722.
Dzialo siq w Warszawie w pimtek przed Niedzielm Gtuchm
nazwanm najblisszy, to iest dnia osmnastego miesimca marca roku
panskiego tysimc szescset siedmdziesimt wtorego/1
Za sprawm і przelozeniem przewielebnego w Bogu i.mci
xiqdza A ndrzeia O lszow skiego, biskupa chelm inskiego і
pomezans[kiego], podkanclerzego3 koronnego.
202. 1672.II.4. Warszawa
Stolnikowstw o nowogrodzkie urodzonemu Alexandrowi
Ielowickiemu
[Reg. - Index, f.83v; AK, s.66; Sig.-12, f,128v.]
Michal, z Bozej laski krol polski, wielki ximze litewski, ruski,
pruski4, mazowiecki, zmudzki, kiiowski, wolynski, podolski,
podlaski, smolenski, siewierski і czerniechowski. Oznajmuiemy tym
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listem naszym, komu to wiedziec nalezy. Znakomite urodzonego
Mikolaia Alexandra Ielowickiego przeciwko nam і Rzptej w wielu
okaziach wyswiadczone zaslugi wyciygaiy po nas, abysmy mu w
podaiycych siq okaziach laskq і szczodrobliwosc naszy pansky
wyswiadczali. Zaczym um yslilism y mu stolnikow stw o nowogrodzkie, po smierci urodzonego Abrahama Grabowieckiego
vakuiyce a do szafunku naszego przypadle,5dac і conferowac. Iakosz
daiemy і conferuiemy niniejszym listem naszym ze wszytkiemi
prawami, praerogatiwami, obuenciami, do tego urzqdu wedle prawa
і dawnego zwyczaiu nalezycymi, az do ostatniego kresu zycia iego
albo do wysszego iakiego urzqdu lub tesz godnosci dostypienia. Co
do wiadomosci wszech, a mianowicie dignitarzow, urzqdnikow і
wszytkich stanu rycerskiego woiewodztwa czemihowskiego powiatu
nowogrodzkiego obywatelow przywodzyc, onymze rozkazuiemy,
aby pomienionego urodzonego Ielowickiego iusz odtyd za wla II za 276v.
wlasnego і prawdziwego stolnika nowogrodzkiego mieli і znali, і
onego przy miejscu, prawach, praerogatiwach і obuenciach,
urzqdowi temu sluzycych, cale zachowali dla laski naszej. Na co
dla lepszej wiary przy podpisie rqki naszej pieczqc koronna iest
przycisniona. Dan w Warszawie dnia IV miesiyca lutego roku
panskiego MDCLXXII, panowania naszego trzeciego roku.
Michal krol. Miejsce pieczqci mniejszej cancellariej koronnej.
написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
3 “о ”у кінці слова піднято над рядком.
4 на правому полі навпроти рядка запис „согг. ”
5 “die " частково замазано.

203. 1672.ІІІ. 16. Warszawa
Consens па ustqpienie dobr Kniaz urodz. Sokolowskiemu na
osob^ synowca
[Reg. - Index, f.83v; AK, s.66; Sig.-12, f. 135]

‘Michal, z Bozej laski krol polski, wielki xiyze litewski, ruski,
pruski, mazowiecki, zmudzki, inflantski, kiiowski, wolynski,
smolenski, siewierski і czerniechowski. Oznajmuiemy niniejszym
listem naszym wszem wobec і kazdemu zosobna, komu o tym
wiedziec nalezy. Iako mile і wdziqcznie znaczne urodzonego
Alexandra z Dobrzan Sokolowskiego, porucznika roty kozackiej
wielmoz[nego] Potockiego, woiewody sieradzkiego, starosty
naszego krasnostawskiego, nam і Rzptej w roznych expediciach
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woiennych wyswiadczone zaslugi wdziqcznie przymuiemy, tak w
kozdej podaiycej siq okaziej krolewskiej naszej munificentiej nie
odmawiamy. Ktory, aby і teraz doznat, snadnosmy na to zezwolic
umyslili[smy], iakosz zezwalamy tym listem naszym, aby on і
urodzona Marianna z Dobrzan Hulewiczowna, malzonkowie, mogli
prawa swego, ktore onym na dobra trzeciy czqsc Kniaz nazwane, w
wdztwie wolynskim, w powiecie tuckim lezyce, sluzy і nalezy,
ustypic і na osobq urodz. Stefana z Dobrzan Sokolowskiego,
towarzyszaroty pancemej wielmoz[nego] Koniecpolskiego, starosty
dolinskiego, synowca swego, wlewek prawa swego uczynic. Ktory
to wlewek prawa abo ustypienie, skoro tylko przed xiqgami II
iakimikolwiek autentycznemi uczyniony і zeznany bqdzie, my za
wazny і prawny, iako ten, ktory siq za tym consensem naszym stanie,
miec chcemy. Mocy ktorego to ustypienia і consensu naszego
przerzeczeni cessionarze pomienione dobra Kniaz trzeciy czqsc
nazwane z poddanymi і ich czynszami, і robociznami, z gruntami
oromemi і nieoromemi, lesnemi і sianozqtnemi, lasami, borami,
gorami, lykami, ieziorami, stawami, mlynami, sadzawkami, rzekami,
rzeczkami, potokami і wszytkimi przynalezytosciami і przyleglo
sciami, nic tych dobr nie excipuiyc, ani wylyczaiyc, tak iako przeszli
antecessorowie onych trzymali, і iako siq w swych granicach,
miedzach і obchodziech maiy, spokojnie miec, trzymac і uzywac
bqdzie, az do ostatniego zycia swego kresu. Obiecuiyc to po nas і
naiasniejszych successorach naszych, iz ani my, ani naiasniejsi
successorowie nasi pomienionego cessionarza od spokojnej
possessiej wysz rzeczonych dobr nie oddalemy, ani oddalic mocy
nikomu nie damy, co і naiasniejsi nastqpcy nasi uczyniy. Po smierci
zas ich nie wprzod successorowie onego z pomienionych dobr
ustypiy, az im summa, iezeli iaka w originalnym liscie zapisana
albo z taxy commissarskiej pochodzyca, bqdzie wyliczona і
zaplacona. Wzglqdem ktorego dozywocia cisz possessorowie quartq
wedlug constituciej o tym napisanych do skarbu co rok wnosic і
placic czasu naznaczonego 2powinien bqdzie-2, prawa nasze
krolewskie, Rzptej, Kosciola S. katholickiego wcale zachowuiyc.
Na co dla lepszej wiary rqky siq naszy podpisawszy pieczqc koronny
przycisnyc rozkazalismy. Dan w Warszawie dnia XVI miesiyca
marca roku MDCLXXII, panowania naszego trzeciego roku.
Michal krol. Miejsce pieczqci mniejszej kancellariej koronnej.
Stefan[us] Hankiewic, reg[iae] m[aies]t[a]tis secr[etarius], m[anu]
p[ropri]a. II
1 на лівому полі навпроти рядка запис „согг ”

22 описка замість
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278
II 'Poczyna siq rok panski 16732.
Actum Varsauiae feria secunda in Crastino Dominicae Oculi
quadragesimalis die scilicet sexta mensis Martii a[n]no D[omi]ni
1673V
Ad relationem ill[ust]r[issi]mi et r[evere]nd[issi]mi in Christo
patris D[omi]ni Andreae Olszowski, episcopi culm ensis et
pomesaniae vicecancellarii regni.
204. 1672.III.4. Varsoviae
C astellanatus braclauiensis g[e]n [er]oso L edochow ski,
succamerario cremenecensi
[Reg. - Index, f.83v; AK, s.66]

Michael, Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae,
Russiae, Prussiae4, Masouiae, Samogitiae, Liuoniae, Kiiouiae,
Volhiniae, Podoliae, Podlachiae, Smolensciae, Seueriae, Czemiechouiaeque. Significamus praesentibus literis n[ost]ris, quorum
interest uniuersis et singulis. Cum rempublicam hanc semper
florentem cernere cupiamus, viros certe eos, a quibus ilia ob
eorundem nobilitatem, virtutem ac prudentiam sumpsit incrementa
et ornamenta non solum claros semper et gratos habemus, verum
etiam summis in ex honoribus afficiendos existimanus. Neque enim
quisque dubitare potest, quin ea felicissima sit respub[li]ca, in qua
e gubernaculis eiusdem admouentur, qui longo multarum rerum usu
ita edocti, ut quid reip[ubli]cae expediat, quique noceat, facile
nouerunt, qui p[rae]sentibus malis mederi, imminentibusque
salutaribus suis, consiliis obuiam ire sciunt. Talem nos semper
g[e]n[er]osum Stephanum Ledochowski, succamerarium Cremenecensem, multis nominibus comperimus. Is enim cum nobilissima
in regno nostro familia natus esset, praeditus singulari animi et
ingenii indole omnes rationes cupide et sedulo semper prosecutus
est, quibus se ad omnem honestatem et laudem efformaret. Dignum
itaque II itaque iudicauimus quem in aptiori loco et in ampliori
bene de nobis et repub[li]ca bene merendi theatro collocaremus,
eundemque ad dignitatem senatoriam eueheremus; prout euehimus
atque eidem g[e]n[er]oso succamerario Cremenecensi castellanatum
Braclauiensem, morte olim g[e]n[er]osi Danielis Stqmpkowski,
castellani Braclauiensis, vacantem et ad dispositionem nostram
regiam deuolutum damus et conferimus praesentibus literis nostris,
cum omnibus iuribus, praerogatiuis, obuentionibus, utilitatibus, ad
idem munus de lege vel consuetudine et recepto usu spectantibus,
tenendum, habendum et obeuadum ad extrema vitae ipsius tempora
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seu maioris dignitatis assecutionem. Quod ad notitiam omnium et
singulorum, quorum interest, praesertim vero dignitariorum
officialium uniuersique equestris ordinis, seu totius nobilitatis
palatinatus5illius Braclauiensis deducentes requirimus et mandamus,
quatenus p[rae]no[mina]tum g[e]n[or]osum Stephanum Leduchowski iam ab hinc pro vero et legitimo castellano Braclauiensi
habeant et agnoscant, eidemque de loco iuribus praerogatiuis
praecedentia, voce senatoria obuentionibus, prouentibus, commodis,
aliisque cunctis utilitatibus de iure seu consuetudine atque recepto
usu dictum munus ex antiquo concernentibus respondeant et ab
omnibus aliis responderi curent pro gratia nostra regia. In quorum
omnium maiorem fidem et euidentius testimonium praesentes hasce
literas manu nostra subscripsimus et sigillo regni pensili communiri
mandauimus. Datum Varsauiae die quarta mensis Martii anno
Domini MDCLXXII, regni nostro Poloniae quarto anno.
Michael rex. Locus sigilli regni cancellariae minoris pensilis
in pixide laminea contend, cera vero rubra expressi. Stephanus
Hankiewic, regiae m[aies]t[a]tis secr[etariu]s, m[anu] p[ropri]a.
11 написано крупніше.
2у ркпс. підкреслено.
•*т акож .
4 на правому полі навпроти рядка запис „corn ”
5 вписано на підтертому.

279

Dzialo siq II ' Dzialo siq w Warszawie w pi^tek przed Niedziel^
Krzyzown nazwann najblisszy, to iest dnia pi^tego mca maia roku
1673.-'
Za sprawy і przelozeniem przewielebnego w Bogu i.m.x.
podkanclerzego koron[nego].
205. 1673.V.4. Warszawa
Stolnikowstwo czerniechowskie urodzonemu Stanislawowi
Podczaskiemu
[Reg. - Index, f.83v; AK, s.66; Sig.-12, f.55]

Michal, z Bozej laski krol polski, wielki xi^ze litewski, ruski2,
pruski, mazowiecki, zmudzki, inflantski, kiiowski, wolynski,
podolski, podlaski, smolenski, siewierski і czerniechowski.
Oznajmuiemy tym listem naszym, komu o tym wiedziec nalezy
wszem wobec і kazdemu zosobna. W wielkim to u nas bylo od samej
szczqsliwej koronaciej naszej zawsze staraniu, zeby cnoty і zaslugi
synow tej ojczyzny powinny honor і godne praemia od nas odbierali
przy okaziej. A przeto iako nigdy innym mqzom zashizonym na
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takowym skutku starania naszego nie schodzilo, tak doswiadczony
dobrze maiyc cnotq, wiarq, statecznosc і mqstwo urodzonego
Stanislawa Podczaskiego, rotmistrza naszego, w roznych okaziach
woiennych z vymy zdrowia і substanciej wlasnej wielekroc
wyswiadczone nam і calej Rzptej, a chcyc go do dalszych takowych
dla zaszczytu ojczyzny uslug tym barziej zagrzac і ochotniejszym
uczynic, umyslilismy onemuz stolnikowstwo czemichowskie, po
smierci urodzonego Samuela Gruszeckiego vacuiyce, do nas і
dispositiej naszej przypadle, dac і conferowac. Iakosz daiemy і
conferuiemy tym listem naszym, tak aby przerzeczony urodzony
Stanislaw Podczaski tenze urzyd stolnikowstwa czerniechowskiego
ze wszytkimi prawami, praerogatiwami і obuentiami, do tego urzqdu
zdawna de iure vel consuetudine nalezycemi, miec і trzymac bqdzie
do ostat II ostatniego kresu zycia swego abo na wyzszy godnosc 279v.
postypienia. Co do wiadomosci wszytkich a osobliwie dignitarzow,
urzqdnikow і wszytkich stanu rycerskiego wdztwa czemiechowskiego obywatelow donoszyc, rozkazuiemy, aby zwysz mienionego
urodzonego Podczaskiego, a nie kogo inszego za prawdziwego і
istotniego stolnika czerniechowskiego mieli і znali, onemu miejsce
dawszy z praw і praerogatiw, do tego urzqdu nalezycych, dosyc
czynili dla laski naszej. Na co dla lepszej wiary przy podpisie rqki
naszej pieczqc koronny przycisnyc rozkazalismy. Dan w Warszawie
dnia IV miesiyca maia roku panskiego MDCLXXIII, panowania
naszego IV roku.
Michal krol. Locus sigilli regni cancellariae minoris. Stefan
Hankiewic, i.kr. mci sekretarz і pisarz, m[anu] p[ropri]a.
hI написано крупніше.
2 на правому полі навпроти рядка запис „ corn ”

' Dzialo siq we Lwowie we czwartek nazaiutrz po swiqcie S.
Franciszka wyznawce, to iest dnia piytego mca pazdziemika roku
1673.-'
Za sprawy і przelozeniem przewielebnego w Bogu i.m.x.
Andrzeia Olszowskiego, biskupa chelminskiego2 і pomezanskiego,
podkanclerzego koronnego, dziekana krakowskiego, opactwa
andrzeiowskiego3 administratora.
206. 1673.IX.16. Kazimierz
Podkomorstwo nowogrodzkie urodz. Chorzewskiemu
[Reg. - Index, f.83v; AK, s.66; Sig.-12, f.80v; Wpis - MK-209, f.702]

4Michal, z Bozej laski krol polski etc. Wszem wobec і
kazdemu zosobna, komu o tym wiedziec nalezy, wiadomo czyniemy,
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iz poniewasz dignitarze, urzqdnicy і wszytko rycerstwo powiatu
nowogrodzkiego 5wedlug prawa і zwyczaiu dawnego6 po smierci
urodzon[ego] Piotra Chorzewskiego, podkomorzego nowo
grodzkiego'5, electiq czterech candidatow stanu rycerskiego na urzyd
podkomorstwa nowogrodzkiego sposobnych odprawili і onych nam
obranych literis II literis authenticis praesentowali, abysmy z nich
iednemu, in quem nobis videretur, ten urzyd dali і conferowali. My
maiyc sobie zalecone urodzonego Iana Chorzewskiego, podczaszego
nowogrodzkiego, znaczne ku nam і Rzptej merita, ktorych przy
zacnym urodzeniu swoim і zawsze nienaruszonej cnocie і wiemosci,
w bieglosci z praw ojczystych і spraw publicznych experientiej tak
na trybunaly koronne deputatem, iako і na sejmy walne poslem
czqsto bywaiyc nabyl, snadnie nas powabit do tego, abysmy onemu,
iako candidatowi miqdzy czterema in tempore electionis legitime
obranemu і nam proponowanemu, pomienione podkomorstwo
nowogrodzkie modo praemisso vacuiyce dali і conferowali, iakosz
daiemy і conferuiemy niniejszym przywileiem naszym az do zywota
iego albo do wysszego dostypienia urzqdu lub godnosci. Co do
wiadomosci wielmoznym і urodzonym senatorom, dignitarzom,
urzqdnikom і wszytkiemu rycerstwu powiatu nowogrodzkiego
woiewodztwa czerniechowskiego donoszyc, miec chcemy і
rozkazuiemy, abyscie urodzonego Iana Chorzewskiego, podczaszego
nowogrodzkiego, za wlasnego і prawdziwego podkomorzego
powiatu nowogrodzkiego znali і powazali, onemu praw, swobod,
miejsca, iurisdictiej, wladzy, praeeminentyi, dochodow і obuentiej,
temu urzqdowi de iure vel consuetudine nalezycych, spokojnie
zazywac dopuszczali dla laski naszej. Na co dla lepszej wagi і
pewnosci przy podpisie rqki naszej pieczqc koronny przycisnyc
rozkazalismy. Dan w Kazimierzu dnia XVI miesiyca wrzesnia roku
panskiego MDCLXXIII, panowania naszego IV roku.
Michal krol. Miejsce pieczqci mniejszej kancellariej koronnej.
11 написано крупніше.
2 „ о ” піднято над рядком .
3 т а ко ж .
4 на лівому полі навпроти рядка запис „согг ”
5'5 дописано над рядком і на лівому полі („kiego”).
6 „ о ” піднято над рядком.
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207. 1673.ІХ.16. Kazimierz
Podczastwo nowogrodzkie urodzon[emu] Olszowskiemu
[Reg. - Index, f.83v; AK, s.66; Sig.-12, f.80v; Wpis - MK-209, f.702v.]

Michal, z Bozej laski krol polski, etc. Wszem wobec і kazdemu
zosobna1, komu to wiedziec nalezy, wiadomo czyniemy. Maimc
osobliwy wzglmd і baczenie na zaslugi urodz. Mikolaia Olszowskiego, towarzysza roty usarskiej II usarskiej wielmoznego xcia 280v.
W isniow ieckiego, woiew ody belskiego, hetm ana polnego
koronnego, ktore nam і Rzptej w roznych okaziach woiennych,
osobliwie tak rok pod czas incursiej tatarskiej w panstwa nasze, z
niemalym krwie szafunkiem zdrowia і fortun swoich uszczerbkiem
ochotnie wyswiadczal і dotychczas wyswiadczac nie przestaie.
Przeto, abysmy go do dalszej ku nam і Rzptej ochoty zagrzali,
snadniesmy siq do tego sklonili, abysmy mu urzmd podczastwa
nowogrodzkiego woiewodztwa czerniechowskiego, po postmpieniu
na podkomorstwo nowogrodzkie urodz. Iana Chorzewskiego,
podczaszego nowogrodzkiego, vacuimcy і do dispositiej naszej
przypadly, dali і conferowali, iakosz daiemy і conferuiemy per
praesentes, tak aby ten urzmd trzymal ze wszytkimi prawami,
praerogatiwami, dochodami і pozytkami, z prawa albo zwyczaiu
dawnego do tego urzqdu nalezmcymi, do ostatniego zycia swego
kresu albo wysszego iakiego urzqdu lub godnosci dostmpienia. Co
do wiadomosci wielmoznym і urodzonym senatorom, dignitarzom,
urzqdnikom і wszytkiemu rycerstwu powiatu nowogrodzkiego
donoszmc, miec chcemy і rozkazuiemy, aby pomienionego urodz.
Mikolaia Olszowskiego za wlasnego і prawdziwego podczaszego
nowogrodzkiego mieli і uznawali, onemu praw, swobod, miejsca,
praeeminenciej, dochodow і obuentyi, temu urzqdowi de iure vel
consuetudine nalezmcych, spokojnie zazywac dopuszczali dla laski
naszej. Na co dla lepszej wagi і pewnosci przy podpisie rqki naszej
pieczqc koronny przycisn^c rozkazalismy. Dan w Kazimierzu dnia
XVI miesimca wrzesnia roku panskiego MDCLXXIII, panowania
naszego IV roku.
Michal krol. Miejsce pieczqci mniejszej kancellariej koronnej.
Steph[anu]s Hankiewic, reg[iae] m[aiesta]tis secr[etariu]s, m[anu]
p[ropri]a.
' на правому полі навпроти рядка запис „corn ”
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208.
1673.Х.3. Lwow
Consens II Consens na ust^pienie starostwa luckiego urodz.
Leszczynskiemu, oboznemu koron[nemu], na osob£ wielm.
Bieniowskiego, wdy czerniechowskiego
[Reg. - Index, f.83v; AK, s.66; Sig.-12, f.85v.]

