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БРАЦЛАВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
ВПРОДОВЖ СВОЇХ ПЕРШИХ СОРОКА РОКІВ

Адміністративно-територіальний устрій
21
грудня 1565 р. польський король і великий князь литовський
(господар) Сиґізмунд Авґуст у відповідь на прохання учасників Віденського
сейму1дозволив запровадити “достоїнства”(інакше—“диґнітарства”),
тобто посади ( “уряди ”) воєвод і каштелянів, для тих земель Великого
князівства Литовського (ВКЛ), котрі їх ще не мали, і тим самим
поповнити великокнязівськураду, в якій би ці особи представляли інтереси
"своїх” земель2. Надання цього документа, як і того самого дня на
прохання сейму інших дозволів тим же монархом, стало вагомим кроком
на шляху тривалого суспільно-політичного зближення ВКЛ і Польського
королівства (Корони), фінальним акордом чого стала Люблінська унія
1569р. Дуже важливим складником зближення було дальше поширення
польського адміністративно-територіального устрою у BKJP. Одним із
результатів цього процесу було створення Брацлавського воєводства.
Початком існування воєводства слід умовно вважати видання
Сиґізмундом Авґустом привілею на уряд брацлавського воєводи
(“воєводство ”) житомирському старості князеві Роману Федоровичу
Сангушковичу (Сантушку)4. Привілей датований лише 1566 роком, у
1Цей сейм працював від 18 листопада 1565 до початку 1566 р. (Максимейко Н. А.
Сейми Литовско-Русского государства до Люблинской унии 1569 г. Харьков, 1902. С. 157).
2 Документа Московского архива Министерства юстиции (далі - ДМАМЮ).
Москва, 1897. Т. 1. С. 179; Русская историческая библиотека (далі - РИБ). Юрьев, 1914.
T. XXX: Литовская метрика. Отделы первый-второй. Ч. 3: Книги публичных дел. Т. 1.
Сглб. 368.
3Про це поширення на українських землях див.:Крикун М. Г. Поширення польського
адміністративно-територіального устрою на українських землях // Проблеми
слов’янознавства. Львів, 1990. Вип. 42. С. 34-37.
4Про нього: Prochaska A. Roman Sanguszko (Hetman polny litewski) // Przewodnik
Naukowy і Literacki. Lwow, 1889. T. XVII. S. 681-694,784-800,877-898,972-985,1116-1135;
Monografla XX. Sanguszkow oraz innych potomkow Lubarta-Fedora Olgerdowicza
X. Ratenskiego. Lwow, 1911. T. II. Cz. I: Linia niesuchoježska / Opracowal Z. L. Radziminski;
Machynia M. Sanguszko (Sanguszkowicz) Roman // Polski Slownik Biograficzny (далі - PSB).
Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1992-1993. T. XXXIV. S. 500-505.
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ньому виділено місця для дня і місяця, а також для місця його видання (І )*.
Відомо, натомість, що привілей СиґізмундаАвґуста на уряд брацлавського
каштеляна ( “кашетелянство”, “каштелянію”) овруцькому старості
князеві Андрію Тимофійовичу Капусті був виданий 25 березня того самого
року в Книшині (If. Гадаємо, що навряд чи привілей на каштелянство
з 'явився раніше привілею на воєводство: зваживши на те, що воєвода
посадово стояв вище каштеляна, котрий був другою особою за рангом у
воєводстві, логічно твердити, що при створенні нового воєводства він
мав би бути призначений насамперед або ж водночас із каштеляном.
Привілей на Брацлавське воєводство не був виданий водночас з привілеєм
“каштелянським ”, оскільки їх уписано врізні книги Литовськоїметрики6.
Отже, він з'явився до появи “каштелянського” привілею, напевно,
напередодні останнього. Це твердження базуємо на тій підставі, що
ЗО березня 1566р. датовані два листи Сиґізмунда Авґуста, в яких, з
відомих нам документів, уперше князя Р. Ф. Санґушка згадано як
*
Тут і далі цифри звичайним шрифтом (в основному тексті передмови) або
курсивом (у примітках) та в крутих дужках означають номери документів цього збірника.