Michal, z Bozej laski krol polski etc. Oznajmuiemy tym listem
naszym1wszem wobec і kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy.
Do slusznosci prozby і przyczyn urodz. Samuela z Leszna
Leszczynskiego, oboznego kor[onnego], luckiego etc. starosty
naszego, nam і Rzptej dobrze in toga et sago zasluzonego, laskawie
skloniwszy siq, pozwolilismy і pozwalamy niniejszym listem naszym
temusz urodz. oboznemu koron[nemu], aby mu wolno bylo prawa,
ktore onemu na starostwo luckie dozywotnie sluzy і legitime nalezy,
ustypic і tegoz prawa dozywotniego zupelny wlewek na osobq
wielmoz[nego] Stanislawa Kazimierza Bieniewskiego, woiewody
czerniechowskiego etc., rownie znamienitych і remuneratiej godnych
ku nam і Rzptej zaslug ciuis, uczynic. Ktory to wlewek prawa
pom ienionego, skoro tylko przed aktam i ktorym ikolw iek
authenticznemi urzqdu naszego zeznany і uczyniony bqdzie, my za
wazny przyimiemy і miec bqdziemy, iako ten, ktory siq za niniejszym
consensem naszym stanie. Mocy і wzglqdem ktorego, iako і cessiej
uczynionej, starostwo luckie cum iurisdictione capitaneati, z
zamkiem w miescie naszym Lucku і innemi tamecznymi budynkami
і przynaleznosciami, takze ze wsiami, folwarkami, dworami,
budynkami, poddanymi і onych robociznami, powinnosciami,
daniami і ze wszytkiemi polami, rolami, lasami, rzeczkami, stawami,
ieziorami, mlynami, lykami, ogrodami і innemi przynaleznosciami
і prouentami, tak z miasta naszego Lucka і przedmiescia, iako wsi і
folwarkow, takze gruntow, zdawna do tego starostwa nalezycych, і
iako pomieniony urodz. 2obozny koron[ny] trzymal'2 spokojnie і
zazywal, takze wielmoz[ny] woiewoda czemiechowski trzymac і
zazywac bqdzie, az do ostatniego zycia swego kresu. Obiecuiyc po
281v. nas і naiasniejszych nastqpcach naszych, iz ani my II my, ani
naiasniejsi nastqpcy nasi, onego od possessiej tego starostwa z iego
przynaleznosciami nie oddalemy, ani nikomu oddalenia mocy nie
damy, lecz przy praw ie dozywotnim onego nienaruszenie
zachowamy. Co і do wiadomosci dignitarzow, urzqdnikow і
wszytkich stanu rycerskiego woiewodztwa wolynskiego і powiatu
luckiego obywatelow przywodzyc, miec chcemy, aby tegosz
wielmoznego Bieniowskiego, woiewodq czerniechowskiego, za
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starostq naszego tuckiego mieli і znali, iurisdictiej onego pareant і
w innych praerogatiwach і dochodach staroscinnych wedle prawa і
zwyczaiu dosyc czynili. Mieszczan iednak і poddanych naszych in
solitis oneribus nie bqdzie aggrawowal. Zamek і inne dobra tegosz
starostwa sarta tectaque zachowa. Placenie qwarty corocznie do
skarbu koronnego і inne prawa nasze Rzptej і Kosciola katholickiego
rzymskiego wcale zachowuiyc. Na co dla lepszej wiary przy podpisie
rqki naszej pieczqc koronna przycisniona. Dan we Lwowie dnia III
miesiyca octobra roku panskiego MDCLXXIII, panowania naszego
II roku.
Michal krol. Miejsce pieczqci mniejszej kancellariej koronnej.
Steph[anu]s Hankiewic, reg[iae] m[aies]t[a]tis serc[etariu]s, m[anu]
p[r°]p[ri]a. II
1на правому полі навпроти рядка запис „ с о п ”
2'2 написано масніш е замість витертого.
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IIndex eorum quae hoc continen[tu]r libro ab anno 1652 ad 73,
Arreszt, additia і reiecta sejmowa miqdzy mieszczany luckiemi і
urodzonym Korczminskim................................................ folio 1.
R eiecta sejm ow a miqdzy tem isz m iesczany luckiem i a
urodzonym Boguslawem Horaimem................................... fol. 2.
R eiecta sejm ow a miqdzy tem isz m iesczany luckiem i a
bemardynami takze luckiemi............................................... fol. 3.
Reiecta miqdzy miesczany temisz a oo. iezuytami takze
luckiemi.................................................................................... f. 5.
Arreszt sejmowy miqdzy szlachetnemi Turowickiemi, powodami,
a Podhorodynskiemi, pozwanemi........................................fol. 6.
Dekret sejmowy infamiej na urodz. Rafale Chmieleckim, od
powodkiej wielm. Theofili Chm ieleckiej, woiewodzinej
kiiowskiej, otrzymany, і remissa na publikacin..........................7.
Dekret sejmowy ewasiej miqdzy wielm. Theofilm z Chocimierza
Chmieleckn, woiewodzinn kiiowski, і innemi a urodz. Ianem і
Wojciechem Lowczyckiemi...............................................fol. 9. II
Anno 1653.'
Przywilej i.k.mci na pisarstwo і metrykq rusk^ slachetnemu
Hankiewicowi..................................................................... fol. 13.
Iurament na pisarstwo і metrykq przerzeczonych woiewodztw.. 14.
Contumacja pierwsza od instigatora koron[nego] і urodz.
Stanislawa Muszatycza Ochlopowskiego, skarbnika wolynskiego,
na urodzonym Wlodzimierzu Hulewiczu, Philipie Bokieiu,
Dimitrze Borowskim і inszym............................................fol. 14.
Dekret sejmowy miqdzy urodzonym Muszatyczem Ochlopowskim, powodem, a Hulewiczem, Bokieiem і innemi
f. 16.
Anno 1658.2
Confirmacja pewnego laudum albo spolnego postanowienia na
obronq miasta i.k.mci Lucka.............................................fol. 20.
Contumacia pierwsza od instigatora koron[nego] і urodz.
W oroniczow na urodz. Annie z Obodna Bobrownickiej,
podczaszynej rawskiej...............................................................21.
Arrest і reiecta miqdzy wielm. kasztellanami wolhynskim,
aktorem, a braclawskim Sokolowskim, Oranskim і innemi,
pozwanemi...........................................................................fol. 23.
Arrest sejmowy miqdzy urodzonymi Woroniczami, powodami, і
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Anny z Obodna Bobrownicky, podczaszyny rawsky, pozwan y.........................................................................................fol.26.
Oblata przywileiu urodz. Ioannie Horainownie Oleszkowej na
pewne wsi і mlyny, w powiecie wlodzimirskim lezyce, iure
communicatiuo................................................................... fol. 28.
Arrest II Arrest sejmowy miqdzy instigatorem і wielm. Ianem na 284
Zam osciu Zam oyskim , w oiew ody kiiow skim , a sydem
skarbowym woiewodztwa wolhyn[skiego]........................ fol. 29.
Arrest sejmowy miqdzy temisz............................................fol. 3 1.
Arrest sejmowy miqdzy temisz і urodz. Czemiewsky і Pawlem
Sielawy.................................................................................fol. 33.
Arrest sejmowy miqdzy temisz........................................... fol. 36.
Arrest sejmowy miqdzy temisz і urodz. Borejkiem
fol. 37.
Arrest sejmowy miqdzy temisz...........................................fol. 40.
Arrest sejmowy miqdzy urodz.Daniszewskim a Koziky і
Horainem і innemi...............................................................fol. 42.
Arrest sejmowy miqdzy temisz...........................................fol. 43.
Anno 1659.4
Approbatia relatiej pozwow od wielm. Zamoyskiego, woiewody
kiiowskiego......................................................................... fol. 44.
Confirmatia praw tatarom wolyn[skim] і ukrainskim
fol. 46.
Wsi Iolca і Berezki w woiewodztwie kiiowskim urodzonemu
Ierzemu Nieczaiowi і malzonce iego.................................. fol. 47.
Cessia od urodz. Sebastianowicza na osobq wielebn. Gunaszew
skiego, protopopa kiiowskiego................................................. 48.
Oblata cessiej od urodz. Sebastianowicza........................... fol. 49.
Prawo lenne na wsi dwie temusz ojcu Gunaszewskiemu,
protopopowi kiiowskiemu.................................................. fol. 50.
Nobilitatia Gunaszewskiego, protopopy............................ fol. 51.
Prawo lenne na dobra Dimidow і Litwinowka w woiewodztwie
kiiowskim urodz. Stefanowi Sulimie................................. fol. 52.
Sulimowie ustqpuiy dobr Dimidowa і Litwinowki prawem
lennym urodz. Pawlowi Tetera..........................................fol. 53.
Miasto Olszana w starostwie korszunskim urodz. Lesnickiemu,
pulkownikowi mirhorodzkiemu, dane............................. fol. 56.11 284v.
Miasteczko Steblow w korszunskim starostwie z siolami urodz.
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Theodorowi Wyhowskiemu prawem wieczystym conferowane.....................................................................................fol. 56.
Nobilitatia Zacharyasza Surty.............................................fol. 58.
Nobilitatio Basilii et Cyrilli Iskrzyckich, fratrum militum
zaporouiensium................................................................... fol. 59.
Nobilitatio Pekulickich, fratrum.......................................... fol. 61.
Siola Dymidow і Litwinowka w Kiiowczyznie urodzonemu
Pawlowi Tetera prawem wiecznym dziedzicznym............ fol. 62.
Restitutio nobilitatis Paulo Tetera.......................................fol. 64.
Przywilej urodz. Wereszczakom, braciej........................... fol. 66.
Diploma wielm. Wyhowskiemu, hetmanowi zaporowskiemu, na
Luboml і nowe herby......................................................... fol. 67.
Oblata przywileiu krolowej iej mci na lubomlskie starostwo
wielm. Ianowi Wyhowskiemu wiecznosciy.........................fol. 71.
Resignuie w[ielebny] Meszczeryn archimandriej czerniechow[skiej]................................................................................ 72.
M iasto Smila ze wsiami, takze Wiazowek і Taraszowka
Danielowi Wyhowskiemu wiecznosciy............................. fol. 72.
Dobra Dimir Stefanowi Sulimie lennym prawem w woie
wodztwie kiiowskim dane.................................................. fol. 73.
Dobra Kozar w Kiiowczyznie Sewerynowi Sulimie prawem
lennym dane........................................................................ fol. 74.
Wsi Iolce, Berezki і Iablonow w Kiiowczyznie Theodorowi
Sulimie lennym prawem.....................................................fol. 75.
Miasto Lisianka z siolami w Kiiowczyznie Konstantemu
Wyhowskiemu dziedzicznym.............................................fol. 76.
Wies Szendorowka w starostwie korszunskim Hieronimowi
Nieczewiczowi dozywotnim.............................................. fol. 77.
Wies Smolanka Stanislaw[owi] Kalinowskiemu lennym..fol. 78.
Fundatio seu erectio et dotatio ecclesiae parochialis in oppido
Kouel................................................................................... fol. 79.
Confir II Confirmatia praw і przywileiow miasta Nizyna na
Ukrainie generalna..............................................................fol. 80.
Confirmatia prowentow do skrzynki ratusznej miasta Nizina na
Ukrainie...............................................................................fol. 85.
Confirmatia nadania Horosza ieziora na folwark ratuszny miasta
Nizyna..................................................................................fol. 86.
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Ceduie prawa swego wielm. Iohanna Katharzyna Radziwilowna,
podkanclerzyna koronna, na osobq urodz. Michala Kazimierza
Radziwila, podczaszego WXL............................................fol. 87.
Oblata przywileiu dawnego, ruskiej religiej w uniej bqdycej
sluzycego, de anno 1595..................................................... fol. 89.
Anno 1660.4
Oblata przywileiu, miastu Kowel na Wolyniu sluzycego, anni
1660................................................................................... fol. 107.
Miasteczka Haisin, Kislak w woiewodztwie braclawskim, takze
Olszana w starostwie korszunskim urodzonemu Stanislawowi
Iakubowskiemu dozywotnim................................................... 109.
Dobra Bukaczow і Hrehorowka, na Zadnieprzu lezyce, po smierci
urodz. Alexan[dra] Holoniewskie[go] vakuiyce, urodzonemu
Stephanowi Zukowi nadane......................................................110.
Anno 1661.5
Podsqdkowstwo krzem ienieckie po sm ierci urodzonego
Rostockiego urodzonemu Rudeckiemu........................... fol. 123.
Wojtostwo kiiowskie urodzonemu Stephanowi Hankiewicowi,
sekretarzowi і pisarzowi dekretow ruskich.......................... 123.11 285v.
Plenipotentia na osobq urodz. Pawla Tetery, od urodzonego
Stefana Hankiewica uczyniona.........................................fol. 124.
Podkomorstwo luckie po smierci urodzon[ego] Czetwertynskie[go] urodzonemu Waclawowi Hulewiczowi, rotmistrzowi
i.k.mci....................................................................................... 125.
Oblata przywileiu na woiewodztwo czerniechowskie wielm.
Stanislawowi Bieniewskiemu, kasztellanowi wolynskiemu... 125.
Arrest sejmowy miqdzy instigatorem koronnym і delatorem
urodz. Stanislawem Kowalewskim a urodzonym Andrzeiem і
Adamem Czaplicami і innemi..........................................fol. 126.
Arrest sejmowy miqdzy instig[atorem] koron[nym] і delatorem
urodz. Stanislawem Kowalewskim a urodz. Alexandrem і Doroty
Czaplicami, malzonkami.................................................. fol. 128.
Additia sejmowa miqdzy instig[atorem] koron[nym] і urodz.
Stanislawem Kowalewskim a urodz. Czaplicami, braciy...fol. 129.
Additia sejmowa miqdzy instig[atorem] koron[nym] і urodz.
Stanislawem Kowalewskim a urodzonymi Czaplicami, malzon
kami...................................................................................fol. 130.
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Dekret sejmowy miqdzy instig[atorem] koron[nym] і urodz.
Stanislawem Kowalewskim, aktorem, a successorami urodzo
nego Liniewskiego, takze Marcyanem Czaplicem, Szymonem
Rozewskim і Ianem Puzynowskim.................................. fol. 131.
Dekret sejmowy in contumaciam iterum post arrestu[m] miqdzy
urodz. Kowalewskim a urodz. Czaplicami........................fol. 134.
Podczastwo wolynskie po smierci urodz. Hulewicza urodzonemu
Stefanowi Zahorowskiemu...............................................fol. 136.
Podstolstwo nowogrodzkie w woiewodztwie czerniechowskim
po smierci urodz. Rostopczy urodz. Wojnie Oranskiemu...fol. 136.
Publikatia infamiej na urodz. Czaplicach, malzonkach, aryanach,
od instigatora і urodz. Kowalowskiego.................................. 137.
Miasteczko Baranowka ze wsin Przewasz slachetnemu Ianowi
Rudnickiemu prawem lennym................................................ 137.
Wies II Wies Portanka nazwana na Zadnieprzu slachetnemu
Ianowi Rudnickiemu prawem lennym............................ fol. 138.
Miasteczko Balaklika urodz. Gloszynskim...................... ibidem.
Consens urodzonemu Markowi Hulanickiemu na ust^pienic
wojtostwa krzemienieckiego synowi swemu.........................139.
Prawo magdeburskie miastu Kaniewu, iarmarki, targi, mlyn
wojtowski temusz miastu........................................................ ibid.
Mlynu polowica w Bialej Cerkwi slacht. Michajlowi Dublaninowi................................................................................fol. 140.
Miasteczko Boiarka w starostwie bialocerkiewskim urodzonemu
Ianowi Fedorowiczowi Iackowskiemu....................................141.
Mlyny dwa w woiewodztwie kiiowskim urodzonemu Fedorowi
Iackowskiemu..........................................................................ibid.
Wies Burki Theodorowi Kolczynskiemu...............................142.
Dobra Czarnoia Kamionka slacht. Ostafiemu Ginowskiemu............................................................................................ ibid.
Miasteczko Torhowica і ze wsimNierubajkmurodz. Kaplonskiemu
prawem lennym........................................................................143.
Miasteczko Moszurow Erasmowi Kaplonskiemu.................. 144.
Approbatia funduszu monasteru Pustynorowskiego korszunskiego....................................................................................... 145.
M iasteczko Pohar na Siewierzu urodz. Hrehoremu Hu
lanickiemu.............................................................................. 146.
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Wojtowstwo pereaslawskie lakubowi Lagodzinskiemu
147
Nobilitatia urodzonemu Theodoremu Kolczynskiemu..........ibid
Nobilitatia urodz. Ostafiemu Ginowskiemu............................149
Miasteczko Talno w starostwie bialocerkiewskim slacht. Ianowi
Rudnickiemu..................................................................... fol. 151
Patent calemu wojsku Zaporowskiemu od i.k.mci і calej Rzptej
dany....................................................................................fol. ibid.
Podsqdkowstwo luckie po ustypieniu na podkom orstw o
urodzonego Ulewicza6 urodz. Hulewiczowi...............fol. 153.11 286v.
Nobilitatio Georgii Niewqglowski.......................................... 153.
Nobilitatia szlachetnym Hanenkom......................................... 155.
Nobilitatia szlacht. Michalowi Hanenkowi, pulkownikowi
humanskiemu.................................................................................7
Podsqdkostwo braclawskie po smierci urodz. Kosakowskiego
urodz. Michalowi Zabokrzyckiemu......................................... 158.
Czesnikostwo braclawskie urodzonemu Alexandrowi Zabokrzy
ckiemu...................................................................................... 159.
Pisarstwo wlodzimirskie po smierci urodz. Horaima urodz.
Franciszkowi Czapskiemu...................................................... 160.
Podkom orstw o w lodzim irskie urodz. Thom aszow i Kozieka......................................................................................... ibid.
Anno 1662.8
Manifestatia Samuela Flaki............................................ folio 184.
Confirmatia przywileiu, cerkwi s. Przeczystej Usnenia w
Horodyszczu sluzycego
.................................................. 185.
Sqdztwo luckie urodz. Samuelowi Dolmatowi Izajkowskiemu,
stolnikowi wolynskiemu..........................................................186.
Nobilitatia szlach[e]t[nego] Michala Macharzynskiego, starszego
setnika pulku humanskiego..................................................... 187.
Nobilitatia urodz. Gabryela Wolnickiego, zolnierza............. 189.
Sqdztwo wlodzimirskie urodz. Ianowi Zahorowskiemu
191.
Stolnikostwo czerniechow skie urodz. Samuelowi Ledochowskiemu............................................................................. 192.
Darowizna od urodz. Radziszewskiego wiel[ebnemu] xdzu
Franciszkowi Niemyiskiemu................................................... 193.
Tenze daruie temusz............................................................. 194. II 287
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Oblata przywileiu dawnego religiej greckiej w swiqtej uniej
bqdycej de anno 1595.............................................................. 195.
Anno 1663.9
Oblata przywileiu na hetmanstwo wojska Zaporowskie[go], oraz
і na starostwo czehrynskie urodz. Teterze............................... 207.
Oblata przywileiu na starostwo braclawskie wielm. woiewodzie
ruskiemu dane.......................................................................... 208.
Oblata wolnego wrqbu oo. karmelitom klasztoru Berdyczewskiego w puszczach do starostwa zytomirskiego
210.
Oblata przywileiu na starostwo korszunskie wielm. woiewodzie
poznanskiemu......................................................................... ibid.
Ustqpuie prawa swego urodz. Tetera wielm. woiewodzie
ruskiemu na Miqdzyrzec......................................................... 211.
Ustqpuie starostwa braclawskiego wielm. woiewoda ruski urodz.
Teterze......................................................................................212.
Ustqpuie starostwa winnickiego urodz. obozny koron[ny] Chodorowskiemu................................................................................214.
Manifestatia urodzonej Lisiczynskiej.................................... 216.
Oblata przywileiu na metropolis kiiowsky wielebnemu ojcu
Antoniemu Winnickiemu.........................................................217.
Confirmatia prawa na dobra sieliszcze Nowosielice urodz.
Nowosieleckim styzuce'0.........................................................218.
Oblata dekretu trybunalskiego miqdzy urodz. Mikolaiem
Horaimem a wielm. Lubomirskim..........................................220.
Oblata przedazy wsi Monastyriscza szlachetnemu Skarzewskiego11przez Iurewicza......................................................... 221.
Lowiectwo wolynskie urodz. Samuelowi Ledochowskie[mu]...224.
Oblata confirmatiej prawa urodz. Lesiewiczom na dobra
sieliszcza nazwane Tarascza................................................ 225.11
Oblata przywileiu declaration[es] albo rzeczy przydatku herbu
urodz. Bogdana Dumbiagy......................................................228.
Oblata przywileiu przez wielebn. Winnickiego, metropolity
kiiowskiego............................................................................. 231.
Oblata przywileiu na podstolstwo kiiowskie urodzonemu
Stephanowi Trypolskiemu...................................................... 234.
Przysiqga hetmana zaporowskiego, ktory przy commissarzach
i.k.mci odprawowac powinni..................................................235.
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Przysiqga Tatarow, w sluzbie i.k.mci albo Rzpltej zostai%cych....................................................................................fol. ibid.
Anno 1664.12
Nadanie prawa magdeburskiego miastu Kozielcu..................255.
Nadanie prawa magdeburskiego miastu Ostrzu......................258.
Approbatia lustratiej boiarom ostrskim.................................. 260.
Oblata przyw ileiu na szlachectw o urodz. A lexandrow i
Dolczkiewiczowi...............................................................fol. 263.
Oblata przywileiu na woiewodztwo kiiowskie wielm. Czarnieckiemu, woiewodzie ruskiemu.......................................... 265.
Arrest miqdzy urodz. Sobieskim, chormzym koronnym, a wielm.
woiewodzinn ruskq...................................................................267.
Przysiqga miast, fortec, slobod і prywatnych ludzi, kozakow na
Zadnieprzu............................................................................... 269.
Praw o lenne na dobra K rupiczpole z M artynow k^, w
woiewodztwie czerniechowskim lez^ce, urodzonemu Godlewskiemu.............................................................................. 270.11
Anno 1665.13
Oblata przywileiu na sqdztwo kiiowskie urodzonemu Horaimowi
po urodz. Axaku dane....................................................... fol. 289.
Oblata chorqztwa czemiechowskie[go] urodz. Ianowi Michalowi
Mysliszewskiemu.................................................................... 290.
Oblata przywileiu na miecznikostwo kiiowskie urodzonemu
Michalowi Trypolskiemu.........................................................291.
Oblata przywileiu na woiewodztwo kiiowskie..................... ibid.
Odnowienie praw na dobra Monasterzyska alias Skarzewka
nazwane................................................................................... 293.
Anno 1666.14
Oblata przywileiu na podkomorstwo woiewodztwa braclawskiego urodz. Ianowi Potockiemu....................................fol. 306.
Oblata przywileiu na prawo magdeburskie і iarmarki miasteczku
Rachwalowce.................................................................... fol. 307.
Anno 1667.15
Roboratia intercizy miqdzy wielm. woiewodzinn czerniechowski
і urodz. Leszczynskim............................................................. 316.
Skarbnikostwo kiiowskie urodz. Ianowi Woroniczowi
318.
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Stolnikostwo kiiowskie urodz. Ierzemu Manieckiemu
319.
Miasteczko Kislak w woiewodztwie braclawskim po Hanenku,
kozaku rebellizancie, urodz. Zbigniewowi Wysowiczowi...320.11
Miasteczko Kamionobrod urodz. Teterze lennosciy...............320.
Iarmarki w Stepahorodzie, miasteczku urodzonego xiyzqcia
Czetwertynskiego.................................................................... 321.
Sloboda, prawo magdeburskie і iarmarki miasteczka Wlodzimierza urodz. xcia Czetwertynskie[go]..............................322.
Communnicatio iuris na dobra Iakubowice alias Iakubow z
przynalezytosciami................................................................. 323.
Anno 1668.
Oblata podkomorstwa wlodzimirskiego urodzonemu Ierzemu
Wielohorskiemu................................................................ fol. 334.
Oblata stolnikostwa wolynfskiego] urodz. Kuzubskiemu 335.
Nadanie prawa magdeburskiego, herbu, targow, iarmarkow
miasteczku Ozdziutycze nazwanemu..................................... 336.
Dobra Sirkowczyzna nazwane w woiewodztwie kiiowskim urodz.
Konstantemu Zberkowskiemu................................................337.
Quituiy wielm[oznego] woiewodq czerniechowskiego z summy
moskiewskiej obywatele kiiowscy......................................... 338.
Quituiy obywatele czemiechowscy woiewodq czerniechowskiego
z summy moskiewskiej........................................................... 339.
Ius communicatiuum na wojtostwo krzemienieckie urodz.
Pawlowi Hulanickiemu........................................................... 340.
Starostwo pereaslawskie urodz. Alex[androwi] Lubomirskiem u.............................................................................................ibid.
Wlok 24 na uroczysku Czerkuwiscze nazwanym, w woie
wodztwie czerniechowskim lezyce, urodzonemu Bazylemu
Pankowskiemu........................................................................ 341.
Consens ad cedendum wsi Szycowki Telinskiemu................342.
Dobra Niechoroscza urodz. Machowskiemu po smierci urodz.
Tyszkiewicza....................................................................... ibid. II
Podstolstwo nowogrodzkie urodz. Sleszynskiemu ....343.
Conserualia urodz. obywatelow woiewodztwa czerniechowskiego
przy prawach ich na osmset wlok............................................343.
Consens urodz. Oleszkowskiej ad cedendum z prawa lennego
na 24 wloki we wsi Krasowce.................................................344.
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Consens urodz. Godlewskim, malzonkom, ad cedendum z prawa
lennego na 32 wloki...........................................................fol. 345.
Miecznikostwo nowogrodzkie urodz. Machnickiemu
ibid.
Chormstwo czerniechowskie post quemuis impossessionatum
urodzonem u G odlew skiem u, m iecznikowi now o[grodzkiemu]........................................................................................... 346.
Dobra wsi Sunorowsk і Czubarow, і innych, w woiewodztwie
czerniechowskim w powiecie Nowogrodka Siewierskiego
wakui^ce, prawem lennym..........................................................ibid.
Anno 1669.16
Podstolstwo wolynskie urodz. Zolkiewskiemu po urodzonym
Hulewiczu........................................................................fol. 350.
Iarmarki miasteczku Targowicy.....................................fol. 352.
Oblata priuilegii super bona exulibus incolis palatinatuum pro
reclinatoriis collata.................................................................. 353.
Capitaneatus braclauien[sis] post g[ene]rosum Piaseczynski
g[ene]roso Paulo Tetera.................................................. fol. 354.
Anno 1670.17

Daruie dobra swe pobozny Czerlenkow ski urodzonem u
Piaseczynskiemu ............................................................. fol. 355.
Conserwacia Pawlowiczow і Mikolaiewiczow przy wlokach w
siele Suchorskim starostwa kowel[skiego]......................... 357.11 289v.
Zachowanie przy zascianku Rudnik nazwanym urodzonych
Ostkiewiczow ..........................................................................359.
A pprobuie zapis rqczny urodz. A lexander Ianusz ximze
Ostrogski................................................................................. 360.
Manifestatia imieniem ximzqcia Ostrogskiego przeciw successorom Kolmera........................................................................ 362.
Roboruie zapis rqczny urodz. ximze Ostrogski in rem urodzonego
Hankiewica .............................................................................. 363.
Approbuie kontrakt ximze i.m Ostrogski................................ 364.
Roboruim intercizq urodz. ximze Ostrogski і Proskura Susczanski..................................................................................... 365.
Tenze ximze Ostrogski roboruie pewny script in rem wielm.
Lubowickiego, kasztellana wolyn[skiego]............................. 366.
Confirmacia praw miastu Kowlu........................................... ibid.
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Confirmatia praw і postanowienie porzydku cechowi szewskiemu
і garbarskiemu miasta Kowla................................................. 371.
Confirmatia praw krawieckiemu і kusnier[skiemu] miasta
Kowla....................................................................................... 372.
Confirmatia praw і nadanie porzydku cechowi haftarskiemu
kowelskiemu і innym.............................................................. 375.
Confirmatia praw і nadanie porzydku cechowi rzezniczemu і
piekarskiemu miasta Kowla.................................................... 377.
Anno 1671.18
Odnowienie prawa na lan roli urodz. Moszkowskim
379.
Igumenstwo Miezychorskie naboznemu Theodozemu Waszkowskiemu po Stanislawskim....................................................... 380.
Renowacia praw, monasteru Strumilowej Kamionki sluzycych....................................................................................... ibid. II
Uwolnienie od stacyi zolnierskich monasteru Miezychorskiego
і dobr iego......................................................................... fol. 381
C onseruatia m onasteru M iezychorskiego przy mlynku
gruncie.....................................................................................ibid
Confirmatio confirma[ti]on[em] literaru[m] monasterio oppidi
Strumilowa Kamionka super agros seruient[es]....................382
Confirmatio confirmation[em] iurium monasterio Miezychoriensi
seruientiu[m]........................................................................... 383.
Dobra Demidow, Liturowka і inne po smierci urodz. Tetery
urodzonemu Ladzie................................................................ 386.
Anno 1672.19
Stolnikostwo nowogrodskie urodzonemu Alexandrowi Ielowickiemu................................................................................. 388.
Consens na ustypienie dobr Kniaz urodz. Sokolowskiemu na
osobq synowca........................................................................ 389.
Anno 1673.20
Castellanatus braclauiensis g[ene]roso Ledochowski
390.
Stolnikostwo czerniechowskie urodz. Podczaskiemu............. 391.
Podkomorstwo nowogrodzkie urodz. Chorzewskiemu
ibid.
Podczastwo nowogrodzkie urodz. Olszowskiemu................392.
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Consens na ustypienie starostw a luckiego urodzonem u
Lesczynskiemu, oboznemu koronnemu, na osobq wielm.
Bieniewskiego, woiewody czerniechowskiego................ 393. II21 290v.
1у ркпс. підкреслено.
2 також.
3 також.
4 також.

5також.
6 описка замість „H ulew icza”.
7 акруш невказаний.
л у ркпс. підкреслено.
v також.
10описка замість „siuzqce
11 описка замість „Skarzewskiem u”.
г

12у ркпс. підкреслено.
и також.
14 також.
15 також.
16 також.
17 також.
1Нтакож.
/у також.
20 також.
21 на арк. 290v.-291v. архівні записи ХІХ-ХХст.

515

Іменний покажчик
Aderkas Ioann, podkoniuszy kor. 1655-61 133v., 135
Arbuzienko Danilo, boj. ostrski 195
Arbuzienko Matwiej, boj. ostrski 195
Axak Aleksander 230, 230v.
Axak Ian, podwoiewodzi kij. 1592, sqd. ziem. kij. 1599-1627
174
Axak Stefan, sqd. ziem. kij. 1627-64, rzekomy pkom. kij. 1641,
sta ostrski 1629-50 85, 85v., 87v., 175, 187v., 194, 204, 204v.,
288
Baczynski Stanislaus, patrz: Baczynski Stanislaw
Baczynski, szlachcic 23v.
Baczynski Stanislaw, pis. kancelarii wiqkszej kor. 70v., 133v.,
135,149
Bahlajka Owdzika 124v.
Bajbuza [Michal Hrybunowicz] 200v.
Balaban Dyniozy, bp. chelmski 1650, lucki і ostrogski 1654-58,
mta kij. 1658-63 165v.
Ballus Stephan, low. nadwomy kor. 1659-62 52, 56, 57v., 60v.,
62, 65, 70v.
Ballus Stephanus, patrz: Ballus Stephan
Baranowski Danilo, boj. ostrski 195
Baranowski Socko, boj. ostrski 195
Baranowski Wojtko, boj. ostrski 195
Bartkowski Samuel szlachcic 23v.
B^kowski Ian Ignacy, sekr. krol. 1658, chor. chelminski 165557, pkom. chelminski 1657-65, wda pomorski 1665-67, malborski
1667-79, sta rogoznienski 21,47v.,48v., 50v., 5 2,52v., 53v., 56,
57v., 59, 60v., 61 v., 62, 63v„ 65, 67, 70v„ 72, 74, 75, 76, 77v„
78v„ 95, 117, 117v., 118, 119v.- 121 v„ 122v„ 123, 124, 125 126, 128, 129v„ 130, 13 lv., 145, 146v., 148v., 149, 172v., 179,
198, 248v.
B^kowski Ioannes Ignatius, patrz: B^kowski Ian Ignacy
Bederman Ian, pis. і metrykant ruski 1631-1652 2, 13, 13v.,
20v., 84v., 260v., 212s.
Bederman Ioannes, patrz: Bederman Ian
Belzecki Alexander Stanislaus, patrz: Belzecki Aleksander
Stanislaw
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Belzecki Evaristus, patrz: Belzecki Ian Ewarist z Belzca
Belzecka Katarzyna, corka Jerzego Zbaraskiego 152
Belzecki Aleksander Stanislaw, sta belski 1643-76, klan sanocki
1651-53, wda podolski 1654-76 58v., 61v., 70, 127v., 129v.,
136v„ 197v.
Belzecki Ian Ewarist z Belzca, pis. pokojowy і sekr. krol. 164863 5 6,57v„ 5 9 ,60v„ 70v„ 84v„ 85v„ 86 v„ 94v„ 133v.,135, 198
Beremienicki Kurylo, boj. ostrski 195 v.
Beremienicki Otrofik, boj. ostrski 195v.
Beremienicki Stephan, boj. ostrski 195v.
Bialobocki Ian, sekr. krol. 1636 195v.
Bialostocki Adam, sqd. gr. lucki 1659 29v., 31v., 33v., 36, 38,
40v., 42, 44v.
Bialozor Georgius, patrz: Bialozor Ierzy
Bialozor Ierzy, sekr. krol., bp. smolenski 1658-61, wilenski 166165 58v.,61v.,69v„ 127v„ 129v.
Bieganowski Mikolaj, pstol. lwowski 1643-44, chor. lwowski
1644-58, klan podlaski 1658-60, kamieniecki 1660-74 58v.,
127v„ 129v.
Bielik Iwan, boj. ostrski 195
Bielik Malko, boj. ostrski 195
Bielik Stefan, boj. ostrski 195
Bielik Stoma Iwan, boj. ostrski 195
Bielowocki Ignat, boj. ostrski 195
Bieniewski Albertus, patrz: Bieniewski Wojciech
Bieniewski Prusak Mikolaj, arianin 66v.
Bieniewski Stanislaus Casimirus, patrz: Bieniewski Stanislaw
Kazimierz
Bieniewski Stanislaw Kazimierz, pis. gr. lucki 1641, klan wol.
1656-60, wda czemih. 1660-76, sta bohuslawski 1658, sta lucki
1673-76 23, 23v„ 55v„ 57, 58v„ 60, 61 v„ 64v„ 65, 104-105,
127v„ 130, 136v., 172v„ 175v„ 216,217v„ 218, 230v„ 231,244,
281, 281v., 285v„ 290
Bieniewski Wojciech, pcz. halicki 1658-74 56
Bilik Iwan, boj. ostrski 195v.
Bilik Matwiej, boj. ostrski 195v.
Bilik Semen, boj. ostrski 195v.
Birchnow Fedor Onichowicz 124v.
Biskupski Adam, dworz. krol., sta wielunski 1657-67 56, 57v.,
59, 62
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Biskupski Adamus, patrz: Biskupski Adam
Bobrownicka Anna z Obodna, podczaszyna rawska 21, 26
Bobrownicki Pawel, pcz. rawski 1659 21, 21v., 26, 26v., 28, 223
Boczkowski, urzqdnik D.Stempkowskiego 1659 25
Boguslaus comes in Leszno, patrz: Lesczynski Boguslaw hrabia
na Lesznie
Bokiej Philip, szlachcic 14-17, 283v.
Bolbas Rostocki Andrzej, psqd. ziem. krzem. 1661 102, 285
Bona, krolowa polska 1528-57 78v.-79v., 142v., 143, 144,258v.,
259, 263
Bordzy Fedor, boj. ostrski 195
Borejko Ian na Knerutach, poborca woj. wol. 1651, komomik
hicki 1643-48 37v„ 38, 39v.-41v„ 45, 284
Borejko Knerut, patrz: Borejko Ian na Knerutach
Borejko Knerutski Ian, patrz: Borejko Ian na Knerutach
Boma Pawel, szlachcic 28, 29
Borowski Dymitrz, szlachcic 14, 14v., 15v., 16, 17, 283v.
Borowski Ian, dworz. pokojowy krol. 1661,62 133v., 149,198(?)
Borowski Ioannes, patrz: Borowski Ian
Borowski Mikolaj, dworz. krol. 1661 136v., 198 (?)
Borsuk Iwan, mieszczanin kozielecki 187v.
Borzecki Pawel, podstarosci perejaslawski 1642 273, 273v.
Borzemieniecki Arciem, boj. ostrski 195
Borzemieniecki Bogdan, boj. ostrski 195
Borzqcki Pawel, patrz: Borzecki Pawel
Bratkowski Bohdan, skar. braci. 1659 29v., 31v., 32v., 36, 38,
4 0 ,40v„ 42, 44v.
Bronicki Konstanty, poborca skarbowy woj. wol. 1659 29,29v.,
30v. - 32, 33, 45
Brylewicz Samuel, mieszczanin kozielecki 187v.
Brzosek Valerianus, cz. nurski 1642, chor. lomzynski 1653 245
Brzostowski Cyprian Pawel, stol. wilenski 1642, referandarz swc.
lit. 1650-81, klan trocki 1681, wda trocki 1684 51v., 59, 60v.,
61v.,70
Brzostowski Cyprianus, patrz: Brzostowski Cyprian Pawel
Brzozowski Marcin, miecz. kij. 1641-65 205v., 206
Buczacki Waclaw, szlachcic 216v.
Budnicyj, uczciwy 78
Budzinski Iakub, sekr. krol., pis. skarbu kor. 1636 195v.
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Burkacki Adamus, dworz. krol. 1646, cz. czemih. 1653-65, sqd.
ziem. now. siew. 1665-71 244v.
Buthler Gottard Wilhelm, patrz: Butler Gottard Wilhelm
Butler Gottard Wilhelm, pkom. kor. 1654-61 5 6 ,57v.,58v.,60v.,
61 v., 70, 133v„ 135, 198
Butowicz Semion, mecznik kij. 1595, 96, 98 175
Buzenski Stanislaus, regent kancelarii kor. 1669-82 271, 274,
275
Campo del Andreas Scipion, patrz: Campo de Andrzej Scypion
Campo del Andrzej Scypion, blqdnie Ian, chor. wendenski 165783 56, 57v„ 60v., 62, 70v„ 133v„ 136v
Chalajmowna Iustyna, malzonka Pawla Hulanickiego 232
Chanenki, kozacy 133v., 134v.
Chanenko Michal, patrz: Hanenko Michal
Chlebowic Georgius Carolus, patrz: Hlebowicz Ierzy Karol
Chlebowicz Ierzy Karol, patrz: Hlebowicz Ierzy Karol
Chmielecka Theofila, patrz: Хмєлєцькая Тєсофиля c Хоцимира
Chmielecki Rafal, patrz: Хмєлєцьким Рафаль
Chmielecki Stefan, chor. bracl. 1625-30, wda kij. 1630 121 v.
Chmielnicka Helena, malzonka Pawla Teterzy 160v.- 161 v.
Chmielnicki Bohdan, het. wojska Zaporozkiego 1648-57 68,71
Chmielnicki Ierzy, het. wojska Zaporozkiego 1659-63 130v.,
155, 155v„ 178
Chocicki Andrzej, plenipotent S.Muszatycza Ochlopowskiego
1654 15
Chodorowski Krzysztoph, miecz. kamieniecki 1654-57, stol.
lwowski 1657-63, sta winnicki 1663-65, pkom. lwowski 167281 162-163,287
Chomenko Ichnat, boj. ostrski 195v.
Chorzewski Ian, pcz. now. siew. 1671-73, pkom. 1673-79 279v.280v., 290
Chorzewski Piotr, psqd. now. siew. 1647-62, pkom. 1662-73 231,
23 lv., 279v.
Chrisko Bogdan, blqdnie Chriski Bogdan, burmistrz perejaslawski 1621-42 273
Chrisko Kirilo, patrz: Ochrisko Kirylo
Chrynicki Aleksander, szlachcic 22, 27
Chrynicki Andrzej, szlachcic 22, 27
Chrynicki Stefan, szlachcic 21v., 22, 26v., 27
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Ciechanowicz Hieronim, psqd. ziem. smolenski 1624,25 81, 83
- 84v.
Ciechowicz Hieronim, patrz: Ciechanowicz Hieronim
Ciecierski Ian, szlachcic 52
Cieciura Thoma, рік. perejaslawski 274
Cielecki Maciej, sqd. sydow marszalkowskich, sekr. krol. 1658
59
Czamarny Iwan, patrz: Czamorny Iwan
Czamorny Iwan, mieszczanin kozielecki 187v.
Czaplic Adam Alexandrowicz, arianin 105, 105v., 108, 285v.
Czaplic Andrzej Alexandrowicz, sta horodelski 1651-54 105,
105v„ 108, 285v.
Czaplic Haliczanski Alexander, arianin 105v., 106v., 107, 108
Czaplic Iqdrzej, patrz: Czaplic Andrzej Alexandrowicz
Czaplic Kisielinski Alexander, arianin 109,110v., I l l , 112,113,
114, 114v., 116, 285v.
Czaplic Marcian, staroscic horodelski 105, 105v., 108, 108v.,
110, 111, 11 lv.-l 12v., 114v.
Czaplic Maximilian, arianin 105, 105v., 108, 108v.
Czaplic Wladyslaw, arianin 105, 105v., 108, 108v.
Czaplicowa Dorota z Przytyka, malzonka Alexandra Czaplica
Kisielinskiego 106v„ 107, 109, 113-114v„ 116, 285v.
Czaplicz Kisielinski Alexander, patrz: Czaplic Kisielinski
Alexander
Czapska Marianna, corka A.Liniewskiego, malzonka F.Czapskiego 11 Ov.
Czapski Franciszek, wojski wlodz. 1660, pis. ziem. wlodz. 1661
138v„ 286v.
Czarniecki Stefan na Czarnej і Tykocinie, klan kij. 1655-57, wda
ruski 1657-64, wda kij. 1664-65, het. polny 1665, sta braci. 165263, kowel. 1655-60, ratnienski 1659-65, kaniowski 1659-63
127v„ 129v„ 133, 134v„ 156v„ 157, 159v.-161, 197v.-199v„
206v., 207v., 287v.
Czarniedzki Gregorius, pis. kancelarii kor. 1611 262
Czamoluski Adam, plenipotent S.K.Bieniewskiego 1659 16v.,
25v„ 30v., 32v„ 35,37, 39,41, 109, 110, lllv .
Czamoluski Adam, pis. gr. kij. 1649, wlodz. 1652,53,61, wojski
buski 1658-68 106
Czartoryski dux Florianus Casimirus, patrz: Czartoryski Florian
Kazimierz
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Czartoryski Florian Kazimierz z Czartoryza і Klewania, bp.
kujawski і pomorski 1654, wroclawski(?), abp. gnieznienski
1673-74 51v., 55v., 57, 58v., 60, 61v„ 69v., 127v„ 129, 146v„
148v„ 197v.
Czartoryski Ian Karol xiyzqc na Klewaniu, sta krzem. 1653,
sniatynski 1660- 128
Czartoryski Michal Ierzy xiyzqc na Klewaniu, wda braci. 165861, wol. 1661-80, sandomierski 1680-92, sta krzem. 1645-61(7)

127v.
Czarukowska Konstancja Franciszkowa, staroscina miedzyrzecka
і pystrska, corka S.Lubomirskiego 168
Czerlenkowska Anna z Szaszkiewiczow, malzonka S.Czerlenkowskiego 247, 247v.
Czerlenkowski Athanasy, syn Sylwestra і Anny, zakonnik reguly
Swiqtego Bazylego 247, 247v., 248v., 249, 289
Czerlenkowski Ian na Bochennikach, stryj Atanasiego 247v., 248
Czerlenkowski Sylwestr, pis. ziem. braci. 1628-59 247, 247v.
Czernicki Kazimierz, pis. kancelarii kor. 1662 149
Czerniewska Maryna, corka S.Czerniewskiego 33v., 34, 35v.,
36, 284
Czerniewski Samoel, poborca woj. wol. 1653 33v., 34, 36, 45
Czemokalowicz, poddany popa kowel. cerkwi Blahowiszczenia
251

Czetwertenski Swiatopelk M ikolaj, patrz: Czetwertynski
Swiatopelk Mikolaj
Czetwertinski Swiatopelk M ikolaj, patrz: Czetw ertynski
Swiatopelk Mikolaj
Czetwertynscy, rod ksiyzqcy 221, 222
Czetwertynski Hrehory, pkom. lucki 1638-51 vel 61 (?) 103v.,
104, 285v.
Czetwertynski Stefan, pkom. braci. 1625-65 211, 211 v.
Czetwertynski Stefan, podkomorzyc braci., chor. wol. 1673-84
221,222, 288v.
Czetwertynski Swiatopelk Mikolaj, klan minski 1649-59 29,
29v., 3 1, 3 1v„ 33v„ 35v„ 36, 37v„ 40, 44v.
Czywinsczenko Heliasz, mieszkaniec stwa korsunskiego 124v.
Czyzewski Sigismundus, patrz: Czyzewski Zygmunt
Czyz Krzysztof, pcz. mscislawski -1667-78, stol. smolenski
1678-86 216v.
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Czyzewski Zygmunt, sufragan plocki 1661 133v., 135
Danilowicz Stanislaw, woiewodzic ruski, sta korsunski і
czehrynski 1631-36 (czehrynski rzekomy, poniewaz stwo nie
istnialo do r. 1649) 200
Daniszewski Kazimierz, pis. skarbu kor. 1658, 59 41v.- 42v.,
43 v., 284
Dqbinski Remigian, blqdnie Ian, klan rogozinski 1659-68 70
Dolinski Alersander Iwanowicz, mieszczanin kozielecki 187v.
Dolmat Isajkowski Samuel, dworz. krol. 1637-44, stol. wol.
1638-62, sqd. ziem. lucki 1662 29v., 3 1v., 33v., 36, 37v., 40,42,
44v., 144v„ 145, 286v.
Dolczkiewicz Aleksander, zolnierz і tow. wojska Zaporozkiego
1661 196- 197, 287v.
Dolhan Tymko Wasil, mieszkaniec osowiecki 270
Dembicki Martinus, chor. sandomierski 1658-76 60v., 62
Denisienko Semion, boj. ostrski 195
Deniszenko Semen, boj. ostrski 195v.
Domaszewski Stanislaus, stalukowski 1657-63 60v.
Donhoff Teodor, krajczy lit. 1656,59, podskarbi nadworny 165861, sta ujazdowski 65, 128, 129v., 133v., 135, 136v.
Doroszenko Iurko, boj. ostrski 195v.
Doruchowski, szlachcic 245
Drohoiewski Krzysztof, stol. lubelski 1666-70 216v.
Drzewski Spiczymirz, pis. kancelarii kor. 1661 133v., 135
Dublanin Michajlo, szlachcic, tow. wojska Zaporozkigo 1661
119v., 120, 286
Dumbiaha Bogdan, szlachcic mscislawski 176, 178, 287v.
Dumbiaha Ian, pierwszy syn B.Dumbiahy, tow. chor^gwi
S.Klimczyckiego, wojska Zaporozkiego 1658-62 177- 179
Dumbiaha Ierzy, drugi syn B.Dumbiahy 177
Dunin Hieronim, patrz: Dunin Iarosz
Dunin Iarosz, sekr. krol. 1652-1661, sqd. s^du marszalkowskiego
1659 59, 133v„ 135
Dydynski Ierzy, pcz. halicki 1619-26, sqd. ziem. kamieniecki
1626-35, pkom. 1635-40 182
Dzialynski Zygmunt, wda brzeski kujawski 1661 129v.
Elert Ian, szlachcic 23, 25
Fedorowicz Iackowski, Iaczkowski Ian
286
Ferdinand III, cesarz 1637-1657 68
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120-121, 220, 220v.,

Firlej Andrzej, klan radomski 1591 -1609, sta kowel. -1590-1609
25 lv.
Flaka Samuel, mieszczanin 142, 286v.
Fredro Andrzej Maksymilian, blqdnie Ian, Mikolaj, klan lwowski
1654-77, wda podolski 1677-79 58v„ 127v.
Fredro Ian, patrz: Fredro Andrzej Maksymilian
Fredro Mikolaj, patrz: Fredro Andrzej Maksymilian
Fredro Zygmunt, stol. sanocki 1639-53, klan 1655-63, sta
krosnienski 1648-63 127v.
Fryderyk Wilhelm, ksiyzqc Brandenburski 1640-88 177
Gadowski, podpisek kancelarii ziemskiej warszawskiej 1632,61
107v„ 114, 182
Gysiewski Korwin Krzysztoph, patrz: Gosiewski Korwin
Krzysztoph
Gembicki Ian, bp. plocki 1655-74 55v., 58v.,60,61 v., 69v., 127v.,
129, 133, 134v„ 136v.,146v.
Gembicki Ioannes, patrz: Gembicki Ian
Ginowski Ostafi, tow. wojska Zaporozskiego 1661, 67 I2lv.122v„ 128, 129, 220, 220v„ 286
Glinscy, ksiyzqta 67v.
Gloszynski Andrzej, szlachcic 117v., 286
Gloszynski Bazyli, szlachcic 117v., 286
Gniazdowski Adam, szlachcic 229v.
Gninski Ioannes Tracht, patrz: Gninski Ian
Gninski Ian, sta gnieznienski 1645, pkom. pomorski 1659-68,
marsz. izby poselskiej 1659, regent kancelarii mn.kor. 1661-64,
wiqkszej kor. 1664-65 52, 56, 57v., 59, 60v., 62, 65, 70v., 115,
148v„ 159,198
Godlewska Anna Marianna, pierwszego malzenstwa Krasowska,
drugiego Oleszkowska 236, 236v., 289
Godlewska Krystyna z Czarcze, malzonka Jerzego Godlewskiego
237, 289
Godlewski Ian I z Maziow, brat stryjeczny Jerzego Godlewskiego
237
Godlewski Ian II z Maziow, brat stryjeczny Jerzego Godlewskiego
237
Godlewski Ierzy, miecz. now. siew. 1659-68, chor. czernih. 166879 vel 91 (?) 202v„ 231,231 v„ 235v„ 236, 237 - 238,287v„ 289
Godlewski Stanislaw, syn Ierzego, rzekomy chor. tqczycki, sta
nurski 235v.
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Gosiewski Korwin Krzysztoph, pis. wlk. lit. 1625-39 47
Gorajski Albertus, kanonik poznanski 1646-53, regent kancelarii
mn. kor. 1650-54 29, 262
Goslawski Casimirus, szlachcic 244v.
Gostawski Samuel, szlachcic 42, 43v.
Gozdski Bernard, pcz. sandomierski 1654-61 59, 60v., 62
Gozdzki Bernardus, patrz: Gozdski Bernard
Gozdzki Franciscus, patrz: Gozdski Bernard
Grabowiecki Abraham, cz. wol. 1659,62, stol. now. siew. 167072 29v„ 3 lv., 33v„ 36, 38, 40, 42, 44v„ 276
Grabowiecki Abram, patrz: Grabowiecki Abraham
Grochowski Felician z Grochowicz, klan przemyski 1633-49