5Про А. Т. Капусту див.: Spieralski Z. Kapusta Andrzej // PSB. 1966. T. XII. S. 5-6.
625 березня, за аналогією лише з датуванням “каштелянського” привілею, датують
привілей на воєводство князю Р. Ф. Санґушкові Матвій Любавський (Любавский М.
Литовско-русский сейм: Опыт по истории учреждения в связи с внешнею жизнью
государства. Москва, 1900. С. 725) і Юзеф Вольф {Wolff J. Senatorowie і dygnitarze
Wielkiego Księstwa Litewskiego. 1385-1795. Krakow, 1885. S. 7), 30 березня, помилково, Антоній Прохаска, який обґрунтовує своє твердження тим, що 30 березня 1566 р.
Сиґізмунд Авґуст із Бєльська звернувся з листом (цей лист див. у: Archiwum
XX. Sanguszkow w Stawucie (Dyplomatariusz galęzi niesuchoježskej. T. II). Lwow, 1910.
T. VII: 1554-1572. S. 91 [у нашому збірнику док. 3]) до брацлавських і вінницьких міщан,
котрим наказав у всьому бути послушними князю Р. Ф. Санґушкові у зв’язку з
призначенням його воєводою {Prochaska A. Roman Sanguszko... S. 791), та Маріуш
Махиня (Machynia М. Sanguszko (Sanguszkowicz) Roman. S. 501). Останній спирається
на сказане А. Прохаскою і додає, що призначення брацлавським воєводою князя
Р. Ф. Санґушка 30 березня відбулося після ухвали Віленським сеймом 25 березня про
утворення з Брацлавського і Вінницького старосте воєводства. У березні 1566 р. сейм у
BKJI не працював. Наступним у ньому після зазначеного Віленського сейму був сейм
Берестейський, що відбувався наприкінці квітня - в серпні 1566 р. (Максимейко Н. А.
Сеймы Литовско-Русского государства... С. 157). Сеймової ухвали про утворення
Брацлавського воєводства взагалі не було. Принагідно вкажемо на те, що одним і тим
же числом, 12 вересня 1566 p., датовані привілеї Сиґізмунда Авґуста на уряди воєводи
і каштеляна новоствореного Волинського воєводства - відповідно князю Олександрові
Федоровичу Чорторийському (Там же. С. 144; Малиновский И. Сборник материалов,
относящихся к истории панов-рад Великого Княжества Литовского. Томск, 1901. С. 7374; Wolff J. Senatorowie і dygnitarze... S. 90) і володимирському маршалкові та
городничому Михайлові Тишковичу Козинському {Любавский М. Литовско-русский
сейм... С. 725-726; Wolff J. Senatorowie і dygnitarze... S. 142).
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брацлавського воєводу; один з них адресований брацлавським і
вінницьким міщанам (3), другий - королівському ротмістрові Філону
Семеновичу Кміті (4). Здавалось би, на користь “перш ості”
"воєводського ”привілею може свідчити і те, що в ньому жодного слова
немає про каштеляна. Проте в “каштелянському” привілеї не згадано
воєводи. Чи не пояснюється взаємний брак таких згадок необов ’язковістю
їх у привілеях?
Треба звернути увагу на те, що в обох привілеях сказано: видано їх
згідно з даним Сиґізмундом Авґустом на Віленському сеймі дозволом, про
який уже ішлося, і на те, що в "каштелянському”привілеї записано: нові
достоїнства (тобто уряди воєвод і каштелянів) вводяться у ВКЛ на
взірець ( “кшталътомъ ") Польської корони.