195v.
Grodzicki Christophorus, prefekt artylerii krol. 1658, sta
drohobycki 1656-59, klan kamieniecki 1657-59 65
Grudzinski Andreas, patrz: Grudzinski Andrzej
Grudzinski Andrzej Karol, wda kaliski 1653-61, wda poznanski
1661-77 55v., 57, 58v., 60, 61v., 70, 127v„ 129v„ 136v., 148v„
197v.
Grudzinski Zygmunt, dworz. krol. 1659, sta bolemowski 164560 59
Gruszecki Alexander, cz. halicki 1661-1671 133v.
Gruszecki Samuel, stol. czernih. -1673 279
Gryga Pawel, mieszczanin kozielecki 187v.
Grzybowski Szymon, szlachcic 237
Grzymultowski Krzysztof, klan poznanski 1656-77 127v., 129v.,
217v.
Gunaszewski Michal, protopop kij. 1659 48-51,284
Hajduk Andrzyj, boj. ostrski 195v.
Hajlic lan Mikolajowicz, koniuszy grodnienski 1554, pis.
hospodarski 1554-66 144
H anenko M ichal, рік. hum anski 1659-69, het. w ojska
Zaporozkiego (prawobrzezny) 1669-74 135 - 136, 286v., 288
Hankiewic Stephan Kazimierz, pis. dekretowy krolowej Ludwiki
Marii 1653, pis. dekretowy і metrykant ruski 1653-73, sekr. krol.
1653-73, pis. і metrykant kor. 1658-73, pis. dekretowy kancelarii
krol. 1673-1700 12v.-14, 15v., 17v„ 19v„ 23,26, 28, 29,31, 33,
35v„ 37v., 39v., 40, 41v., 43,44, 45v„ 56, 57v„ 59, 60v„ 62, 88,
91,96,96v., 102- 103v„ 105,116,133v„ 135,136v„ 137v„ 138v.139v„ 144v., 149, 151, 153, 156, 157v„ 158, 161 v., 163, 165v.,
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167v., 183, 184, 191, 193v., 196, 199v„ 203, 205, 206, 207v„
209, 21 lv., 213, 218v„ 219, 221v„ 223, 223v„ 227, 227v„ 229,
233- 234v„ 236v.-237v., 239v„ 255, 255v., 262v., 264v., 266,
268, 268v„ 269v., 270v„ 272v„ 277, 278v„ 279v„ 280v., 2 8 lv.,
283v., 285, 285v., 289v.
Hankiewic Stephanus, patrz: Hankiewic Stephan Kazimierz
Hankiewicz Stephan Kazimierz, patrz: Hankiewic Stephan
Kazimierz
Harbuz Iacko, boj. ostrski 195v.
Harbuza Furi, boj. ostrski 195v.
Harbuza Iwan, boj. ostrski 195v.
Harbuza Semen, boj. ostrski 195v.
Hepner Iohanna, malzonka Samuela Flaky 142
Hepner Urban, brat Iohanny 142
Hepner Wojciech, brat Iohanny 142
Hiem Iakub, wlasciciel budy 83v.
Hlebowicz Ierzy Karol, sta generalny zmudzki 1653-68 51v.,
58v„ 60,70, 197v.
Hlomazda Hordij, boj. ostrski 195
Hlomazda Iacko, boj. ostrski 195
Hlomazda Iwan, boj. ostrski 195v.
Hlomazda Ostap, boj. ostrski 195
Hlomazda Pawel, boj. ostrski 195
Hlomazda Stephan, boj. ostrski 195v.
Hlomazda Wasko, boj. ostrski 195v.
Hluszko Hryczko Omanczyc, boj. kowel. 250
Hluszko Kuzma Omanczyc, boj. kowel. 250
Hohowacz Ian, boj. ostrski 195
Holoniewski Aleksander, szlachcic 95v., 285
Holub Ierzy, rotm. krol. 1647-50 182v.
Horain Boguslaw Ian, pis. ziem. tucki 1658-64, sqd. ziem. kij.
1664-73 2v., 29v., 31v., 33v., 36, 38v., 40, 41v., 42, 43, 44v.,
204, 204v., 283, 284, 286
Horain Mikolaj, pis. ziem. wlodz. 1633-61 138v., 167v., 168,
208v„ 286v., 287
Horochowik Ichno, boj. ostrski 195
Hrybko Fedor, boj. ostrski 195
Hryckiewicz Ian, boj. ostrski 195
Hryszczenko Laur, rajca perejaslawski 1642 273
Hulanicki Danilo, boj. ostrski 195v.
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Hulanicki Hrehory, рік. niezynski 1656-59, korsunski 1661, het.
nakazny 1665 124-125v., 177v., 286
Hulanicki Ierzy, wojt krzem. 1661- 118
Hulanicki Marko, wojt krzem. -1661 118, 286
Hulanicki Pawel, wojt krzem. -1668- 232, 288v.
Hulewicz Ian, pstol. wol. -1661-69 242, 289
Hulewicz Pawel, pcz. wol. -1661 115, 285v.
Hulewicz Waclaw na Koniuchach, rotm. krol. 1656-61, psqd.
ziem. hicki 1646-61, pkom. lucki 1661-76, klan braci. 1676 29v.,
31v., 33v„ 36, 38, 40, 42, 44v„ 103v., 104, 132, 285v„ 286
Hulewicz Wlodzimierz, psqd. ziem. lucki 1661- 14-17, 132,
283v„ 286
Hulewiczowna Marianna z Dobrzan, malzonka A.Sokolowskiego
276v.
Humieniecki Alexander, szlachcic 164
Humieniecki Teodor, sqd. gr. kij. 1640, pstol. kij. 1654-63 182,
183
Hyra Andrzej, boj. ostrski 195
Hyra Arthon, boj. ostrski 195
Hyra Chwedor, boj. ostrski 195v.
Hyra Fedor, boj. ostrski 195
Hyra Iwan, boj. ostrski 195v.
Hyra Mikita, boj. ostrski 195
Hyra Stephan, boj. ostrski 195
Hyra Stephan, boj. ostrski 195v.
Ioannes a Sobieszyn, patrz: Sobieski Ian z Sobieszyna
Ioannes Casimirus, patrz: Ian Kazimierz
Ioannes comes in Leszno, patrz: Lesczynski Ian z Leszna
Iskrzycki Basilius, tow. wojska Zaporozkiego 1659, рік.
dymerski, dworz. krol. 1680 59-60, 284v.
Iskrzycki Cyrillus, brat Bazylego, tow. wojska Zaporozkiego 1659
59-60, 284v.
Iwanowicz Ierzy, mieszczanin kozielecki 187v.
Iwanowski Sylwester, kaznodzieia ordynarijny katedralny
episkopii przemyskiej 1663 165
Iablonowski Stanislaw Ian, obozny kor. 1661 -64, wda ruski 166492, sta winnicki 1663, bialocerkiewski, korsunski, czehrynski
162, 163v.
Iackiewicz Trochim, mieszczanin kozielecki 187v.
Iakubowski Stanislaw, szlachcic 94v., 95, 285
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Ialowicki Zachariasz, patrz: Ielowicki Zachariasz
Ian Kazimierz, krol 1648-68 2v., 3v., 5, 6, 7v., 8v., 12, 13-14,
15v., 19v„ 20, 21, 23, 23v„ 26, 28, 29-30, 31v., 33v„ 35v., 36,
37v., 40, 41v„ 42, 44v., 45v„ 47-49, 50, 50v„ 52-53v., 54v„ 56,
56v., 57v„ 59, 59v„ 60v„ 62, 63 v„ 65v„ 67, 70v„ 71v., 72, 73v.75, 76, 77, 77v„ 78v„ 80v., 84v.-85v., 86v.-87v„ 88v„ 93, 94v.96v„ 101 v.-105v., 106v„ 107, 108, 109,110-111,113, 115-118v„
119v.-121v., 122v.-124, 125-126v„ 128, 130, 130v„ 131v„ 132,
133v„ 135, 136v.-137v„ 138v.-139v., 142, 142v„ 144v., 145,
146v., 147,149,150-151, 152, 153, 154v„ 155, 156,156v„ 157v.158v., 159v„ 160,161-162,163-164, 165-166,167v„ 172, 172v„
175v„ 176,178v.-179v„ 182, 183, 183v., 186v„ 187, 191, 193v.,
194, 195v„ 196, 198,198v„ 199v.,200, 202, 202v„ 204v.-206v„
207v., 209,211 -212,213,214-215,216,218-220,221 -222,223,
223v., 226,227-228,229-230,231,232-235,236v.- 238v„ 239v„
243v., 244v., 260, 262v„ 269-271, 272v„ 274v.
Ianczynski, podpisek sydu gr. kij. 1646 175v.
Ianenko Iwan, wojt perejaslawski 1642 273
Iarczenko Chwesko, boj. ostrski 195v.
Iarczqtko Iarosz, boj. ostrski 195
Iarczqtko Nicipor, boj. ostrski 195
Iarmolinski Ian, sqd. ziem. krzem. 1644-60 96, 96v.
Iastkmanicki Raphaelus, szlachcic 245
Iaslikowski Gabryel, szlachcic 239
Iaslikowski Mikolaj, szlachcic 47v.
Iawlaszewski Kazimierz Ludwik, patrz: Iewlaszewski Kazimierz
Ludwik
Ielowicki Mikolaj Alexander, stol. now. siew. 1672- 276, 290
Ielowicki Stanislaw, deputat woj. wol. na trybunal kor. 1661 169
Ielowicki Zachariasz, pis. ruski 1594-1609, 1620-29, sekr. krol.
1603-30, wojski krzem. 1609-19, stol. kij. 1619-30 88v., 91,
153, 175, 175v.
Ienczenko Hryczka, obywatel stwa korsunskiego 124v.
Ienczenko Iwan, obywatel stwa korsunskiego 124v.
Ierczenko Samojlo, boj. ostrski 195v.
Ierczenko Zacharko, boj. ostrski 195v.
Iewlaszewski Casimirus, patrz: Iewlaszewski Ludwik Kazimierz
Iewlaszewski Ludwik Kazimierz, klan smolenski 1656-59, wda
brzeski lit. 1659-64 58v., 65, 129v.
Iezewicz Marcin, wozny general ziem. і dworu krol. 1652-64 1,
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2v„ 3v„ 5 ,6 ,7v„ 8v„ 15v„ 16v., 25 v„ 27v„ 30v„ 32v„ 35,37,39,
4 1 ,42v., 44, 106v., 107v„ 114, 116, 199v.
Iowlaszewski Ludwik Kazimierz, patrz: Iewlaszewski Ludwik
Kazimierz
ludicki Walerian Stanislaw, archidiakon wilenski 1659, pis. wlk.
lit. 1657-73 70
Iurkowicz Tymofij, mieszczanin kozielecki 187v.
Kaczkowski, szlachcic 245
Kaleniczenia Dajko, poddany litynski Mikolaja Horaina 168v.
Kaleniczenia Iwan, poddany litynski Mikolaja Horaina 168v.
Kaleniczenia Kuzma, poddany litynski Mikolaja Horaina 168v.
Kaleniczenia Parchom, poddany litynski Mikolaja Horaina 168v.
Kalenkowicz Michal, szlachcic 164, 164v.
Kalennik Onyki, poddany litynski Mikolaja Horaina 168
Kalennik Onykyczyk Andrzej, poddany litynski Mikolaja Horaina
168
Kalennik Onykyczyk Ikal, poddany litynski Mikolaja Horaina
168
Kalinowski Stanislaw, rotm. krol. 1659-64 77v., 78, 284v.
Kalinski Seweryn, rotm. krol. 1647-61, sta bracl. 1653-63 157
Kaplonski Orazm, setnik torhowicki 1661 122v.-123v., 286
Karpenko Philip, boj. ostrski 195v.
Karpenko Iarko, boj. ostrski 195v.
Karpenko Mina, boj. ostrski 195v.
Kaszczanka Luba, malzonka Stanislawa Rotkiewicza 174
Kaszowski Henryk z Wysokiego, miecz. wol. -1647, klan
wendenski 1647-80 29v., 31, 31v., 33v., 35v., 36, 37v.,40,44v.
Kawecki Ian, szlachcic 233
Kazanowski Marcin, sta bohuslawski 1622-33, zwinogrodzki
1628-36, niezynski 1633-36, klanhalicki 1622-31, wda podolski
1631-36 164
Kielczowski Iakub, pis. gr. latyczowski 1640, low. czemih. 164649 223
Kisiel Adam z Brusilowa, pkom. czemih. 1633-39, klan 163946, klan kij. 1646-48, wda bracl. 1648-49, kij. 1649-53, sta
czerkaski 1648-50 24v.
Kisiel Mikolaj, rotm. krol. 1634-51, chor. now. siew. 1635-51,
sta czerkaski 1650-51 182v.
Kisielowa Anastazja Krzystina z Boguszewiczow, malzonka

528

A.Kisiela 23v., 24v.
Kleczkowski Pawel, szlachcic 3 1, 33, 35v., 37, 39v., 41 v.
Klqckowski Pawel, patrz: Kleczkowski Pawel
Klqczkowski Pawel, patrz: Kleczkowski Pawel
Klimczycki Stephan, potmisrz krol. 1656 177
Kmicina, szlachcianka 216v., 217
Kobierzycki Stanislaw, wda pomorski 1656-65 70, 129v.
Koladka Chwedor, boj. kowel. 250
Kolczycki Krzysztof, skar. czernih. 1647-73 235v.
Kolczynski Theodor, szlachcic 121, 121v., 126v., 127,286
Kolenda Gabriel, archiepiskop polocki 1655-74, mta kij. unitski
1665-74 247, 247v., 248v„ 249
Kolesnikowicz Karp, mieszczanin kozielecki 187v.
Kolqda Gabriel, patrz: Kolenda Gabriel
Kolmer Karol Ernest, szlachcic, syn Rejnholda 254
Kolmer Rejnhold, szlachcic, mieszczanin gdanski, kupiec 254,
254v., 289v.
Komorowski, szlachcic 23v.
Kondracki Maciej, pis. kancelarii wiqkszej kor. 1661-66 133v.,
135,149, 198
Koniecpolski Alekander, sta perejaslawski 1637-59, korsunski
1643-59, wda sandomierski 1656-59 77v., 158v.
Koniecpolski Stanislaw, het. wlk. kor. 1632-46, klan krakowski
1633-46, sta barski 1623-46, kowel. 1624-46 28v„ 72v.
Koniecpolski Stanislaw z Koniecpola, sta dolinski 1667-82, wda
podolski 1679-82, wol. 1682 253v„ 256, 257v„ 276v.
Koniuszczyk Sawka, obywatel stwa kamionackiego 270
Koniuszczykowie, bracia Sawky 270
Konopko Wasil, mieszczanin kozielecki 187v.
Konracki Maciej, patrz: Kondracki Maciej
Konradzki Matthaeus, patrz: Kondracki Maciej
Kopiec Ian Karol, wda polocki 1658-70 70, 127v., 129v.
Kopiec Michal 146v.
Kopystynski, podpisek trybunalu kor. lubelskiego 1661 169
Korczewski, szlachcic 236
Korczminski Stanislaw, pstol. wol. - 1637, sqd. ziem. wlodz.
1637-62 l,149v„ 283
Korczynski Ian, szlachcic 25
Korczynski Stanislaw, patrz: Korczminski Stanislaw
Koreccy, ksiyzqta 159v.
Korkoszka Fedor Bialy, lisowczyk 66v.
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Korycinski Albrechto de Pilce, patrz: Korycinski Wojciech z Pilce
Korycinski Albrycht z Pilce, patrz: Korycinski Wojciech z Pilce
Korycinski Stephan z Pilce, kanc. kor. 1653-58, sta wolbromski
1647-58, ojcowski 1656-58, warszawski 1658 I, 12, 13v., 15v.
Korycinski Wojciech z Pilce, kanonik hicki, sekr. krol., regent
kancelarii w iqkszej kor. 1654-58, przepozyt generalny
miechowski 1657-71, sekr. wlk. 1658-66, kanc. kor. 1666-69,
abp. lwowski 1670-77 59, 60v„ 61v., 70, 198
Korycynski Wojciech z Pilce, patrz: Korycinski Wojciech z Pilce
Kos Adam, episkop chelminski і pomezanski 58v., 60, 61v.,
69v.
Kos Ian, dworz. pokojowy krol., chor. chelminski 1661-85 52,
56, 57v„ 58v„ 60v., 62, 70, 70v„ 133v„ 135, 136v.,146v., 149,
198
Koss Adamus, patrz: Kos Adam
Koss Ian, patrz: Kos Ian
Koss Ioannes, patrz: Kos Ian
Kossakowski Ian, sta wiski 1638-80 231, 231 v.
Kossakowski Mikolaj Kazimierz, psqd. ziem. bracl. 1644-61
137, 137v„ 286v.
Kossowicz Ian, szlachcic 223, 223v.
Kowalewski Stanislaw, rotm. krol. 1661, low. kij. 1660-97 105,
105v„ 106v.-l 1lv., 112v.-l 14v., 116, 285v.
Kowalowski Stanislaw, patrz: Kowalewski Stanislaw
Kozieka Thomasz, patrz: Kozika Thomasz
Kozika Thomasz, pstol. wol. 1637-61, pkom. wlodz. 1661-68
41v., 42, 43, 139, 226v., 284, 286v.
Kozorok Boresko, boj. ostrski 195
Kozorok Maxim, boj. ostrski 195
Kozubski Michal, rotm. krol. 1660-61, sta litynski 1664-76, stol.
wol. 1668-72, chor. 1672-74- 227, 227v., 288v.
Kozuchowska, szlachcianka 244v.
Kozuchowski Stanislaw, rotm. krol. 1659, sekr. krol. 1659 56v.,
57 v.
Krasinski Ian Kazimierz na Krasnym, podskarbi wlk. kor. 165868 51v.,55v„ 57v„ 136v„ 146v.
Krawembergk Floryan, sekr. krol. 1662 146v.
Krukowski Ian, wozny general dworu krol. 1659 22v.
Krupecki Atanazy, pis. ruski 1609, wladyka przemyski і
samborski unicki 1609-52 180, 180v.
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Krupski Iaroslawski Andrzej Michajlowicz, patrz: Kurbski
Andrzej Michajlowicz
Kruszelnicki Alexander, chor. czernih. 1660-65 205, 205v.
Krycinski Aleksander, patrz: Kryczynski Aleksander
Kryczynski Aleksander, kniaz tatarski, rotm. krol. 1652-72 45v.,
47
Krynicki Stephan, cz. zytomierski 1691-98 230, 230v.
Kryski Szczqsny na Drobninie, pkanc. kor. 1609-13, sta
zakroczymski 1609-13, kowel. 1609-14 260v., 261 v.
Krzeslowski Maxim, pis. miejski perejaslawski 1642 274
Kulbaka Sawa, boj. ostrski 195v.
Kulczyc Stas, mieszczanin perejaslawski 273v.
Kulszej Stas, rajca perejaslawski 1642 273
Kupreienko Omelian, boj. ostrski 195
Kurbski Andrzej Michajlowicz, kniaz, sta kowel. 1565-83 251,
25 lv.
Kurylo Szemet, boj. ostrski 195
Kuszewicz Samuel, pis. kancelarii wiqkszej kor. 1659, sekr. krol.
1659-61, metrykant kor. 1661 56, 57v., 60v., 62, 65, 65v., 70v.,
73v., 77, 136v.
Kuszewicz Samueles, patrz: Kuszewicz Samuel
Kutrowski, szlachcic 216v.
Kuzubski Michal, patrz: Kozubski Michal
Lanckoronski Christophorus, klan radomski 1651-66 245
Lapa Hrycko, boj. ostrski 195
Lapa Socko, boj. ostrski 195
Laskowski Stanislaus, patrz: Laskowski Stanislaw, wda plocki
Laskowski Stanislaw, sekr. krol. 1659 59
Laskowski Stanislaw, szlachcic 42v.,44,106v„ 107v., 109v., 114
Laskowski Stanislaw, wda plocki 1658-61 55v., 57, 58v., 60,
61 v., 129v., 197v.
Lebedowicz Warnawa, ojciec monastera Miezychorskiego 1642
273
Ledochowski Marcin na Ledochowie, sqd. ziem. krzem. 166096, 96v.
Ledochowski Samuel, low. wol. 1662, stol. czernih. 1662-, sqd.
ziem. krzem. 1676-78(7) 150, 150v., 172, 172v„ 286v„ 287
Ledochowski Stefan, pkom. krzem. 1659-73, klan braci. 167377 29v., 3 1v„ 33v„ 36, 38,40, 44v„ 278, 278v„ 290
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Leduchowski Stefan, patrz: Ledochowski Stefan
Leduchowski Stephanus, patrz: Ledochowski Stefan
esczynska Anna Constantia hrabianka z Leszna, malzonka
S.K.Bieniowskiego 216, 217v., 218
Lesczynska Theofila hrabianka z Leszna, malzonka W.Buczackiego, nastqpnie K.Drohojewskiego 216v.
Lesczynski Andrzej hrabia z Leszna, sta dubenski 1667 216,
217v„ 218, 288
Lesczynski Bogustaw hrabia na Lesznie, pkanc. kor. 1658-59,
sta miqdzyrzecki, ostrski 1652-59, osiecki, cztuchowski 165859 19v„ 22v., 23, 51 v„ 55v„ 57v„ 59, 60v„ 65, 70, 87, 87v.
Lesczynski Ian hrabia z Leszna, wda poznanski 1656-61, pkanc.
kor. 1661-66, kanc. 1666-77, sta malborski 1652-72, korsunski
1659-67 I, 12v.,51v.,55v.,58v.,60,61v.,70, 128, 129v., 146v„
148v„ 158v„ 197v., 214,214v., 215v., 217v., 225,241,242-243v.,
244v., 245v., 247, 249
Lesczynski Raphal z Leszna,wda belzki 1619-36 182
Lesiewicz Alexander, ziemianin kij., brat Mikolaja 173v.
Lesiewicz Mikolaj, ziemianin kij. 173-174
Lesiewicz Mikolaj Konaszkowicz, ziemianin kij. 173v., 174v.,
175
Lesiewicz Roman, ziemianin kij., brat Mikolaja 173v.
Lesiewicz Theodor, ziemianin kij. 172v., 173
Lesnicki Daniel, szlachcic 220
Lesnicki Dimitrz, szlachcic 220
Lesnicki Gricko, patrz: Lesnicki Grzegorz
Lesnicki Grzegorz, рік. mirhorodzki 1648-60, sqd. generalny
wojska Zaporozkiego 1661 54v.-55v., 95, 130, 284
Lesnicki Samuel, szlachcic, sluga S.K.Bieniewskiego 24
L Leszczynski Ioannes comes de Leszno, patrz: Lesczynski Ian
hrabia z Leszna
Leszczynski Andrzej z Leszna, kanc. kor. 1650-53, bp. chehninski
1646-52, pomezanski 1652, proboszcz plocki, administrator kosciola
swiqtego Michala na zamku Krakowskim 1652 1 ,1,2, 10
Leszczynski Boguslaw, regent kor. 1669 244
Leszczynski Ian z Leszna, patrz: Lesczynski Ian hrabia z Leszna
Leszczynski Ierzy, wda Iqczycki 129v.
Leszczynski Samuel, sta lucki 1658-73, obozny kor. 1664-76
159v„ 214-215v„ 281,290
Leszczynski Waclaw na Lesznie, abp. gnieznienski 1658-66 51 v.,
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55v., 57, 58v„ 60, 61v„ 69v„ 127v„ 129, 133, 134v.,136, 146v„
148v„ 197v., 217
Leszczynski Waclaw z Leszna, krajczy kor. 1658-73, sta kowel.
1667-70 59,217v., 262, 263, 265
Leszczynski Wladyslaw hrabia z Leszna, pkom. brzeski 1667
216
Leszczynski Wladyslaw hrabia z Leszna, wda Iqczycki 1656-79
58v., 61 v., 70
Leszewicz Theodor, patrz: Lesiewicz Theodor
Lezynski Thomas, patrz: Lezynski Thomasz
Lezinski Thomasz, patrz: Lezynski Thomasz
Lezynski Thomasz, bp. chelminski 1658-67, lucki 1667-75 51 v.,
55v„ 57, 58v„ 60, 61v„ 69v„ 136v.
Lidowiczowna Helena, malzonka J.Suszczanskiego Proskury 257
Liduchowski Stefan, patrz: Ledochowski Stefan
Liduchowska Alexandra, corka A.Liniewskiego 1lOv.
Liniewska Bogumila, corka A. Liniewskiego 1lOv.
Liniewska Krzystyna Konstancja, corka A. Liniewskiego,
zakonniczka klasztoru luckiego swiqtej Brygitty 1661 1lOv.
Liniewska Marianna, corka S. Liniewskiego 1lOv.
Liniewski Andrzej, psqd. ziem. lucki 1634-44, sqd. 1644-62,
sqd. deputacki skarbowy woj. wol. 1659 29v., 31, 31v., 33v.,
35v., 3 6,37v., 40 ,4 2 ,44v., 110, 110v., 111 v.-l 12v., 114v., 144v„
285v.
Liniewski Ierzy, szlachcic 1lOv.
Liniewski Lukasz, szlachcic 110, 111 v.
Liniewski Ostaphi, szlachcic 1lOv.
Liniewski Stefan, chor. parnawski 1659-85 110v., 11 lv., 112v.
Liniewski Theodor, szlachcic 1lOv.
Liniewski Thomasz, szlachcic 1lOv.
Liniewski Wladyslaw, szlachcic 1lOv.
Lipski Stanislaw, kanonik krakowski 1659 56, 57v.
Lipski Stanislaw naLipiu, kanonik plocki 1659, sekr. krol. 165961 72, 102v.
Lisiczynski Andrzej, szlachcic 163v., 164
Lisowska Theophila, malzonka S.Liniewskiego 1lOv.
Lizohub Iwan, szlachcic, рік. kaniowski 1659-62 118v.
Lubieniecki Marko, szlachcic 216v.
Lubomirski Alexander, sta perejaslawski 1668 232v., 288v.
Lubomirski Alexander Michal, sta sandomierski 1636-77 168
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Lubomirski Georgius comes in Wisnicz, patrz: Lubomirski Ierzy
na Wisnicu і Iaroslawiu
Lubomirski Ian Sebastian, sta s^decki 168
Lubomirski Ierzy hrabia na Wisnicu і Iaroslawiu, het. polny kor.
1657-64, marsz. wlk. 1650-64, sta chmielnicki 1645-65,
krakowski 1646-64, kazimierski 1656-67, niezynski 1652-64,
litynski 1661, kozenicki 1661, perejaslawski 1660-67 51 v., 55v.,
57, 57v., 58v., 6 0 ,61v., 65,70, 127v., 129v., 136v., 146v„ 148v„
197v.,232v.
Lubomirski Konstanty Iacynt, sta bialocerkiewski 1642-63 168
Lubomirski Stanislaw, wda ruski 1628-38, krakowski 1638-46,
staspiski 1605-34, dobczycki 1610-22, niepolomicki 1635-46,
zatorski 1633, bialocerkiewski 1622-42 167v., 168, 208v., 287
Lubomirski Stanislaw, sta spiski 1660-1702 118
Lubowiecki Vladislaus, sqd. generalny krakowski 1657-76 62
Ludowika Maria, krolowa polska 1646-67 68v., 69v., 70v., 71
Lutomirski, kalwinist 66v., 67
Lada Ian, szlachcic, zolnierz chor^gwi husarskiej het. polnego
kor. D.J.Wisniowieckiego 1671 274v., 275, 290
Ladowski Maciej Marcian, sekr. krol. 1668, 70, pis. kancelarii
kor. 1665-70 256
Lagodzinski Iakub, rzeczony Podbuski, szlachcic, wojt
perejaslawski 1661- 125v., 126, 286
Lahodzinski Iakub, patrz: Lagodzinski Iakub
Lapa Semion, boj. ostrski 195
Lapa Zdan, boj. ostrski 195
Lapkowski Andrzej, szlachcic 105v.
Laska Iwan, boj. ostrski 195v.
Laski Iarmula, boj. ostrski, setnik 195
Laszcz Alexander, sta kowel. 1549-54, pkom. belzki 1544-70
79
Lopatynski Piotr Iurewicz, patrz: Лопатинским Пєтрь Юрєвич
Lopuch Semen, mieszczanin kozielecki 187v.
Los Procko, boj. ostrski 195v.
Lowczycki Wojciech, patrz: Ловчицькии Вомцєхь
Lowczycki Ian, patrz: Ловчицькии Янь
Lubowicki Franciszek, patrz: Lubowicki Ian Franciszek
Lubowicki Ian Franciszek, klan chelmski 1659-61, wol. 1661
55v.,217v.,248v.,258, 289v.
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Luz Iwan, boj. ostrski 195
Luz Kuca, boj. ostrski 195
Lychowski Stanislaw, burgrabi wlodz. 1659 25
Lysakowska Anna, malzonka A.Liniewskiego 1lOv.
Macharzenski Michal, szlachcic, starszy setnik pulku human
skiego 1662 145-146, 286v.
Machczycki Andrzej, szlachcic 237
Machnicki Andrzej, miecz. now. siew. 1668-85 237v., 238,239
Machowski Ian, sta niechworoski 1673 234, 234v.
Machowski Sebastyan, рік. krol. 1656, regimentarz wojsk na
Ukrainie, sta wlodz. 1668 234, 288v.
Makarski, szlachcic 23v.„ 24v.
Malachowski Ierzy, pcz. now. siew. 1674, pcz. czernih. 1679 236
Malachowski Nicolaus, sekr. krol. 78v.
Malowicz Nowosielecki Hregor, ziemianin kij. 166
Malowicz Koslak Kuzmicz, boj. bialocerkiewski 166v., 167
Malowicz Kuzma, boj. bialocerkiewski 166v., 167
Malowicz Lewko, boj. bialocerkiewski 166v., 167
Malowicz Nowosielecki lakub Panczewicz, ziemianin kij. 166
Malowicz Nowosielecki Maximilian, ziemianin kij. 166
Malowicz Nowosielecki Stephan Kisly, ziemianin kij. 166
Malowicz Nowosielecki Stephan Zychalski, ziemianin kij. 166
Malowicz Piotr, boj. bialocerkiewski 166v., 167
Maniecki Ierzy, stol. kij. 1666 218v., 219, 288
M arkiewicowna Krzystina, malzonka T.Modliszewskiego,
nastqpnie P.Wereszczaki 66
Markowski Seweryn, szlachcic, porucznik wdy krakowskiego
Stanisiawa „Rewery” Potockiego 1659 29v., 3 1v., 33v., 36, 38,
40, 42, 44v.
Martynienia Kondrat, poddany litynski Mikolaja Horaina 168
Matwiejewicz Ian, burmistrz lucki 1630 20v.
Mazepa Stanislaw, dworz. krol. 1661 136v.
Melnik Misko, wlasciciel mlynku w stwie ostrskim 50
Meszczeryn Iozeph, archimandryta czernih. 1657-59 71v., 72,
284v.
Miaskowski Andreas, patrz: Miaskowski Andrzej
Miaskowski Andrzej, regent kancelarii wiqkszej kor. 1658-63,
opat przemqcki 1657-62, scholastyk gnieznienski 1658 47,51 v.,
56, 57v., 59, 60v., 61 v., 70, 95v„ 104, 133v„ 135, 136v„ 146v„
150, 175v„ 198
Miaskowski Maciej, dworz. pokojowy krol. 1660-62, chor.
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latyczowski 1660-66, kamieniecki 1666 133v., 135, 149, 198
Miaskowski Mathias, patrz: Miaskowski Maciej
Michal, krol polski 1669-73 1,12v., 199v., 200,241,242-244v.,
245v„ 246v., 247, 249v„ 250v., 251, 252, 252v„ 254, 255, 256
257, 258, 258v., 262v„ 264v„ 266, 267- 269v„ 270v„ 271, 274
274v„ 275, 276-277, 278 - 281 v.
Michalowski Hiacynt, sta krzepicki 1654-1661 59
Mieniewski Ierzy, obywatel stwa korsunskiego 124v.
Mikolaiowski, szlachcic 23v.
Milkomanowiec Ramazan, kniaz tatarski, mulla ostrogski 1659
45 v., 47
Minciek Fedor, boj. ostrski 195
Miropolski Danilo, mieszczanin kozielecki 187v.
Miskowicz Dorosko, boj. ostrski 195
Miszczenko Piotr, boj. ostrski 195
Misliniec Romanowiec Chwedor Mikolaiewicz, boj. kowel. 250
Misliniec Romanowiec Hawrylo Mikolaiewicz, boj. kowel.
249v., 250
Misliniec Romanowiec Iozef Mikolaiewicz, boj. kowel. 249v.,
250
Misliniec Romanowiec Wasyl Mikolaiewicz, boj. kowel. 250
Mogilnicki Augustyn, szlachcic 239
Molodecka Alexandra, malzonka H.Nieczewicza 77v.
Mordiuk Oblapski Mikolaj 249v.
Morstin Ian Andrzej z Raciborska, patrz: Morsztyn Ian Andrzej
z Raciborska
Morsztin Ioannes Andreas de Raciborsk, patrz: Morsztyn Ian
Andrzej z Raciborska
Morsztin Tobias de Raciborsk, patrz: Morsztyn Tobiasz z
Raciborska
Morsztyn Ian Andrzej z Raciborska, ref. swc. kor. 1658-68, sta
kowalski 1658-77 51v„ 56, 57v„ 59, 60v., 61v„ 65, 70, 133v„
134v„ 136v„ 146v., 198
Morsztyn Tobiasz z Raciborska, low. kor. 1661-64 133v., 135,
149, 198
Moszenski Stanislaus, patrz: Moszenski Stanislaw
Moszenski Stanislaw, rewizor generalny dzierzaw і majqtnosci
kniazia W.K.Ostrogskiego 1604 27lv., 272
Moszkowski Chwedor, szlachcic 267
Moszkowski Holubej, szlachcic 267
Moszkowski Iwan, szlachcic 267
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Moszkowski Matwiej Artuchowicz, szlachcic 267
Moszkowski Naumienko Dimitrz Wasilewicz, szlachcic 267
Moszkowski Ochiej, szlachcic 267
Moszkowski Wasil Samelowicz, szlachcic 267
Motowidlo Stefan, szlachcic 106v., 107v., 108v., 110, 114
Muszatycz Ochlopowski Stanislaw, horodniczy hicki 1654, skar.
wol. 1659-67 14v., 15v.-16v„ 17v.,283v.
Myszka Choloniewski Michal podwoiewodzi kij. 1612-15, rotm.
krol. 1615 173
Mysliniec Romanowicz Mikolaj, boj. kowel. 250
Mysliniec Romanowicz Pawel, boj. kowel. 250
Mysliszewski Ian Michal, rotm. krol. 1652-77, chor. czemih.
1665-95 205,288
Naroznicki Simones, patrz: Naroznicki Szymon
Naroznicki Szymon, pis. kancelarii mn. kor. 1661-62 133v.,
135,149
Naruszewic Alexander, patrz: Naruszewicz Alexander
Naruszewicz Alexander, pkanc. lit. 1658-68 51v., 55v., 57v.,
59, 60v, 70, 128, 129v„ 146v„ 148v„ 197v.
Neradka Meleszkowa Oximia, obywatelka stwa korsunskiego
124
Nieczaj Ierzy, szlachcic 47, 47v., 284
Nieczaiowa Chodyczanka Domicella, malzonka J.Nieczaja 47v.
Nieczewic Hieronim, szlachcic, zolnierz 77, 284v.
Niemierzycz Ierzy, patrz: Niemirycz Ierzy
Niemierzycz Iozeph Iwanowicz, patrz: Н єм ірич Ісосифь
Іванович
Niemirycz Ierzy, pkom. kij. 1641-59, sta owrucki 1653-59 49,
50, 66v.
Niemoiewska Anna, szlachcianka 245
Niemoiewski, szlachcic 244v.
Niemyiski Grzegorz Franciszek, pleban powichrowski 1662 151,
15lv., 152v„ 286v.
Niemyrycz Ierzy, patrz: Niemirycz Ierzy
Niewqglowski Gregorus, setnik pulku humanskiego 1661 132v.,
133, 286v.
Niewiarowski Stanislaw,opat trzemeszynski 1659, ref. duch. lit.
1659-70 70
Nifanowic Marek, burmistrz kowel. 1670 258v., 262v., 264v.
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Nosarz Iwan, mieszczanin perejaslawski 273v.
Nowicki Michal, sqd. gr. kiiowski 1610 173
Nowodworski Adam, bp. poznanski 1630-34 182
Obalkowski Bartlomiej, sekr. krol. 1628 85, 85v.
Obodenska Anna z Obodnego, malzonka J.Kielczowskiego,
nastqpnie P.Bobrownickiego, nastqpnie J.Kossowicza 21, 22v.,
26, 27v., 223, 223v„ 283v.
Obodenska Maryna, corka G.Obodenskiego 21 v., 26v.
Obodenski Andrzej z Obodna, stryj A.Obodenskiej 21, 26
Obodenski Daniel z Obodna, stryj A.Obodenskiej 21, 26
Obodenski Gabriel, szlachcic 21v., 26v.
Obodenski Ian z Obodna, ojciec A.Obodenskiej 21, 26
Obodynski Konstanty Leon, stol. kij. 1665-66 218v., 219
Oborski Marcin, dworz. pokojowy krol. 1670, sta liwski 166197, pis. krol. 1670 255
Obrypalski Wladyslaw, szlachcic 20 lv.
Obuchowicz, dworz. krol. 1661 135, 197v.
Ochlopowski Pawel, horodniczy lucki -1660, skar. wol. 166067 95, 95v.
Ochrisko Anna Hryhorowna, malzonka K.Ochriska 273
Ochrisko Kirylo, wojt perejaslawski 1642 273
Odrzywolski Ian, sta winnicki 1638-52, klan czernih. 1646-52
95
Ogonecki Piotr, pis. miejski lucki 1630 20v.
Ohunczylka Anna, obywatelka stwa korsunskiego 124v.
Oleszko Stanislaw, szlachcic 28v.
Oleszkowa Horaimowna Ioanna, malzonka S.Oleszka 28, 28v.,
283v.
Oleszkowska Anna Marianna, patrz: Godlewska Anna Marianna
Olizar Wolczkiewicz Ian, rotm. krol. 1663-66, psqd. kij. 16651700 230, 230v.
Olszamowski Ian albo Ludwik, horodniczy lucki 1660, stol. wol.
1666 29v., 31v„ 33v„ 36, 38, 40, 42, 44v.
Olszewski Andrzej, patrz: Olszowski Andrzej
Olszowski Andreas, patrz: Olszowski Andrzej
Olszowski Andrzej, opat krakowski і poznanski, proboszczproski
і gnieznienski, regent kacelarii mn. kor., bp. chelminski і
pomezanski 1661-74, ref. duch. kor. 1660-61, pkanc. kor. 166676, dekan krakowski, administrator opactwa Andrzejowskiego
1,12v„ 51v„ 56,57v., 5 9 ,60v„ 61 v„ 70, 80v„ 133v., 134v„ 146v.,
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198, 241, 252v„ 254, 256, 256v„ 258v„ 267, 274v„ 276, 278,
279v.
Olszowski Mikolaj, pcz. now. siew. 1673 280, 280v., 290
Olsztinski Krzysztoph, wozny general woj. kij., wol., braci.,
czernih. 1659 23, 25
Olonieski Krzysztof, rajca perejaslawski 1642 273
Omanczyc Romanowic Michajlo, boj. kowel. 250
Omanczyc Romanowic Wasil, boj. kowel. 250
Omelanowicz Samuel, wozny general woj. kij., wol., braci.,
czernih. 1659 105v.
Omelianenko Chacko, boj. ostrski 195v.
Ongisz Mikolaj, urzqdnik S.K.Bieniowskiego 24v.
Onichowicz Fedor, Birchnow ziqc, obywatel stwa korsunskiego
124v.
Onisczenko Fedor, boj. ostrski 195
Opalinski Luca de Bnin, patrz: Opalinski Lukasz ze Bnina
Opalinski Lukasz ze Bnina, marsz. nadworny kor. 1650-62, sta
stobnicki 1661 55v., 57v., 5 9,60v., 61v., 70, 129v., 136v., 146v.,
148v.,197v.
Oranski Wojna Iakub, psqd. ziem. czernih. 1637-62, sqd. 166273 23-24, 231, 23 lv.,283v.
Oranski Wojna Alexander, pstol. now. siew. 1661-68, pis. ziem.
wlodz. 1668, sqd. ziem. czernih. 1674-77 115v., 235
Ossolinski Georgius a Tecyn, patrz: Ossolinski Ierzy
Ossolinski Ierzy, podskarbi nadworny kor. 1632-36, pkanc. 163843, kanc. 1643-50 164, 179v„ 182
Ossowski Alexander, szlachcic 245
Ostkiewic Pawlo Dimidowicz, boj. kowel. 25lv.
Ostkiewic Prokop Dimidowicz, boj. kowel. 25lv.
Ostkiewicz Demid, patrz: Wostkiewicz Demid
Ostkiewicz Rudnicki Alexander, patrz: Wostkiewicz Rudnicki
Alexander
Ostkiewicz Rudnicki Eremiasz, patrz: Wostkiewicz Rudnicki
Eremiasz
Ostkiewicz Rudnicki Ian, Iwan, patrz: Wostkiewicz Rudnicki Ian,
Iwan
Ostkiewicz Rudnicki Mikolaj, patrz: Wostkiewicz Rudnicki
Mikolaj
Ostkiewicz Rudnicki Pawel, patrz: Wostkiewicz Rudnicki Pawel
Ostkiewicz Rudnicki Wasil, patrz: Wostkiewicz Rudnicki Wasil
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Ostrogski Alexander Ianusz xi^ze na Ostrogu і Zastawiu, hrabia
na Tarnowie, wda krakowski -1673 252v.-258, 289v.
Ostrogski Constantinus Constantinowicz dux in Ostrog, patrz:
іістролсским Константан
Ostrozynski Fedor, szlachcic 25
Owdyrenko Iwan, boj. ostrski 195v.
Owdyrenko Stephan, boj. ostrski 195v.
Рас Christophorus, patrz: Рас Krzysztof
Рас Krzysztof, kanc. lit. 1658-84, sta kozienicki 1661 51v.*55v.,
57v., 59,60v., 61 v., 6 5 ,7 0 ,129v„ 133v.,134v., 136v., 146v„ 197v.
Рас Mikolaj Stefan, wda trocki 1651-70 127v., 129v.
Pajciuta Petro, boj. ostrski 195v.
Palczyk Dmitro, boj. ostrski 195v.
Pajciutka Lubko, boj. ostrski 195
Palczyk Semion, boj. ostrski 195
Palczyk Wasko, boj. ostrski 195
Pankowski Bazyli, szlachcic 233, 233v., 288v.
Paszkiewicz Michal, zolnierz, horodniczy lucki 1660 95v.
Paskiewicz Michal, patrz: Paszkiewicz Michal
Pawlowicz Chwedor, szlachcic 249v.
Pawlowicz Wasil, szlachcic 249v.
Pekulicki Iacobus, tow. wojska Zaporozkiego, szlachcic 60v.,
61,274, 284v.
Pekulicki Ioannes, tow. wojska Zaporozkiego, szlachcic 60v.,
61, 284v.
Petrykowski Alexander, pstol. warszawski 1658-64 52,56,57v.,
133v., 135
Piaseczynski Stephanus Constantinus, patrz: Piaseczynski Stefan
Konstanty
Piaseczynski Ian, pkom. now. siew. 1642-61, klan chelmski 166183 231, 231 v.
Piaseczynski Ian, dworz. pokojowy krol. 1647, rotm. krol. 164779, sta now. siew. 1643-79 231, 231 v.
Piaseczynski Stefan Konstanty, pstol. bracl. 1659-72, sta bracl.
1668-69, 72 245v., 246, 247-248, 249, 289
Piesoczynski Lawryn, pis. ruski („spraw ruskich”) 1569-86,158991, pkom. bracl. 1583-1606, sekr. krol. 1591-1606 167v.
Pinocci Hieronim, sekr. krol. 1645-76 243, 245v., 246v.
Piotrowski Wojciech, szlachcic, wozny general 1659 30v., 32v.,
35, 37, 39,41
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Piruski Alexander, podstarosci gr. lucki 1659, pcz. wot. 166162, psqd. ziem. wlodz. 1662 29v., 31v., 33v., 36, 38, 40v., 42,
44v.
Pi wo Ierzy, chor. buski 1658-71 216v.
Plucinski Adamus, patrz: Plucinski Adam
Plucinski Adam, pis. dekretowy referendarski 1661 133v., 135
Pociej Michal, episkop wlodz. і brzeski 1654-66 142v.
Poczapowski Ieremiasz, wladyka lucki unicki 1621-37 180v.
Podczaski Stanislaw, rotm. krol. 1673, stol. czernih. 1673-86279,
279v., 290
Podhaiecka Helena, malzonka A.Lisiczynskiego 163v., 287
Podhaiecki Alexander, szlachcic 164
Podhorodynski Mikolaj, patrz: Подгородєньским Миколам
Podlodowski Mikolaj, staradomski 1654-74, klan kij. 1671-74
133v„ 135
Podlodowski Nicolaus, patrz: Podlodowski Mikolaj
Polubinski Ian, pis. polny lit. 1662 149
Pomiazkiewicz, podpisek kancelarii gr. wlodz. 1661 106
Poniatowski Maciej, dziekan krakowski 1652-60, opat tyniecki
1657-60, ref. duch. kor. 1657-60 51v., 56, 57v., 59, 60v., 61v.,
70
Poniatowski Mattheas, patrz: Poniatowski Maciej
Popka Kalitynski Ian, wojt perejaslawski 1661 126
Potocki Iakub, pis. polny kor. 1664-71, sta chmielnicki 1665-71
231, 231 v., 248v.
Potocki Ian Karol z Potoka, pcz. kamieniecki 1655-65, pkom.
braci. 1666-74 211, 21 lv., 288
Potocki Mikolaj z Potoka, wda braci. 1636-46, het. polny kor.
1637-46, sta kamieniecki 1631-42, latyczowski 1633, nizynski
1636-43, czerkaski 1639-43 86
Potocki Stanislaus, patrz: Potocki Stanislaw na Potoku і
Podhajcach
Potocki Stanislaw na Potoku і Podhajcach, wda bract. 1631-36,
kij. 1655-58, krakowski 1658-67, het. wlk. kor. 1654-67, sta
krasnostawski 1654-61, dolinski 1659-67, ropczycki 1656-67 25,
51v.,55v., 5 7,58v.,60,61 v., 69v.,70, 127v., 129v., 136v., 146v.,

148v„ 197v.
Potocki Szczqsny Kazimierz, wda sieradzki 1669-82, kij. 1682,
sta krasnostawski 1659-86 276v.
Potrikowski Alexander, patrz: Petrykowski Alexander
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Potrykowski Alexander, patrz: Petrykowski Alexander
Prazmowski Franciscus, regent kancelarii wiqkszej kor. 165569, prepozyt krakowski 1665 205v., 209
Prazmowski Nicolaus a Prazmow, patrz: Prazmowski Mikolaj z
Prazmowa
Prazmowski Gabriel, pis. ziem. warszawski 1661 107v., 114
Prazmowski Mikolaj z Prazmowa, ref. duch. kor. 1652-54/55,
regent kancelarii wiqkszej kor., bp. lucki і brzeski 1658, kanc.
kor. 1658-66, administrator opactwa sieciechowskiego 1659,
proboszcz kosciola swiqtego Michala na zamku Krakowskim
1659 I, 19v., 26, 28, 29, 31, 33, 35v„ 37v„ 39v„ 41v„ 43, 44,
45 v., 51 v., 54v„ 55v„ 57v„ 59,60v„ 61 v„ 65 ,70,87,91,93,94v„
96v„ 10 lv., 106v„ 127v„ 129,133,134v„ 136v„ 139v„ 141,146v„
148v„ 153, 154v„ 184, 186v„ 197v„ 203, 204, 209, 213, 255
Prazmowski Samuel, chor. nadworny kor. 1661-69 146v.
Pronski Frydrych Hlebowicz, sta zytomierski 1538-39, braci. і
winnicki 1539-41, wda kij. 1544-55, dzierzawca czamobylski
1549-55 (faktycznie 1552-55) 166v„ 167
Przyiemski Andrzej, Iqdrzej, klan Iqczycki 1659-61 127v., 129v.,
197v.
Pstrokonski Spytek z Buzenina, pkom. brzeski kujawski 166080, regent kancelarii wiqkszej kor. 1667-69 220, 221, 223v.,
230, 232v„ 235, 238-239, 243v.
Punqko Anton, boj. ostrski 195v.
Puzinowski Ian, szlachcic 110, 111, 285v.
Radycz, pis. miejski perejaslawski 1659 274
Radzieiowski Hieronim na Radzieiowcach, sta lomzycki 163752, kamionacki 1642-52, solecki 1650-63, waracki 1650 270,
270v.
Radziszewska Kristina z Kazanowa, malzonka A.Radziszewskiego 151, 151 v.
Radziszewska Marianna, corka A.Radziszewskiego 151 v.-152v.
Radziszewski Alexander, szlachcic, wiceinstygator kor. 165962 2, 3v„ 4v„ 25, 25v., 108v., 110, 151, 152, 152v., 286v.
Radziszowski Alexander, patrz: Radziszewski Alexander
Radziwil Krzysztoph xiyzqc na Birzach і Dubinkach, het. polny
lit. 1635-40 182
Radziwil Michal Kazimierz, pcz. lit. 1656-61, sta peremyski
1659, pkanc. lit. 1668-80, het. polny 1668-80 87-88, 248v„ 285
Radziwil Nicolaus, wda wilenski 1551-65, kanc. lit. 1550-65 167
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Radziwilowa Olbrychtowa Krystyna, corka S.Lubomirskiego,
malzonka A.S.Radziwilla 168
Radziwilowna Iohanna K atarzyna, m alzonka J.W ejhera,
nastqpnie B.Leszczynskiego 87-88, 285
Rafalowicz Daniel 17
Rafalowski, pracownik kancelarii gr. luckiej 175v.
Rej Andrzej zNaglowic, dworz. pokojowy krol. 1632 179v., 182
Rej Wladyslaw z Naglowic, kanc. krolowej Ludwiki Marii 165759, sta nowomiejski 1659, chor. krakowski 1657-59 56, 57v
59, 60v., 62
Rey Andreas de Naglowic, patrz: Rej Andrzej z Naglowic
Rey Vladislaus, patrz: Rej Andrzej z Naglowic
Rodkiewicz Hippolit, pis. gr. kij. 1596 175
Rokosik Laurentius, wozny general 1661 113
Romanenko Chwilon, boj. ostrski 195v.
Romanenko Semion, boj. ostrski 195
Rosa Andreas, rewizor majqtnosci kniazia W.K.Ostrogskiego
1604 27lv.
Rostok Piotr, boj. ostrski 195
Rostopcza Kasper, pis. now. siew. 1637-47, pstol. 1648-61 115v
285v.
Rotkiewicz Stanislaw Mikolaiewicz, ziemianin kij. 173 174175
Rozewski Valerianus, patrz: Rozewski Walerian
Rozinski Ioanne Ludovicus de Sczkow, patrz: Rozinski Ian
Ludwik z Sczkowa
Rozraziewski Hieronim, wda inowroclawski 1652-62 129v.
Rozycki Ioannes, patrz: Rozycki Ian
Rozenski Szymon, szlachcic 110, 111, 285v.
Rozewski Walerian, kanonik Iqczycki 1661 133., 135
Rozinski Ian Ludwik z Sczkowa, pis. kancelarii wiqkszej kor
1659-61 59, 133v„ 135
Rozycki Ian, proboszcz gnieznienski 1658 і klimutowski 1648
pis. najwyzszy skarbu kor. 1658, 59 56, 57v., 59, 65, 70
Rozynski Ian Ludwik, patrz: Rozinski Ian Ludwik z Sczkowa
Rudecki Alexander, szlachcic 17
Rudnicka Anna, malzonka Iana Rudnickiego 130
Rudnicki Dimidowicz Waclaw, boj. kowel., posesor Rudnickiego
zascianka 25 lv.
Rudnicki Fedor, ojciec Jana і Wasila 25lv.
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Rudnicki Ian, szlachcic, kozak wojska Zaporozkiego 1659, pis.
sydu generalnego wojskowego 1661 116v., 117,130,130v., 285v.,
286
Rudnicki Ian, boj. kowel. 25 lv.
Rudnicki Iqdrzej, boj. kowel. 25lv.
Rudnicki Iwan, patrz: Rudnicki Ian
Rudnicki Stanislaw, boj. kowel. 25lv.
Rudnicki Wasil, boj. kowel. 25lv.
Rupniowski Christophorus Michal, wojski krakowski 1651-69,
sta lelowski 1653-69 215
Rupniowski Stanislaw, skar. wol. 1667 105v., 108-109
Rusowiecki Theodor, szlachcic 88v., 91, 153
Rusowiecky Theodor, patrz: Rusowiecki Theodor
Rylski Piotr, sekr. krol. 1661 129v.
Rylski Wojciech, pis. gr. kij. 1646, wojski zytomierski 1638 175v.
Saczko Ian, pis. lit. 1555, dzierzawca osmianski 1555 167
Sakiewicz Adam, patrz: Sakowicz Adam
Sakowicz Adam, wda smolenski 1658-62 58v., 127v., 129v.,
197v.
Samczenko, patrz: Samko Jakym
Samko Jakym, рік. perejaslaw ski 1660-62, het. nakazny
lewobrzezny 1663 178
Samson Chacko, boj. ostrski 195v.
Samson Chwedor, boj. ostrski 195v.
Samson Hrycko, boj. ostrski 195v.
Samson Iwan, boj. ostrski 195v.
Samsonowicz Iwan, boj. ostrski 195
Sanguszko Wasil Michajlowicz, kniaz kowel., dzierzawca
swislocki 1543-58 142v., 143, 144, 250, 251, 251 v.
Sanguszkowicz Wasil Michajlowicz, patrz: Sanguszko Wasil
Michajlowicz
Sapieha Ian, pis. polny kor. 1653-64 59, 149
Sapieha Kazimierz, bp. zmudzki 1659-67 59, 60v., 61 v„ 69v.
Sapieha Mikolaj, sta owrucki 1661-, klan wol. 1677, wda braci.
1683 231, 231 v.
Sapieha Pawel Ian, wda wilenski і het. wlk. lit. 1656-65 51 v.,
55v., 57,58v., 60,61 v., 7 0 ,127v„ 129v„ 136v.,146v„ 148v„ 197v.
Sarbiewski Stanislaw, wda mazowiecki 1660-62, sta grabowiecki
1640-62 127v„ 129v„ 136v.
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Samowski Stanislaw, bp. przemyski 1658-76 51 v., 55v., 57,59v.,
127v„ 129v„ 136v., 197v.
Satkowski Ian, pis. kancelarii wiqkszej kor. 1661 133v., 135
Satkowski Ioannes, patrz: Satkowski Ian
Schwartzwald Ernest, ziqc R.Kolnera 254
Scipion Andreas, patrz: Campo de Andrzej Scypion
Sczerbicka Fedora, siostra H.Podhajeckiej 164v.
Sczucki Stanislaus, sqd. ziem. sandomierski 1659 60v., 62
Sczuka Andrzej, proboszcz hrubieszowski 1659 56
Sczuka Casimirus, patrz: Szczuka Kazimierz
Sczur Iasko, boj. ostrski 195v.
Sebestianowicz Ian na Horbowie, wojski now. siew. 1646-68 4850, 284
Serherenko Iacko, boj. ostrski 195
Serherenko Nestor, boj. ostrski 195
Serherenko Owder, boj. ostrski 195
Sezonowicz Piotr, mieszczanin kozielecki 187v.
Siekieiowicz Fedor, boj. ostrski 195
Sielawa Pawel, instigator sydu skarbowego wol. 1659 29v., 31,
31v„ 33v„ 34, 35-36v„ 37v., 38, 40, 40v„ 45, 284
Sielski Alexander, klan Iqczycki 1655-59, gnieznienski 1659-81
57, 58v., 60, 61 v., 70, 133, 134v„ 136v„ 197v.
Sielski Franciszek, klan gnieznienski 1659 127v., 129v.
Siemiechowicz Choma, boj. ostrski 195
Siemiechowicz Iarko, boj. ostrski 195
Siemiechowicz Karp, boj. ostrski 195
Sieniucianka Katarzyna z Lachowiec, malzonka W. Leszczyn
skiego, pkom. brzeskiego 216
Sienkowicz Adam, rajca perejaslawski 1642 273
Sierodzki Semion, rajca perejaslawski 1642 273
Siestrzewitowski, komornik graniczny belski 1lOv.
Siestrzewitowski Daniel Stanislaw, pcz. wot. 1670 256-257
Sigismundus III, patrz: Zygmunt III
Silawa Antoni Anastazy, archiepiskop polocki 1624, mta kij.
unicki 1642 180v.
Skarzewscy, ziemianie kijowscy 169
Skarzewski Bochusz, ziemianin kij. 208
Skarzewski Iakub, ziemianin kij. 208
Skarzewski Ostafij, patrz: Шкаровскии £2стаф*Ьм
Skarzewski Pawel, ziemianin kij., miecz. zytomierski 1672 208
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Skarzewski Theodor, ziemianin kij., miecz. zytomierski 1672
207v.-208v.
Sklep Maxim, obywatel stwa kamionackiego 270
Skorupski Ian, szlachcic 236
Skotnicka Helzbieta, malzonka A.Radziszewskiego 151 v., 152
Sloniewski Iozeph, szlachcic 25
Sluszka Zygmunt, рік. wojska lit., chor. wlk. lit. 1656-74 59,
177
Sluzka Stanislaw, patrz: Sluszka Zygmunt
Sobiejski Ian, patrz: Sobieski Ian z Sobieszyna
Sobieska Theofila z Zurowa, malzonka Jakuba Sobieskiego 200,
200v.
Sobieski Iakub, wda ruski 1641-46, klan krakowski 1646 200,
200v.
Sobieski Ian z Sobieszyna, chor. wlk. kor. 1656-65, sta
jaworowski 1644-po 64, stryjski 1660 56, 57v., 5 9 ,60v., 148v.,
199v„ 200, 287v.
Sokolowski Alexander z Dobrzan, porucznik roty kozackiej
S.Potockiego, wdy sieradzkiego, 1672 276v., 290
Sokolowski Franciszek, szlachcic 23-24v., 283v.
Sokolowski Stefan z Dobrzan, tow. roty pancemej S.Koniecpolskiego, sty dolinskiego 1672 276v.
Stachurski Maciej, szlachcic 239
Stachurski (Maciej-?), szlachcic 245
Stanislawski lob, ihumen monasteru Miezyhorskiego -1671
267v., 289v.
Stanislawski Michal, klan s^decki 1663, wda kij. 1665 206v.207v.
Stecki Ian, cz. kij. 1665 230, 230v.
Stefan Batory, krol polski 1576-86 166v., 167v.
Stempkowski Daniel na Nieswiczu, klan bracl. 1659-73, sta
wlodz. 1636-68 23, 23v„ 278v.
Stoinski Wladyslaw z Stoinyna, wojski mielnicki 1670, marsz.
dworu Aleksandra Janusza Ostrogskiego 1670 253v., 254, 255,
256
Stribel Philon, patrz: Strybel Philon
Strybel Philon, cz. kij. 1594-1619, sqd. gr. 1596 174
Strzalinski Bartholomeus, mysliwiec krol. przed 1669 245
Strzemeszny Iacobus, podstarosci і sqd. gr. warszawski 1632 182
Suchodolska Anna, malzonka P.Rupniowskiego 105, 105v., 108
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Suchodolski Stanislaw, low. czernih. 1668 228, 228v., 256
Sulewski Ierzy, pis. kancelarii kor. 1662 149
Sulima Seweryn, Sewerin, szlachcic, kozak wojska Zaporozkiego, plk.(?) 74-75, 284v.
Sulima Stephan, Stefan, szlachcic, kozak wojska Zaporozkiego
52-54, 73v„ 74, 284, 284v.
Sulima Stefan II, szlachcic, brat Stefana і Teodora 53v., 54
Sulima Theodor, szlachcic, kozak wojska Zaporozkiego 53-54,
75-76, 284v.
Sulimowie, rod szlachecki 52v.
Surta Zacharyasz, szlachcic, kozak wojska Zaporozkiego 57v.58v„ 284v.
Suryn Garasim, Arasim, psqd. ziem. kij. 1598-1613 173v., 175
Susza Iakub, episkop chelmski і belski 1652-87, administrator
wladyctwa wlodz. і brzeskiego 1659-63 88v., 153
Suszczanski Proskura Ian, cz. kij. 1650-65, pcz. 1665-74- 230,
230v„ 243, 243v., 253v„ 255, 257, 257v„ 289v.
Szafranowic Ian, Iwan, burmistrz kowel. 1670 258v., 262v.,
264v.
Szalajski Hieronim, patrz: Szolajski Hieronim
Szaremet, Szeremet, patrz: Szeremetjew Vasilij Borisowicz
Szczuka Kazimierz, kustosz poznanski, warminski, probski, sekr.
krolewy Ludowiki Marii 1659-61 71, 133v.
Szemetienko Hawrylo, boj. ostrski 195
Szeraj Fedor, boj. ostrski 195
Szeraj Sawa, boj. ostrski 195
Szeremetiew Wasilij Borisowicz, wda kij. 1658, glowny dowodca
wojsk moskiewskich pod Cudnowem 1660 103v., 221, 222
Szklinski Ian na Szkliniu Szymkowicz, low. wol. 1659-62 31v.,
33v„ 36, 38, 40, 42, 44v„ 172
Szmatowic Ian, szlachcic 236
Szmatowic Piotr, szlachcic 236
Szmeling Alexander Wladyslaw, patrz: Szmeling Wladyslaw
Szmeling Andreas, patrz: Szmeling Wladyslaw
Szmeling Andrzej, patrz: Szmeling Wladyslaw
Szmeling Vladislaus, patrz: Szmeling Wladyslaw
Szmeling Wladyslaw, chor. nadworny kor. 1658-61 5 2 ,5 6 ,57v.,
60v„ 62, 70v„ 133v„ 135, 136v„ 198
Szolajski Hieronim, burgrabi lucki 1653, pis. gr. lucki 1659 29v.,
3 1v„ 34, 36, 38, 40v„ 42, 44v. 173
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Szoldrski Andreas, prepozyt gnieznienski 1625 83,84
Szolocha Herotium, zakonnik monasteru Miezyhorskiego 1671
269
Szomowski Ian, patrz: Szumowski Ian
Szufranowic Ian, patrz: Szafranowic Ian, Iwan
Szuldrski Andreas, patrz: Szoldrski Andreas
Szumowski Ian, stol. sandomierski 1658-62 52, 56, 57v., 60v.,
62, 65, 70v., 133v„ 135, 136v.
Szumowski Ioannes, patrz: Szumowski Ian
Szymkowicz Iwan, pis. krolowej Bony 1543 144
Szyszka Starecki Fedor, ziemianin kij. 175
Sklinski Ian, patrz: Szklinski Ian
Sleszynski, pstol. now. siew. 1668 234v., 235, 289
Spak Hrysko, boj. ostrski 195v.
Swidzinski Stanislaw, szlachcic 237
Swielbicki Samuel, szlachcic 168v.
Swirski Rafal z Romanowa, low. zydaczowski 1695 253v.
Tanski Ioannes, patrz: Tanski Ian
Tanski Ian, instygator kor. 1658-73 70v., Il l , 111 v., 116
Tarlo Ioannes, patrz: Tarlo Ian
Tarlo Ian z Szczekarzowic, wda lubelski 1650-67 55v., 57,
58v., 60, 61v., 70, 148v„ 197v.
Tarnowski Ian, abp. lwowski 1654-1669 60, 61v., 69v., 127v.,
129, 133, 134v„ 146v„ 148v„ 197v.
Tarnowski Ioannes, patrz: Tarnowski Ian
Taszycki Stanislaw, szlachcic 257v.
Telinski Zygmunt, szlachcic 233v., 234, 288v.
Terlecki Georgius, szlachcic 245
Terpicki, dzierzawca czqsci Smolanki 78
Tetera Andrzyj, boj. ostrski 195v.
Tetera Chwesko, boj. ostrski 195v.
Tetera Iwan, boj. ostrski 195v.
Tetera Misko, boj. ostrski 195v.
Tetera Paulus, patrz: Tetera Pawel
Tetera Pawel, boj. ostrski 195
Tetera Pawel, рік. perejaslawski 1653-58, pis. generalny wojska
Zaporozkiego 1660-63, pcz. mielnicki 1660-61, stol. polocki
1661, het. wojska Zaporozkiego 1663-65, sta czehrynski 166365, braci. 1663-68, 69-, nizynski 1665 52v.-54, 62-65, 103,
155, 156, 159v.-161 v., 212, 220, 220v„ 245v.-246v„ 274-275,
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284, 284v„ 285v„ 287, 28»v„ 289, 290
Tetera Syl, boj. ostrski 195v.
Tetera Tereszko, boj. ostrski 195
Tetora Iesko, boj. ostrski 195
Tholibowski Albertos, patrz: Tholibowski Wojciech
Tholibowski Wojciech, bp. poznanski - 1659-62 51v., 55v., 57,
58v„ 60, 61 v., 69v., 127v., 129, 136v.,146v„ 148v„ 197v.
Tloszkiewicz Stanislaus, patrz: Tloskiewicz Grzegorz
Tloskiewicz Grzegorz, pis. dekretowy referendarski 1661 133v.,
135
Tolibowski Wojciech, patrz: Tholibowski Wojciech
Tr^bczynski 23v.
Tripolski Michal, podstarosci gr. owrucki 1665, miecz. kij. 166567, pis. ziem. kij. 1667 205v., 206, 230, 230v., 288
Troiek Matiufik, boj. ostrski 195v.
Trypolski Ian, szlachcic, brat Stefana 182v.
Trypolski Ostaphij, szlachcic, brat Stefana 182v.
Trypolski, Tripolski Stephan, gubemator nieswizki 1663, pstol.
kij. 1663 182-183, 287v.
Trypolski Stephan II, szlachcic, brat Stefana 182v.
Trzcinski Kazimierz, szlachcic 237
Trzebicki Andrzej, pkanc. kor. 1653-58, opat czerwinski 165358, proboszcz plocki 1654, bp. przemyski 1654-58, krakowski
1658-79 12v„ 17v„ 51v„ 55v„ 57, 58v„ 60, 61v„ 69v., 127v„
129, 136v.,146v„ 148v„ 197v.
Trzyiemski Iqdrzej, klan Iqczycki 1661 129v.
Turowicki Andrzej, patrz: Посникь Туровицким Андрєм
Turowicki Mikolaj, patrz: Посникь Туровицким Миколам
Turowicki Stanislaw, patrz: Посникь Туровицким Станиславь
Tymoszenko Matthyasz, obywatel sachnowski 124v.
Tyskiewic Crystof, patrz: Tyszkiewicz Krzysztof
Tysza Bykowski Wasil, ziemianin kij. 175
Tyszkiewicz (Wladyslaw-?), dworz. krol. 1661 135,198
Tyszkiewicz Eustachi, sta zytomierski 1665-68 158,234v., 288v.
Tyszkiewicz Krzysztof, pcz. kij. 1646, wda czernih. 1658-60
55 v„ 104v„ 182v.
Tyskiewicz Krzysztof, patrz: Tyszkiewicz Krzysztof
Uiejski Thomasz, sekr. krol. 1644, 45, bp. kij. 1656-77 51v.,
55v., 57, 58v„ 60, 61v„ 69v„ 85v„ 127v„ 129v., 136v„ 146v.,
148v„ 197v„ 274
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Urbanski Stanislaus, patrz: Urbanski Stanislaw
Urbanski Stanislaw, pis. kancelarii wiqkszej kor. 1659-62 56,
57v„ 59, 60v„ 104, 133v„ 135, 136v„ 149, 198
Ursul Rudecki Dymitrz, psqd. ziem. krzem. 1661 102,285
Venceslaus comes in Leszno, patrz: Lesczynski Waclaw na
Lesznie
Vieyski Thomas, patrz: Uiejski Thomasz
Vladislaus comes de Leszno, patrz: Leszczynski Wladyslaw
hrabia z Leszna
Vladislaus IV, patrz: Wladyslaw IV
Wasilewicz Hrehory, mieszczanin kozielecki 187v.
Wasilewicz Pawel, boj. ostrski 195v.
Wasilewicz Thoma, boj. ostrski 195v.
Wasilowicz Hrysko, boj. ostrski 195
Wasilowicz Roman, boj. ostrski 195
Wasilowicz Sachno, boj. ostrski 195
Waskowski Theodozy, zakonnik reguly swiqtego Bazylego,
ihumen monasteru Miezyhorskiego 1671 267v., 268, 289v.
Wysowicz Ierzy, szlachcic 168v., 169
Wysowicz Zbigniew z Smogoczewa, rotm. і dworz. krol. 1667,
cz. sandomierski 1665-80 219v., 288
Wejner Iakub, wda malborski 1643-57 87
Welihorski Waclaw, patrz: Wielohorski Waclaw
Wereszczaka Daniel, szlachcic, brat Prokopa 6 6 v., 284v.
Wereszczaka Prokop z Kamienia, sekr. krol. 1659, komornik
graniczny czernih. 1659 49, 50, 65v., 6 6 v., 67, 284v.
Wessel Ianusz, wda plocki 1662-69 231, 231 v.
Wessel Szczqsny, rotm. krol. 1609-21, kapitan now. siew. 1621,
chor. 1623-35, pkom. 1635-41 81v.
Wielohorski Ierzy Piotr, rotm. krol. 1668, stol. wol. 1662-68,
pkom. wlodz. 1668-przed 1681, klan bract. 1681 226-227,288v.
Wielohorski Mikolaj, klucznik lucki 1669 242v., 243
Wielohorski Waclaw, podwojewodzi kij. 1604, stol. kij. 161319 272
Wielopolski Ian z Pieskowej Skaty, klan wojnicki 1655-67, sta
warszawski 1658, 1659 55v., 57, 58v., 60, 61v., 70, 127v.,
129v., 136v„ 148v„ 197v.
Wielopolski Ioannes a Pieskowa Skala, patrz: Wielopolski Ian z
Pieskowej Skaty
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Wierzbowski Hieronim, blqdnie Iarosz, wda brzeski kujawski
1657-61, sieradzki 1661-65, wielkorzydca krakowski 1657-65
51v., 55v., 5 7,58v., 60,61 v., 70, 127v„ 129v., 133, 134v„ 148v„

197v.
Wierzbowski Stephanes, opat paradyski 1661 133v.
Wilski Mathyasz, szlachcic 168
Winnicki Anton, bp. prawoslawny przemyski і samborski 165079, mta kij. 1663, 66-79 165, 165v„ 179v„ 287, 287v.
Wisniowieccy, ksiyzqta 149v.
Wisniowiecka Gryzelda Konstantia na Zamosciu, malzonka
H.Wisniowieckiego 199v., 200
Wisniowiecki Dymitr Ierzy, wda belski 1660-78, het. polny kor.
1668-76, sta bialocerkiewski, kamionacki, lubomelski 280v.
Wisniowiecki Heremiasz Korybut, wda ruski 1646-51, sta
kaniowski 1650-51 200 - 201
Wisniowiecki Michal Konstanty, patrz: Michal Korybut
Wisniowski, szlachcic 23v., 24v.
Wisniowski Adam, rotm. pieszy zamku czernih. 1623, psqd. now.
siew. 1628-37, sqd. 1637-43 239
Wisniowski Ian, syn A.Wisniowskiego 239
Wisniowski Remigian, syn A.Wisniowskiego 239
Witowski Lukasz, sqd. gr. kij. 1614-28, pcz. kij. 1619-1630, psqd.
ziem. kij. 1630-48 85, 85v.
Witowski Stanislaus a Popow, patrz: Witowski Stanislaw z
Popowa
Witowski Stanislaw zPopowa, klan sandomierski 1642-69 58v.,
60, 61v., 70, 127v„ 129v„ 133, 134v„ 136v„ 148v„ 197v.
Wkrynska Anna z Olszanice, malzonka S.Wkrynskiego 252v.
Wkrynski Samuel ze Wkrin, pstol. kij. 1686(rzekomy-?) 252v.
Wladyslaw, Wladislaw IV, krol polski 1632-48 13, 28v., 45v.,
4 6 ,4 7 ,67v., 70v., 80v.-81v., 84-86, 103v„ 179v„ 180, 182, 193194, 219, 259, 260, 271, 271 v„ 272v„ 274
Woiakowski Stanislaw, pis. kancelarii kor. 1662 149
Wojna Stanislaus, pstol. smolenski 1661 133v.
Wolnicki Gabriel, zolnierz, szlachcic 147-148v., 286v.
Wolski Andrzej, dworz. pokojowy krol. 1659 56, 57v.
Wolski Ian, szlachcic 105v.
Wolodkiewicz Krzysztof, wda nowogrodzki 1658-70 129v.
Wolowicz Wladyslaw, wda witebski 1656-67 129v.
Wolowski Ian, sekr. krol. 1668-70, kanonik chelminski 1663,
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warminski 1668 239v., 250v., 252
Wolowski Ioannes, patrz: Wolowski Ian
Woronicz Adam, szlachcic 21v., 26v.
Woronicz Alexander, dworz. pokojowy krol., rotm. krol. 165560, cz. czernih. 1649-65, pcz. kij. 21v., 26v.
Woronicz Daniel Ierzy, skar. kij. 1667 21v., 22v., 26v., 27v.,
218, 218v.
Woronicz Ian Philon, skar. kij. 1667 218, 218v., 288
Woronicz Karol, szlachcic 21v., 26v.
Woronicz Philon na Szumsku, pkom. kij. 1630-40 21 v., 26v., 27
Woronicz Stephan, szlachcic 21v., 26v.
Wostkiewicz Demid, boj. kowel. 251, 251 v.
Wostkiewicz Rudnicki Alexander, boj. kowel. 251, 252
Wostkiewicz Rudnicki Eremiasz, boj. kowel. 251, 252
Wostkiewicz Rudnicki Ian, Iwan, boj. kowel. 251, 252
Wostkiewicz Rudnicki Ian, boj. kowel. 251, 252
Wostkiewicz Rudnicki Mikolaj, boj. kowel. 251, 252
Wostkiewicz Rudnicki Pawel, boj. kowel. 251, 252
Wostkiewicz Rudnicki Wasil, boj. kowel. 251, 252
Wojtczenko Dawid, boj. ostrski 195v.
Wojtczenko Iwan, boj. ostrski 195v.
Wojtczenko Iwan II, boj. ostrski 195v.
Wydzga Ian Stefan, Stephan, bp. lucki 1655-59, warminski 165979 51v., 55v„ 57, 58v„ 60, 61v„ 69v„ 127., 129., 197v.
Wydzga Ioannes Stephanus, patrz: Wydzga Ian Stefan
Wyhowscy, rod szlachecki 73
Wyhowska Marianna z Wyhowa, malzonka M.Gunaszewskiego
48- 49v.
Wyhowski Daniel, brat J.Wyhowskiego, рік. bychowski 1659
69,72-73, 284v.
Wyhowski Danieles, cz. kij. przed 1707 I
Wyhowski Ian na Wyhowie, pis. generalny wojska Zaporozkiego
1649-57, het. 1657-59, wda kij. 1659-64, sta lubomelski 165964 50,51,56v., 66 ,6 7 ,67v., 68v.-69v., 70v., 71,72v.,76v., 177v„
198, 199, 284v.
Wyhowski Ierzy, szlachcic 177v.
Wyhowski Konstanty, brat J.Wyhowskiego, рік. turowski і pinski
-1658-59, obozny wojska Zaporozkiego 1658, podskarbi
Wielkiego Ksiqstwa Ruskiego 1659, sta lisianski 1659 49, 50,
69, 76-77, 284v.
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Wyhowski Theodor, Teodor, brat stryjeczny J.Wyhowskiego 5657, 284v.
Wysocki Franciszek Kazimierz, pis. kancelarii wiqkszej kor.
1661-62 149, 198
Wysocki Stanislaus, patrz: Wysocki Stanislaw
Wysocki Stanislaw, pis. kancelarii wiqkszej kor. 1661 133v., 135
Wyszpolski Stefan, burgrabi wlodz. 1661 105v.
Wyszynski Matthias, patrz: Wyszynski Maciej na Wyszonkach
Wyszynski Maciej na Wyszonkach, pis. kancelarii wiqkszej kor.
1661-62 133v., 135, 136v„ 146v.
W ysniowiecki Herem iasz K orybut, patrz: W isniowiecki
Heremiasz Korybut
Zacharka, obywatel tachanski 124v.
Zadurski, marsz. orszanski 1667 216v., 217
Zadzik Iakub, bp. chelminski 1624-35, kanc. wlk. kor. 1628-35

194v.
Zahorowski Ian, stol. czernih. 1660-62, sqd. ziem. wlodz. 1662
149-150v„ 286v.
Zahorowski Mikolaj, klucznik lucki - 1669 242v., 243
Zahorowski Stefan, rotm. 1673-1702, pcz. wol. 1661, klan wol.
1684, sta wlodz. 1668- 115, 285v.
Zaj^c Pawel, szlachcic 24
Zaleski Ian, kuchmistrz kor. 1653-79 56
Zaleszkowicz, pis. miejski kij. 1658 274
Zalski Andreas, szlachcic 133
Zamoyski Ian, kanc. wlk. kor. 1576-1605, het. wlk. kor. 15811605 6 8 v.
Zamoyski Ian na Zamosciu hrabia na Tamowie і Iaroslawiu, wda
kij. 1658-59, sandomierski 1659-65, sta kamieniecki 1657-62,
kaluski 1638-65, latyczowski 1659 29, 30, 31, 3 3 v., 34, 35v.,
36v„ 37v„ 38, 40, 40v., 44v.,45v., 58v., 70, 284
Zamoyski Stanislaus, patrz: Zamoyski Stanislaw
Zamoyski Stanislaw, dworz. pokojowy krol. 1659 52, 56, 57v.,
62
Zamoysky Ian na Zamosciu hrabia na Tamowi і Iaroslawiu, patrz:
Zamoyski Ian na Zamosciu hrabia na Tamowie і Iaroslawiu
Zawadzki Alexander, low. chelminski 1659 56, 57v.
Zawisza Ian Dowgila, bp. wilenski 1656-61 51 v., 55v., 5 7 ,58v.,
60, 61v., 69v., 197v.
Zawisza Ioannes, patrz: Zawisza Ian Dowgila
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Zawisza Krzysztof, btqdnie Andrzej, Ian, marsz. wlk. 1654-69
51v., 5 5 v., 57v., 59, 60v„ 61v„ 70, 129v.
Zbaraski Ierzy, klan krakowski 1620-31 152
Zberkowski Konstanty, tow. chorygwi pancemej krol. 1668 229v.,
288v.
Zebrzydowski Michal, miecz. kor. 1647-67, sta lanckoronski
1636-67, sniatynski 1647-60 128, 129v.
Zqbrzycki Ian, szlachcic 11 lv.
Zielqcki Ioannes, patrz: Zielqcki Ian
Zubrzycki Krzysztoph, wojski czernih. 1635-44 78
Zwiartowski Ioseph, szlachcic 25v.
Zygmunt August, krol polski 1548-72 45v.,46, 142v., 144,166v.,
167, 192v., 259
Zygmunt, Zigmunt III, krol polski 1587-1632 2 0 ,20v., 46, 80v.,
83, 84, 84v., 8 8 v„ 89, 91, 153, 173, 174, 175, 175v„ 192v„ 236,
258v„ 259v„ 260v„ 262, 263
Zykowicz Kniazski Piotr, horodnicy lucki 1654 14v., 16
Zaba Kuzma Wasilewicz, pop horodyski 1522 142v., 143, 144
Zaba Marko Kuzmicz, pop horodyski 1558 142v., 143, 144
Zabokrzycki Alexander, cz. braci. 1661 137v., 138,248v., 286v.
Zabokrzycki Mikolaj, blqdnie Michal, cz. braci. 1647, psqd ziem.
1661 137, 137v., 138, 286v.
Zelencki Ian, patrz: Zielqcki Ian
Zestelinski Stanislaw, szlachcic 201
Zielqcki Ian, blqdnie Ludwik, sta bydgoski 1654-73 56, 59,
133v„135,149, 198
Zochowski Cyprian, archimandryta leszczynski 1668, koadjutor
arcybiskupstwa polockiego і metropolity kij. 1669, unicki mta
kij. 1674-93 247, 248-249v.
Zolkiewski Michal Stanislaw, rotm. piechoty wqgierskiej 1669,
pstol. wot. 1669 242, 242v., 256v„ 289
Zuj Iacko, kozak 273v.
Zuk Stephan, szlachcic 95v., 96, 285
Zurowski Stanislaw, pis. dekretowy kor. 1659 59
Zylinski Ludwik, patrz: Zielqcki Ian
Боласким Богуш, мозирський земський суддя 1581 171 v.
Брозька, шляхтич 9
Верещака Лев, київський гродський писар 1581 171 v.

554

Влостовьским Тєсодорь, пленіпотент С.Корчмінського 1652
2-3V., 4v„ 5v.
Ежєвичь Марцинь, див: Iezewicz Marcin
Елєць Дмитрим Фєдоровичь, київський земський писар 157498 160v., 17 lv.
Залєская Катарина, дружина О.Пясецького 6 v.
Зимницким Пєтрь, шляхтич 9
Гораинь Бокгуславь, див: Horain Boguslaw Ian
Гуменньш Ивань, підданний Б.Гораїна 2v.
Ивань, званий Попком, підданний Б.Гораїна 2v.
Капитань Марцинь, шляхтич 9
Кгєзко, шляхтич 9
Козлинским Адам, ротмистр Білоцерківського замку 1581
171
Костичь Савка, підданний Б.Гораїна 2v.
Корчминьским Станиславь, див: Korczminski Stanislaw
Красуским Матєушь, шляхтич 8 , 9v.
Куркєвич Булига Дмитрим, князь, білоцерківський під
староста 1578-96 171
Лєбєдь Самуєль, Самоєль, пленіпотент луцьких міщан 1652
2, 3, 4v., 5 V.
Лєсчинским Андрєм з Лєсшна, див: Lesczynski Andrzej z
Leszna
Ловчицьким Вомцєхь, шляхтич 8 v., 283
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Milanoviensis arcus, stwo kowelskie 79v.
Milanowice, miasto, stwo kowel. 25lv.
Minowka, wies, ziemia przemyska 245
Mniszyn, wies, pow. lucki 24v.
Moczulna, wies, stwo ostrskie 6 6 v.
Moczychwosty, dobra, woj. czernih. 235v.
Mohilow, miasto 180v.
Mokotow, wies, woj. mazowieckie 245
Mokowice, wies, pow. wlodz. 105v., 108
Moscica, patrz: Mostiscza
Mosczany, wies, pow. wlodz. 251
Mosczona, wies, stwo kowel. 79v.
Moskwa 76v., 83, 83v„ 94v„ 122, 135v„ 177\>„ 196
Mostiscza, wies, pow. wlodz. 28, 28v., 79v.
Mostrzyscze, wies, stwo kowel. 79v.
Moszkowice, wies, pow. kij. 267
Moszurow, mko, stwo braci. 123v., 286
Mscislaw, miasto 181v.
Mscislawskie woiewodztwo 176v.
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Mutyn, wies, pow. now. siew. 239
Nastaska, rz., pr. dopl. Czemi, pr. dopl. Rsi, pr. dopl. Dniepru
166-167
Neradkowski ostrow, na rzekie Smyczkow k. Korsunia, stwo
korsunskie 124, 124v.
Nerodynce, wies, woj. bracl. 247v., 248
Nery, wies, pow. wlodz. 105v., 108
Neterebka, rz., stwo korsunskie 124v.
Nezyn, patrz: Niezyn
Niechoroscza, patrz: Niehoroscza
Niehoroscza, mko, pow. zytomierski 234, 234v., 288v.
Nierubajka, wies, woj. bracl. 122v., 286
Nieswicz, wies, pow. lucki 25
Niezin, patrz: Nizyn
Niezyn, patrz: Nizyn
Nikomowska niwa, stwo perejaslawskie 273, 273v.
Niskinicze, wies, pow. wlodz. 24, 24v.
Nizkinicki monastyr, pow. wlodz. 24v., 25
Nizkinickie dobra, patrz: Niskinicze
Nizen, patrz: Nizyn
Nizin, patrz: Nizyn
Nizinski zamek, patrz: Nizyn
Nizyn, miasto, woj. czemih. 80v., 81, 82-85v., 235- 236, 285
Nizynski zamek, patrz: Nizyn
Nory, patrz: Nery
Nossowka, mko, pow. czemih. 83v.
Nowogrodek Siewierski, miasto, woj. czemih. 81 v.
Nowogrodka Siewierskiego pow., patrz: now. siew. pow.
Nowogrodzki Siewierski pow., woj. czemih. 115v., 23lv., 235,
238-239, 244v., 276, 279v.- 280v„ 289
Nowosady, wies, stwo kowel. 79v., 143, 143v.
Nowosielica, wies, stwo korsunskie 158v.
Nowosielica, wies, pow. kij. 166 - 167v., 287
Nowosadzkie wloki, stwo kowel. 251
Nowydwor, dobra, pow. wlodz. 105v., 108, 137-138
Nujno, wies, stwo kowel. 79v.
Obarow, wies, pow. zytomierski 243, 243v.
Oblapska sciana, stwo kowel. 250
Oblapy, blqdnie Oplapy, wies, stwo kowel. 79v., 245, 249v.
567

Obsyrowka, rz., pr. dopl. Ostra, lew. dopl. Desny, lew. dopl.
Dniepru 83v.
Ochrimowce, wies, pow. krzem. 151, 152
Olchowiec, wies, stwo bialocerkiewskie 72v.
Olszana, mko, stwo korsunskie 54v., 55, 94v., 95, 284, 285
Olszanica, wies, stwo kowel. 79v.
Olszowka, wies stwo ostrolqskie 245
Onophria swiqtego monaster, wdztwo przemyskie 180v.
Oplapy, patrz: Oblapy
Orana, bloto, stwo kowel. 251
Oranska droga, stwo kowel. 251
Orda 96
Orlowiec, dobra, stwo bialocerkiewskie 72v.
Orsza, miasto 181 v.
Osmielowice, wies, pow. lucki 256v.
Osowiec, wies, stwo kamionackie, woj. ruskie 270
Osowiecka Wola, dobra, stwo kowel. 79v.
Ostrogski klucz albo wlosc, powiat hicki 30, 32, 34, 36v., 38v.,
40v.
Ostrog, miasto, pow. lucki 45, 272v.
Ostrow, wies, pow. lucki k. Beresteczka 217
Ostrska dzierzawa, patrz: ostrskie stwo
Ostrskie stwo 87-88v., 194
Ostrz, miasto, woj. kij. 87v., 88 , 172, 190v.- 191v., 193v., 194,
195, 196, 272v.,287v.
Ostrz, rz., pr. dopl. Desny, lew. dopl. Dniepru 50, 74., 82- 83v.,
202v., 235v.
Otapol, rz., stwo bialocerkiewskie 174v.
Ottomanska Porta, panstwo 122, 128v.
Owrucki pow., woj. kij. 6 6 v., 229v.
Owruckie stwo, woj. kij. 6 6 , 6 6 v.
Ozdziutycze, mko, pow. wlodz. 227v.-229, 288v.
Ozernica, dobra, stwo kowel. 79v.
Paryz, miasto 217
Pereaslaw, miasto, woj. kij. 126, 232v., 272v., 273v.
Pereaslawskie stwo 126, 232v., 288v.
Petrowice, wies, pow. kij., k. Wyszgrodu 269v., 272
Philipowo, miasto w WKL 177
Pieczylesy, dobra, pow. czernih. 83v.
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Pierzchnica, miasto, stwo szydtowieckie 245
Piesczanice, wies, stwo owruckie 6 6 v.
Piotrkow, miasto 25 8 v.
Plaszowa, wies, pow. lucki 217
Plaszowka, wies, pow. hicki 217
Plebanowski dwor, pow. krzem. 151, 152
Plebanowka, miasto, pow. krzem. 151, 152
Ploskie, bloto k. Nizyna, pow. czernih. 83v.
Podsiola, wies, stwo szydlowieckie 245
Pohar, mko, pow. now. siew. 125, 125v., 286
Polesie 164
Polonia 59v„ 60, 61v„ 65, 79, 80, 80v„ 133
Polskie krolestwo 69,84v., 85v., 86 v., 87v., 88 v., 96, 102v., 115v.,
117-118,119v„ 120v„ 124, 125v„ 126, 130v., 131 v., 132v„ 134v„
136,144v„ 145,146v„ 148v„ 156,157v„ 158,16 lv., 162v„ 165v„
167v., 172v„ 175, 175v„ 183, 191, 193v„ 196, 197v„ 199v.,203,
205,206,207v., 208v„ 211 v„ 213,221, 221 v„ 223,223v„ 226v.,
229,230,232v.-233v„ 234v., 235,237,238v„ 239v„ 261 v.-, 270v„
271,272v.
Polock, miasto 181 v.
Porta, patrz: Ottomanska Porta
Portanka, wies na Zadnieprzu, woj. kij. 117, 286
Poryduby, dobra, stwo kowel. 79v.
Praga, mko k. Warszawy 177
Przelesianka, miejscowosc, stwo bialocerkiewskie 174v.
Przewysz, patrz: Przewyz
Przewyz, wies na Zadnieprzu, woj. kij. 116v., 285v.
Przypiecz, rz., pr. dopl. Dniepru 75v.
Psel, rz., lew. dopl. Dniepru 116v.-l 17v., 121
Pusty monaster pod Grodnem 181
Pustynoroski monastyr, w Korsunie 124, 286
Pustynorowski monastyr, patrz: Pustynoroski monastyr
Radomysl, miasto, pow. zytomierski 164v.
Rachwalowka, mko, pow. lucki 21 lv., 212v., 213, 288
Rakowka, wies, woj. kij. 274v., 275
Rassawa, rz., lew. dopl. Rsi, pr. dopl. Dniepru 164
Rawa, miasto, woj. mazowieckie 87v., 159, 207v., 234v.
Rokotnica, rz., stwo kowel. 79
Rokitna, wies, pow. kij. 107, 109v., 111-113v., 114v.
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Rokitno, patrz: Rokitna
Ros, patrz: Рось
Roxolania 64
Rowenski klucz, pow. lucki 45
Rowiec, wies, woj. bracl. 247v., 248
Roznowka, wies, pow. czernih. 202v., 236, 237
Rowne, miasto, pow. lucki 30, 32, 34, 36v., 38v., 40v.
Rudnik, zascianek, stwo kowel. 251, 25lv., 289v.
Ruskie xiqstwo, patrz: Wielkie Xiqstwo Ruskie
Rus 180
Rybca, rz., pr. dopl. Smolenki, pr. dopl. Ostra, lew. dopl. Desny,
lew. dopl. Dniepru 83 v.
Rydkow, wies, pow. lucki 217
Rykalowka, wies, woj. czernih. 235v.
Rypienia, rz., pr. dopl. Dniepru 73v.
Rytki, wies, stwo kowel. 79v.
Rzeczpospolita 2, 3v, 4 v., 6 , 7, 8 v., 13, 14, 23v.-24v., 28v., 44v„
46 v., 4 7 ,4 8 ,48v„ 5 0 ,5 1 ,52v„ 53,54,55,56v„ 58,62v.-64,65v„
6 6 , 67v.-69, 70v.- 71v.,72v.-78v„ 82, 83v„ 84, 87v„ 89, 90, 9396, 102-103, 104v„ 106, 107v.-108v„ 109v„ 110v„ 113v., 115,
117-118, 119v.-120v„ 121 v.-122v., 123v.-124v„ 125v.- 127,128,
128v., 130-132, 134, 135v„ 138-139,144v„ 145v„ 147-148,149,
149v„ 150v., 155- 157v„ 158v., 161, 162, 162v„ 165, 166, 172,
176-178, 180, 182v.-183v„ 188v., 189v.-190v„ 192v„ 193v„
196v„ 198v„ 199, 202v., 203, 206, 207, 211, 219, 219v„ 220v„
221,222,223,226-227,230,232-235,236,237,238v„ 239,242,
243, 244, 244v., 246, 249v.-251, 252, 267-268v„ 270v„ 274v„
275, 276-277, 278-279, 280- 281 v., 286, 287v.
Rzawiec, rz., lew. dopl. Ostru, lew. dopl. Desny, lew. dopl.
Dniepru 83v.
Rzysczow, mko pow. kij. 161v., 162v., 163v.
Sambor, miasto, woj. ruskie 105
Samostrze, wies, pow. lucki 159v.
Sandarowka, patrz: Szenderowka
Satyiowka wlosc albo klucz, pow. hicki 30, 32, 34, 36v., 40v.,
45
Sawda, wies, pow. brodnicenski, woj. chelminski e 245
Sawinskiego dom, w Perejaslawiu 273v.
Sawulicha, mko, woj. bracl. 123
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Sayno, wies, stwo kowel. 79v.
Sem, rz., lew. dopl. Desny, lew. dopl. Dniepru 239
Sendomirskie wdztwo 219v.
Sendorowka, patrz: Szendorowka
Serkizow, miasto, pow. wlodz. 105v., 108
Sidorowka, przysiolek Steblowa, stwo korsunskie 56v.
Siekun, wies, stwo kowel. 79v.
Sielce, wies, ziemia gostynska, woj. rawskie 245
Sieliszcze alias Nowy Czerlenkow, mko, woj. braci. 247v., 248
Sieniow Kruczennikow mlyn, woj. kij. 121
Siewier 125, 125v., 286
Siewierskie xiqstwo 85
Siewierskie prowintie 81 v.
Siewierskie zamki і miasta 85
Siewsk, miasto w Moskwie 196
Sirkowsczyzna, dobra, pow. owrucki 229v., 288v.
Sitnoie, jeziero k. Wyszgrodu, pow. kij. 272
Siwoloz, horodyszcze k. Nizyna na Zadniepru, woj. kij. 83v.
Skarzewka alias Manasteryscza, Skarowka, wies, pow. kij. 168v.,
169, 207v.- 208v„ 288
Skaryszew, mko k. Warszawy 177
Skirypczynce, przysiolek Steblowa, stwo korsunskie 56v.
Skitski monaster, w Maniawie, woj. ruskie 268v.
Sklemice, przysiolek Steblowa, stwo korsunskie 56v.
Skomorochy, folwark, stwo zytomierskie 158
Skrzelowka, folwark, stwo zytomierskie 158
Slonsk, wies, pow. inowroclawski 244v., 245
Smarzow, wies, pow. lucki 217
Smidyn, wies, stwo kowel. 79v.
Smila, miasto, stwo bialocerkiewskie 72-73, 284v.
Smolanka, wies, pow. czemih. 77v., 78, 284v.
Smolanka, rz., pr. dopt. Ostra, lew. dopl. Desny, lew. dopl.
Dniepru 83v.
Smolensk, miasto 81, 193, 194, 194v.
Smolenskie wdztwo 230
Smolnica, monaster, ziemia przemyska 180v.
Smolnica, wies, pow. przemyski 245
Smyczkowa sianoziqc, stwo korsunskie 124v.
Smyczkow, rz., lew. dopl. Rsi, pr. dopl. Dniepru 124, 124v.

571

Smykow, patrz: Smyczkow
Sobieczew, wies, pow. now. siew. 239
Sokal, miasto, woj. ruskie 143
Sokolowa Wola, dobra w stwie kowel. 79, 7 9 v.
Spasa swiqtego monaster, w Mohilowie 180v.
Spasa swiqtego monaster, w Mscistawiu 181 v.
Spasa swiqtego monaster, ziemia przemyska 180v.
Staskowa, wies, pow. krzem. 152
Steblow, mko, stwo korsunskie 56, 56v., 158v., 284v.
Stepanhorod, Stephanhorod, mko, pow. hicki 221, 221 v., 288v.
Stepanska puszcza 254v.
Stolpin, wies, pow. hicki 159v.
Strumilowa Kamionka, miasto, woj. ruskie 268, 269v.-270v.
Strumilowej Kamionki monaster, woj. ruskie 268, 289v., 290
Stryiowka, wies, pow. krzem. 151, 152
Stryzowskie niwe, pow. kij. 27lv.
Stryzow, sloboda k. Wyszgrodu, pow. kij. 271 v.
Strzemielec, mko, pow. lucki 216v., 217
Strzemielecka maiqtnosc, patrz: Strzemielec
Styr, rz., pr. dopl. Przypieci, pr. dopl. Dniepru 32, 34v., 38v.
Suchinia, wies, stwo korsunskie 158v.
Suchorcze, Suchorce, wies, stwo kowel. 249v.-250v., 289
Suchorskie, patrz: Suchorcze
Sudostia, rz., pr. dopl. Desny, lew. dopl. Dniepru 239
Sula, rz., lew. dopl. Dniepru 200v.
Sunorowsk, wies, pow. now. siew. 238v., 239, 289
Suprasl, miasto 249
Suski, wies, stwo kowel. 79v.
Swecia 60, 61v„ 65, 80v., 84v., 85v., 86 v., 87v., 88 v., 96, 102 v.,
115v., 117-118,119v., 120v„ 124,125v., 126, 130v„ 13 lv., 132v„
133, 134v., 136, 144v„ 145, 146v„ 148v„ 156, 157v„ 158, 161 v.,
162v„ 165v„ 167v„ 172v„ 175, 175v„ 183, 191, 193v„ 196, 197v„
199v„ 203, 205, 206, 207v„ 208v„ 21 lv., 213, 221, 22lv., 223,
223v., 226v., 229,230,232v.-233v„ 234v„ 235,237,238v„ 239v„
26lv., 270v„ 271, 272v.
Switazow, wies, pow. lucki 25
Syderowka, wies, stwo korsunskie 158v.
Szabeltasowka, Szabeltaszowka, wies, pow. now. siew. 203,
236
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Szaienski dwor, stwo kowel. 249v.
Sczerbaszynce, przysiolek Steblowa, stwo korsunskie 56v.
Szeleszowce, wies, woj. mazowieckie 245
Szendorowka, wies, stwo korsunskie 77, 77v., 284
Szolochow Roch, grunt k. Wyszgrodu, pow. kij. 269
Szycowka, wies, stwo krzem. 233v., 234, 288v.
Szytowiecki bor, woj. czernih. 235v.
Sleporod, uroczysko na Zadniepru, woj. kij. 200v.
Swinkowo, jezioro k. Wyszgrodu, pow. kij. 272
Talne, miasto, stwo bialocerkiewskie 130, 286
Tarascza, dobra, pow. kij. 172v.-175v., 287
Tarascze, patrz: Tarascza
Tarasowka, wies, stwo korsunskie 72, 72v., 284v.
Targowica, mko, pow. lucki 244, 289
Tarnopol, miasto, woj. podolskie 30, 32, 34, 36v., 38v., 40v., 45
Tatarscza, patrz: Tarascza
Tatarska Mogila, miejscowosc, pow. czernih. 83v.
Tatarski szlak 174
Telezynce, wies, pow. krzem. 252v., 253
Thorunia, patrz: Torun
Tiasmin, rz., pr. dopl. Dniepru 72v.
Tonopiowka, przysiolek Steblowa, stwo korsunskie 56v.
Torgowica, patrz: Torhowica
Torhowica, mko, woj. braci. 122 v., 286
Torun, miasto 22v., 65, 123v.
Turecka ziemia 275
Turowice, wies, stwo kowel. 79v.
Tuszenca, dobra, stwo korsunskie 158v.
Tykicz [Uhorski], rz., pr. dopl. Siniuchi, lew. dopl. Bugu 122,
130
Udaj, rz., pr. dopl. Suly, lew. dopt. Dniepru 202v., 235v.
Ukraina 24, 47, 6 6 , 6 8 , 80v„ 82v., 85, 130v„ 131, 166, 177v„
199, 220v., 221,222, 285
Ukrainne stwa 13lv.
Ukrainne woiewodztwa 55, 55v., 57, 130v.
Ukrainska ziemia 46
Urzysko, niwka k. Strumilowej Kamionki, woj ruskie 270
Varsoviae, patrz: Warszawa
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Warszawa 2, 3v., 5, 6 , 7, 8 v., 10, 15, 15v., 16v., 17v., 19v., 20v.21 v„ 22v., 23v„ 25, 26, 26v„ 27v„ 28, 29-30, 3 1, 3 1v„ 32v„ 33,
34, 35-37, 38, 39, 39v., 40v.-41v., 43, 44, 45v„ 46v.-47v„ 48v.49v., 50v„ 51 v„ 52v„ 53, 54v„ 55v„ 57, 58v„ 60, 61v., 62, 63v„
65v., 67, 69v„ 71-72, 73v„ 74, 75, 76, 77, 77v., 78v„ 79v„ 80v„
83, 84-85v„ 86v.-87v„ 8 8 v„ 101v.-102v„ 103v„ 104, 105-108,
109-110, 111, lllv ., 113, 113v., 114v.-l 19, 120-121 v., 122v.123v„ 125-126, 128, 129, 129v., 130v„ 13 lv., 132v„ 133, 134v„
136, 142, 142v., 144-145, 146v., 148v„ 151, 159, 172v„ 173,
175, 177, 178v., 179, 182, 183v„ 193, 193v„ 197, 198, 199v„
200, 201, 202, 204, 205-206, 208v„ 21 lv., 213, 214, 215, 215v„
217, 218-219, 220, 221, 22lv., 223, 223v„ 226, 226v„ 227v„
229,230,231 -232,233-235,236v.-238v„ 239v„ 247,248v„ 249,
250v., 252, 252v., 254, 255, 256, 257-258v„ 259v., 260, 262,
262v., 263, 264v., 266, 267 - 269v„ 271, 274 - 275, 276 - 277,
278 - 279v.
Wqsla, rz. 177
Wiazowek, wies, stwo korsunskie 72, 72v., 284v.
Wiazowek, patrz: Wiazowek
Wielka wies, pustosz, pow. czemih. 233
Wielkie Xiqstwo Litewskie 8 , 23v., 45v., 46v., 47v., 51, 54, 58,
59v„ 60, 63, 64, 64v., 70v„ 90v„ 127, 128v.-129v„ 131, 134,
134v., 136, 138v„ 146, 148-149,150,165,166v„ 175v.-177, 178,
179-181 v., 197, 230v.
Wielkie Xiqstwo Ruskie 50, 51, 54, 76v., 116v.
Wierniakow, folwark, stwo krzem. 151, 152
Wierzbie, wies, stwo szydlowieckie, woj. sandomierskie 245
Wierzbka, wies, stwo kowel. 79, 79v.
Wilna, miasto 46v., 167, 192v., 259
Winnica, miasto 162v., 163, 182v.
Winnickie stwo 123v., 161 v., 162v., 163,287
Wlodzimierski pow. 139, 169, 226v., 249v., 283v.
Wlodzimierz, miasto, woj. wol. 106, lllv .
Wlodzimierzec, mko, pow. lucki 22lv., 222, 288v.
Wlodzimirska ziemia 13 8 v.
Wolca, wies, pow. lucki 217
Wolochi, patrz: Wolochy
Wolochy, wies, pow. wlodz. 28, 28v., 79v.
Wolyn, patrz: wolynskie woiewodztwo
Wolynska ziemia, patrz: wol. woiewodztwo
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Wolynskie woiewodztwo I, 12, 13, 13v., 21v., 23, 24, 26v., 32,
33v„ 34, 35, 35v., 37v„ 38v„ 40,42, 43v„ 46, 47, 88 v„ 93, 95v.,
96v„ 102, 104, 107, 109v„ 113v., 114v„ 115, 144v„ 145, 149v„
150, 151, 152, 153, 159v., 172v., 226v.-228, 232, 233v„ 243,
244,248v„ 249v„ 251, 252v„ 253,254,254v„ 256v., 257v., 263,
265, 276v., 28lv., 285
Woronkowka I, wies, woj. kij. 274v., 275
Woronkowka II, wies, woj. kij. 274v., 275
Woronowka, mko, stwo korsunskie 158v.
Woskodawy, wies, pow. lucki 24v.
Wydubicki monaster, w Kijowie 180, 181
Wyzwa, miasto, stwo kowel. 79v.
Wyzwa Stara, wies, stwo kowel. 7 9 v.
Wyszgrod, miasto, pow. kij. 27lv., 272
Wyszgrodzkie stwo, woj. kij. 269
Zadnieprowskie kraie, patrz: Zadnieprze
Zadnieprskie kraie, patrz: Zadnieprze
Zadnieprze 95v., 117, 156, 187v„ 191 v., 202, 219v„ 285, 286,
287v.
Zaporoze 156
Zarudce, wies, pow. krzem. 151, 152
Zaslawie, wies, stwo kowel. 79v.
Zastaw, wies, pow. lucki 159v.
Zbaraski folwark, pow. krzem. 151, 152
Zbarasiensis districtus 79v.
Zbaraz, miasto, pow. krzem. 151, 152, 182v.
Zboiarskie agris, stwo kowel. 79v.
Zdlobice, wies, pow. lucki 257v.
Zilowo, wies, stwo kowel. 79v.
Zwiahel, miasto, pow. lucki 45
Zwiahelski klucz albo wlosc, pow. lucki 30, 32, 34, 36v., 38v.,
40v.
Zabia dolina, k. Wyszgrodu, pow. kij. 27lv.
Zornowno, mko, pow. lucki 45
Zoite Wody, uroczysko w Dzikich Polach 67v.
Zutowa, wies, pow. krzem. 151,152
Zydyczynski monaster, pow. lucki 180v.
Zytomierskie stwo 158, 287
Zytomierski pow. 243v.
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Zytomirskie puszcze 158, 287
Балабаново, містечко Брацлавського воєводства 7 v.
Бєлая Цє/жовь, місто Київського воєводства 119v., 159,161 v.,
166v„ 167v„ 169v., 170, 171v„ 173v., 174,208v., 286
Бєлоцє/жовскоє мєсто, див: Бєлая Цє/жовь
Браславьскоє воєводство, див: braclawskie woiewodztwo
Варшава, див: Warszawa
Вєликое кнєзство Литовскоє, див: Wielkie Xiqstwo Litewskie
Дворєць, село Брацлавського воєводства 1v.
Глушєць, річка, притока Стиру, правої притоки Прип’яті,
правої притоки Дніпра 4
Києвь, див: Kiiow
Києвская земля, див: Kiiowskie woiewodztwo
Корьітьно, містечко Брацлавського воєводства 7v., 9
Краковь, див: Krakow
Лукашовь, див: Лукашово
Лукашово, містечко Брацлавського воєводства 7v.
Луцькь, місто 5, 20, 20v., 30, 32, 34, 36v., 38v., 39, 40v., 41,
172v.,175v., 281, 283v.
луцьке пєрєдьмєстє 4
Льісчє, село Луцького повіту 5
Манастирища, село Білоцерківського староства 169-171,287
Монастирисща, див: Манастирища
Павловоє плаї/, у Білій Церкві 170
протопопьі ковєлского дворь 6 v.
Рєч Посполитая, див: Rzeczpospolita
Рось, річка, права притока Дніпра 119v., 124v., 170v.
Таборовька, місто і замочок у Брацлавському воєводстві 9
Яровици, село - передмістя Луцька Луцького повіту 2v.

576

Предметний покажчик
akcyza 42-43v.
akta grodzkie lubelskie 22 v.
- wolynskie 14
- grodzkie lwowskie 201
- woiewodztwa bracl., patrz: metryka woiewodztwa bracl.
archiepi skopstwo polockie 181 v.
archimandria czerniechowska 71 v., 72, 284v.
- pieczarska 181, 243v.
boiarowie ostrscy 193v.-194v., 287v.
bractwo minskie 181
- wilenskie Swiqtej Trojcy 181
car moskiewski 176v., 177v., 230v.
cerkiew Ducha Swiqtego, w Wilnie 181
- Ierzego Swiqtego, na przedmiesciu Wilna 181
- Ikze Swiqtego, w Orszy 181 v.
- Iwana Swiqtego, w Wilnie 181
- Przeczystej Usnenia Swiqtej, we wsi Horodyscze, stwo kowel.
142v.-144, 286v.
- Spasa Mikuly Swiqtego, w monasterze Miezyhorskim 267v.
- Spasa Swiqtego, w monasterze Miezyhorskim 273v.
- Trojcy Swiqtej, w Mohilowie 181 v.
- Trojcy Swiqtej, w Mscislawiu 181v.
- Wniebowziqcia panny Marii, w Mohilowie 181 v.
- Wozkrzeszenska, we wsi Szycowcie, pow. krzem. 233v.
- Zmartwychwstania, w Dzisnie 181 v.
- Zmartwychwstania, w Mohilowie 181 v.
- Zmartwychwstania, w Orszy 181 v.
- Zniebowst^pienia, w Mohilowie 181 v.
- Zmartwychwstania, w Wilnie 181
- Zofia Swiqta, w Kijowie 180
czopowe 42-43v
dhig oleszkowski 216v.
expeditia moskiewska 46v.
- pilawiecka 138
- pruska 137
- konotopska 128v., 135v.
- szwedzka 238v.
- ze Szwedami 177
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granica moskiewska 76v., 125v.
grod horodelski 251 v.
- lubelski 208
- lucki, patrz: urzyd gr. lucki
- wlodz., patrz: urzyd gr. wlodz.
- zytomirski 144v.
herb Abdank, domu Wyhowskich 69
- Columna, patrz: Kolumna
- Kolumna 177, 178v.
- Krzywda 133
- Lwoserd, nowy domu Wyhowskich 69
- Pogonia, xiyzyt litewskich 69
- Radwan, P.Tetery 64v., 146
- Szary Ielitczyk, tytul starozytny domu Wereszczakow 6 6 v.
- Wiernoslow, herb nowy domu Wereszczakow 6 6 v., 67
- xiyzyt ruskich 69
- zwyczajny xiyzyt ruskich 69
horodnictwo luckie 95, 95v.
izba poselska 30v., 32, 33, 34v., 35v„ 37, 38v., 39v., 41 v., 42v.,
44
kancelaria dekretowa koronna 13v.
- dekretowa ruska 25v., 28, 30v., 33, 35v., 37, 39v., 41v., 106v.,
107v„ 108v„ 110, 114, 116
- dekretowa woiewodztwa kiiowskiego 2 0 lv.
- dekretowa wolynska 15v., 22v., 42v., 44
- dekretow naszych ruska, patrz: kancelaria dekretowa ruska
-koronna 48, 49, 53, 71v., 81v., 103, 104, 138v„ 142, 144, 149,
151, 152, 160, 162, 163v„ 165v„ 166, 167v., 178v„ 179v„ 182,
187, 191, 194, 194v„ 198v„ 204, 205, 205v„ 206v„ 207v„ 211,
212, 227v., 231, 237v„ 244v„ 252v„ 253v„ 255, 255v., 258
- ruska 26, 27v., 44v., 88 v., 153
- wiqksza WXL 45 v., 46
- wolynska albo ruska 28
kapszczyzna 82
komissia cudnowska 131,134
- hadziacka 51, 130v., 131,134,156
- warszawska 1668 r. 235v.
konserwaty woiewodztw kiiowskiego, wolynskiego, braclaw
skiego і czerniechowskiego 20 lv.
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Kozacy zaporoscy 64, 64v., 81
kraie ruskie 103v., 115v., 137
-ukrainne 126
krzyz kawalerski 148, 178v.
kupcy moskiewscy 82v.
kwarta lwowska 81v.
magistrat nizynski 81
metropolia kiiowska 164v., 165v., 287
metryka ruska 13, 48, 49, 53, 71v„ 72, 87, 8 8 , 8 8 v„ 103, 118,
142, 149, 166, 167v„ 187, 191, 193v., 214v„ 216, 218, 230, 231,
252v„ 283v.
- woiewodztwa braclawskiego 160, 16lv., 162, 163v., 211
- woiewodztwa czerniechowskiego 104, 205
- woiewodztwa kiiowskiego 163v., 165v., 166, 182, 198v., 204,
205v., 206v., 207v., 230v„ 231
- woiewodztwa wolynskiego 159v., 212, 227v., 253 v., 254,255,
256, 257, 258
-wolynska 138v., 151, 152
miesczanie kowelscy 93v., 94
- luccy, patrz: мєсчаньї луцкиє
- nizynscy 81-82, 83v., 85, 86
- ostrscy 192v., 193, 194v.
monarchia polska 50v.
Moskal 178
Moskwicin 46v., 81
narod moskiewski 46v., 64
- polski 24, 135v.
-ruski 6 8 , 179v., 180, 182
- sarmacki 208v., 249v.
- Ukrainy 62v.
nauki wyzwolone 155
oblqzenie konotopskie 125
obywatele ukrainscy 176 v.
ordy tatarskie 6 8 v., 71, 122
panowie rady, patrz: паньї радьі
poddani petrowscy 271 v.
- wyszogrodscy 271 v.
pola ostrskie 190v.
- ukrainskie 67v.
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poslowie ziemscy 46, 46v., 56, 57v., 62, 70v., 76v.
potrzeba konotopska, patrz: expeditia konotopska
prawo magdeburskie, patrz: prawo majdeburskie
prawo majdeburskie 13v., 80v.-81v., 84, 84v., 93v., 94, 118v.,
188, 191, 191 v„ 192v., 212,212v., 221 v., 222v., 227v.-228v., 259,
260v., 261, 272v„ 286, 287v.- 288v.
pulk humanski 131, 132v.
regestr s^dowy kancelarii woiynskiej, patrz: regestr s^dowy
wolynski
- sejmowy kancelarii dekretowej ruskiej 114
- sejmowy woiewodztw wolynskiego і kiiowskiego 110
- s^dowy wolynski 16v., 30v.,32v., 39,41,42v.,44, 106v., 107v.,
114
religia grecka 61,68,90,90v., 131,131 v., 153,165, 165v„ 177v„
179v.-180v., 181 v., 287
- ruska 88 v.
roczki grodzkie luckie 25v.
s^d grodzki braclawski 201 v.
-kiiowski 168v„ 169, 174, 175v„ 201v.
- hicki 17
s^d komisarski lubelski 42, 42v., 43v.
s^d ziemski braclawski 2 0 lv.
-kiiowski 2 0 lv.
- krzemieniecki 102
- lucki 17
s^dy skarbowe luckie, patrz: wolynskie skarbowe s^dy
- woiewodztwa wolynskiego, patrz: s^dy skarbowe wolynskie
- wolynskie 29-33,34,35-38, 39,40-41,42,42v., 43v., 44v., 45,
284
sejm koronny lv., 2-3v., 4v.-8, 9, 9v.,13v., 14v.-16, 17v., 21,
21 v., 2 2 v., 23v„ 25v.-27, 28, 29v„ 30v.- 32, 33, 34-37, 38-39v„
40v.-44v., 45v., 46v.-47v., 48v., 50v., 51v.-52v., 54, 55v.-57v.,
58v„ 59,60,61 v.-62v„ 66 ,67,67v„ 6 9,69v„ 70v„ 71,72v., 73v.77, 89, 90, 103v„ 104, 105v.-110v„ 112-113v., 114v„ 116, 117,
117v., 122v„ 124, 125, 128, 129, 130v„ 131, 134, 136, 136v„
144v., 146-147, 149, 156, 158, 175, 175v„ 180v„ 182, 192v.,
197, 199v.-202, 205, 217v„ 229, 230v„ 242- 243v., 247, 249,
250v., 252v., 254, 255, 256, 257, 258v„ 259, 260
sejmik lucki 29v., 31v., 32, 33v., 36, 38, 38v., 40v., 45
- woiewodztwa braelawskiego 137v.

580

sekta arrianska 66 v., 107, 109v., 113v.
- kalwinska 66 v.
senat 29v., 31v., 34, 36, 40v., 44v., 182
skarb koronny 14v., 16, 43v., 44, 96, 105, 120v., 157v., 161v.,
223v., 230, 233, 234v„ 235v„ 277
- W[ielkiego] X[iqstwa] Ruskiego 53
slobozanie stryzowscy 271 v.
soltysi sieleccy, w stwie kamionackim 270
sprawy wolynskie 106v., 114
statut praw і zwyczaiu woiewodztwa wolynskiego, patrz: statut
woiewodztwu wolynskiemu sluzycy
- woiewodztwu wolynskiemu sluzycy 14v., 16, 255
- WXL 46
- WXL Stefanowski 46v.
stolica 157
Tatary ukrainne, patrz: Tatary ukrainscy
- ukrainscy 45v., 47, 284
- wolynscy 45 v., 47, 284
- WXL 47
trybunal koronny, patrz: трибуналь любєльскии
urzyd grodzki drohicki 151 v., 152v.
- grodzki lucki 17v., 25v., 30, 44v., 256v.
- grodzki owrucki 112
- grodzki wlodzimierski 17v., 105v., 108v., 112 v.
- miejski lucki 20
- miejski nizynski 81, 81v., 82v., 83, 86
- zamkowy niezynski 82v., 83
wladyctwo luckie 180v.
- lwowskie 180
- mscisiawskie 180v., 181 v.
- przemyslskie 180
- witepskie 180v.
wojna swedzka 19v., 156v.
wojsko moskiewskie 62v.
- Zaporohwskie, patrz: wojsko Zaporoskie
- Zaporoskie 23v., 24,50,51, 54v., 56v., 58,61, 62v., 65v., 67v.,
68,69,71,72v.,73v.,74v.-75v.,76v.,84, 103, 104v„ 116v„ 117,
119v., 122-124, 127, 128, 130v.-131v„ 134, 135v., 145v„ 146,
155-156, 159v„ 177v.-178v„ 183v„ 196v„ 286, 287
- Zaporowskie, patrz: wojsko Zaporoskie
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wojtnizynski 81v.
xiqgi (ziemskie і grodzkie) czemiechowskie 24
- grodu wtodzimierskiego, patrz: xiqgi grodzkie wlodzimierskie
- grodzkie kiiowskie 164, 169v., 170, 173, 174, 175, 175v.
- grodzkie krzemienieckie 253v.
- grodzkie staroscinskie krasnostawskie 23
- grodzkie warszawskie 179v.
- grodzkie wlodzimierskie 25, 105, 105v., 108v., 111 v., 251 v.,
153v.
- grodzkie zamku luckiego, patrz: luckie grodzkie xiqgi
- kiiowskie 24
- miejskie ratusza pereaslawskiego 273, 273v.
- ziemskie kiiowskie 164, 169,169v., 173v., 174, 175,208
- ziemskie warszawskie 107, 109v., 113
- , akta grodzkie luckie 16v., 30, 32v., 35, 36v., 39, 41, 44v.,
172v„ 173, 175v„ 253v.
ziazd czqstochowski 1657 43
братня луцького кляштору сотцєвь бєрнардиновь 3v., 4,283
- луцького колєиумь законниковь социєтатис Єзу 5, 283
бурмистрь луцьким 1, 2 v., 3v., 5, 20
громада села Яровици 2v.
козаки 68,95, 103v., 202
- рєєстровьіє 7 v.
костєль луцьким Святого Крьіжа 4
лавники луцькиє l,2v., 3v., 5
лантвомть луцьким 1, 2v., 3v., 5
мєсчаньї луцькиє 1, lv., 2v., 3v., 4, 5, 283
паньї радьі 2, 3 ,4v., 5v., 7, 8 , 9 ,9v., 14v., 16,17,21v., 23v., 25,
25v„ 26v., 43, 45v.-46v„ 47v., 6 6 , 67v., 69, 69v., 71, 76v., 89,
107,109,110,112,113v., 114v., 124,134,156,166,175v„ 187v„
191 v„ 200, 222, 235, 249v„ 250, 251, 252, 269
пєрєдмєсчаньї луцькиє 1, 2 v.
поспольство луцькоє 1, 2v., 3v., 5, 20
рамцьі луцькиє 1, 2v., 3v., 5, 20
рєлия грєчєская, див: religia grecka
роки (рочки) кисовьскиє зємскиє 9v., 173v.
- кисовьскиє кгродскиє 9v., 173, 174
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рочьки володимєрские кгродскиє 6 v.
СЕнаторьі 2, 3, 4v., 5v., 8 , 9, 9v., 17, 21v., 23v., 25v., 26v., 43,
94v., 109, 110, 112, 114v„ 200, 201
суд володимєрскии кгродским 6 v.
- и вряд виньницькии зємьскии 8 v.
- и вряд виньницькии кгродскии 8 v.
- сеимовьш 1, 1V., 2v., 3v., 4v.- 6 , 7-8v., 9v., 13, 14v., 15v.-17v.,
21v., 22v., 2 3,25v„ 26, 27v„ 28, 2 9,30v„ 31, 32-33v„ 34v.-35v„
37,37v., 38v.-40,41 - 44, 105, 106, 106v„ 107v.-109, 110, lllv .,
112, 113, 114, 116, 200
трибунальлюбельскии 1, lv., 2v.-4,5 , 6 v., 13, 168-169,201 v.,
208v.
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Перелік слів під титлами
аплскоє - апостолское
архиєппа - архиепископа
Бга - Бога
Бгь - Богь
Бжє- Божоє
Бжого - Божого
гдрскил* - господарьскрш
гдрскол* - господарьскол*
гдрского - господарьского
єпповь - єпископовь
єпсповь - єпископовь
мль - мєль
млсти - милости
млстю - милостю
млсть - милость
млтє - милостиве
мси - милости
мца - мєсяца
ншего - нашего
пна - пана
пнвє - панове
пназєм - пеназем
пньї - паньї
с м р т и - СМЄ/ГГИ

сна - сьіна
сном - сьіном
стои - святої/
стого - святого
ц р к о в н ь ш - ЦЄ/ЖОВНБШ

члвку - чєловеку
члкь - человекь
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Скорочення, вживані у текстах
мл. - милости
МЦЄМ - МЄСЯЦEU

{. - folio
fol. - folio
i.k.m. - iego krolewskiej miiosci
i.k.mci - iego krolewskiej miiosci
i.m. - iego miiosci, iej miiosci
i.m. xdza - iego miiosci xi^dza
i.m.p. - iego miiosci pana
i.m.x. - iego miiosci xi^dza
i.mc p. - iego miiosc pan
i.mci - iego miiosci
i.mci xdza - iego miiosci xi^dza
i.mcie - iej miloscie
ich mcm pp. - ich milosciom panom
ich mew - ich milosciow
ich mew pp. - ich milosciow panow
ich mm. pp. - ich milosciom panom
ie[go] kr. mci - iego krolewskiej miiosci
ie[go] m. x. - iego miiosci xi^dza
ie[go] me - iego miiosc
ie[go] mci xdza - iego miiosci xi^dza
k.i.m. - krola iego miiosci
kk. ich mew - krolow ich milosciow
k.mci - krolewskiej miiosci
m. - miiosci
me - miiosc
mca - miesiyca
т ещ - miiosci^
mciami - milosciami
mciom - milosciom
mciow - milosciow
MDL - Magnus Ducatus Lithuaniae
mm. - miiosci
mm. pp. - miiosci panowie, milosciow panow
mmw - milosciow
msca - miesiyca
msci - miiosci
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mw - milosciow
oo. - ojcowie, ojcami, ojcom
p. - pan, pana
pp. - panowie, panow
Rptej, Rzepte, Rzeczyptej - Rzeczypospolitej
Rzeczypta - Rzeczpospolita
Rzpta - Rzeczpospolita
slacht., szlacht. - slachetnemu, szlachetnemu
s. - swi^ty, swiqtego
ss. - swi^tych
urodz. - urodzony
w. - wielki, wielkiej, wielkiego
w.t. - wiernosc twoia, wiernosci twoiej
wda - woiewoda
wdq - woiewody
wdstwa - woiewodstwa
wdzie - woiewodzie
wdztw - woiewodztw
wdztwa - woiewodztwa
wdztwie - woiewodztwie
wdztwo - woiewodztwo
Wielkie X. Litewskie - Wielkie Xi^stwo Litewskie
Wielkie XL. - Wielkie Xi^stwo Litewskie
wielm. - wielmozny
wiern. - wiernosc
wiern. w. - wiernosc wasza
wiern. ww. - wiernosci wasze
wiern. ww. - wiemosciom waszym, wiernosci wasze
wodzicem - woiewodzicem
wodztwie - woiewodztwie
wstwie - woiewodstwie
ww. - wiernosc wasza, wiernosci waszej
WX. Ruskie - Wielkie Xiqstwo Ruskie
WXL - Wielkie Xiqstwo Litewskie
WXLitt. - Wielkie Xiqstwo Litewskie
x., xdz-xi^dz
xcia - xi^zqcia
xciu - xi^zQciu
xza, xdza - xi^dza
xze - xi^ze
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Видавничі та архівні скорочення
АЗР - Актьі, относящиеся к истории Западной России, собранньіе и издаваемьіе Археографическою комиссиею. Спб., 1846-1853
АЮЗР - Архив Юш-Западной России, издаваемьій Временной
комиссией для разбора древних актов. К., 1859-1914
РГАДА - Российский государственньїй архив древних актов
ЦДІАК - Центральний державний історичний архів України у
м.Києві
AGAD - Archiwum Glowne Akt Dawnych
AK - копія опису Ганкевича (AGAD. Archiwum Kameralne. III/320)
ARS - Ksiqgi Sydow Asesorskiego, Relacyjnego і Sejmowego w AGAD
Extr. - ekstrakt
Index - опис книг PM С.К.Ганкевича (AGAD. Tzw. ML. Dz. VIII-1)
Materialy genealogiczne - Materiaiy genealogiczne, nobilitacje,
indygenaty w zbiorach Archiwum Glownego Akt Dawnych w
Warszawie /Opr. A.Wajs. Warszawa, 1995
MK - Metryka Koronna w AGAD
Opis katalog. - opis katalogowy
OR - Oddzial rqkopisow
Prot. - protokol
PSB - Polski Siownik Biograficzny. Krakow, etc. 1935-1998
Publ. - publikacja
Reg. - regestr
Sig. - Sigillaty w AGAD
Tzw. ML - Tak zwana Metryka Litewska w AGAD
v. - verso
VL - Volumina Legum Regni Poloniae et Magni ducatus Lithuaniae
ab anno 1347 ad annum 1780 / Ed. J.Ohryzko. Petersburg, 1859. T.4.
Wdowiszewski Z. - Wdowiszewski Z. Regestry nobilitacji w Polsce
(1404-1794) // Materialy do biografii, genealogii і heraldyki polskiej.
Buenos Aires, 1987. T. IX
Wojcik Z. Nieznane dokumenty - Wojcik Z. Nieznane dokumenty do
biografii Pawla Tetery, Jerzego Chmielnickiego і Jozefa Tukalskiego //
Przeglyd Historyczny. 1961. T. LII. S. 521-526.
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Умовні скорочення
abp. - arcybiskup
boj. - bojarzyn
bp. - biskup
braci. - braclawski
chor. - choryzy
cz. - czesnik
czernih. - czemihowski
dopl. - doplyw
duch. - duchowny
dworz. - dworzanin
gr. - grodzki, grodzkiej
het. - hetman
k. - koto
kanc. - kanclerz
kij. - kijowski
klan - kasztelan
kor. - koronny, koronnej, koronnego
kowel. - kowelski
krol. - krolewski
krzem. - krzemieniecki
lew. - lewy
lit. - litewski
low. - lowczy
marsz. - marszalek
miecz. - miecznik
mko - miasteczko
mn. - mniejsza, mniejszej
mta - metropolita
now. siew. - nowogrodzki siewierski
pcz. - podczaszy
pis. - pisarz
pkanc. - podkanclerzy
pkom. - podkomorzy
plk. - pulkownik
pow. - powiat
pr. - prawy
psqd. - podsqdek
pstol. - podstoli
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ref. - referendarz
rotm. - rotmistrz
rz. - rzeka
sqd. - sqdzia
sekr. - sekretarz
skar. - skarbnik
sta - starosta
stol. - stolnik
sty - starosty
stwa - starostwa
stwo - starostwo
swc. - swiecki
tow. - towarzysz
wda - wojewoda
WKL - Wielkie Ksiqstwo Litewskie
wlk. - wielki, wielka
wlodz. - wlodzimierski
woj. - wojewodztwo, wojewodztwa, woiewodztwie, woiewodztw
wol. - wolynski
ziem. - ziemski, ziemskiej.
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Tetery............................................................................................... 389
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w. koron[nej], podkom[orzemu] brzeskie[mu], malzonce і potomkom
ie[go] Pstrokonskim.........................................................................432
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186.1670.X.20. Warszawa. Approbuie і roboruie zapis rqczny urodzony
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