Після смерті князя Р. Ф. Санґушка (12 травня 1571 р.) понадрік уряд
брацлавського воєводи не був зайнятий. 4 липня 1572р. привілей Сиґізмунда
Авґуста на нього отримав князь Андрій Вишневецький, перед тим
волинський каштелян (3\). У зв’язку з переведенням його після 19 липня
1576р. королем Стефаном Баторієм на уряд волинського воєводи того
жроку брацлавським воєводою став князь Януш Миколайович Збаразький,
котрий обіймав його до своєї смерті в 1608р.7
Після смерті князя А. Т. Капусти в 1572 р. 4 липня того ж року
Сиґізмунд Авґуст номінував на брацлавське каштелянство маршалка і
володимирського городничого Василя Загоровського (32). По смерті
останнього (29 лютого 1580р.) цей уряд, до переведення його Стефаном
Баторієм на київське каштелянство, належав князю Михайлові
Вишневецькому. Далі брацлавськими каштелянами були Олександр
Семашко (за привілеєм Стефана Баторія від 20 жовтня 1581 р. (\\0) до смерті 24 березня 1597p.), князь Григорій Санґушко (номінований
королем Сиґізмундом III20 липня 1598р. - до смерті в 1602 p.), Миколай
Семашко (номінований тим же королем у березні 1603 р. - до смерті
наприкінці 1617р. або на початку 1618 р.)8.
Перелічені воєводи і каштеляни були волинськими магнатами, за
винятком А. Т. Капусти - заможного землевласника Київського
воєводства.
Територія, що стала Брацлавським воєводством, у “воєводському ”
привілеї князю Р. Ф. Санґушкові йу документах маєткового змісту 1587 і
7Litwin Н. Naplyw szlachty polskiej na Ukrainę. 1569-1648. Warszawa, 2000. S. 203.
Про князя Я. М. Збаразького див.: Dobrowolska W. Mtodošč Jerzego i Kizysztofa Zbaraskich
(z wstępem o rodzie Zbaraskich i žyciorysem Janusza Zbaraskiego wojewody braslawskiego).
Pizemyšl, 1927 [RocznikPrzemyski.T. VILZarok 1926-1927]. S. 14-81.
8Litwin H. Naplyw szlachty polskiej... S. 204.
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1592pp. (219) іменована “землею Подільською ”, а в листі шляхти (зем ян)
воєводства до Р. Ф. Санґушкаяк до свого воєводи, написаному у Вінниці
28 березня 1569р., - “краєм Подільським” (1%). Ця земля (край) була
східною, більшою, частиною історичного регіону, званого “Поділлям ”
(західною частиною Поділля було Подільське воєводство, створене у
складі Польського королівства в першій половині 30-хроків XV cm.9). У
воєводському привілеї Р. Ф. Санґушкові та сама територія фігурує як
“земля Брацлавська і Вінницька ”- відповідно до головних міст і замків у
ній - Брацлава і Вінниці (у документах воєводства, написаних руською
мовою, вони фігурують як “Браславль ”, через що в них постійно
наводитьсяозначник “браславський”(ане “брацлавський”), і “Вєница”,
“Вєница ”(рідше “Виница ”, “Віница ”) 10. Один із документів 1596р. подає
назву “земляБрацлавська” (215).
9Крикун М. Г Поширення польського адміністративно-територіального устрою...
С. 25-28.
10 Збереглися деякі відомості про один із цих замків - Вінницький - стосовно
перших кількох років існування Брацлавського воєводства. З написаного у Варшаві
З жовтня 1566 р. листа Сиґізмунда Авґуста до князя Р. Ф. Сашушка довідуємося “совєликом
слабости” замку та про те, що він “на зломь фундаменте єсть збудовань и вьборздє впасти
мусить”, тому потребує “поправы” (10). У листі шляхти цього воєводства до того ж
князя, датованому 28 березня 1569р., про замок читаємо, що він “в б^дованю и в
нєсопат/?ности вєлми єсть вон/ипливьш”, у ньому “nopoxtf, кул, салитры и инших всих
потреб, Ktf соборонє замковою належачих, вєлми мало, стрєлба, которал была, тал с а
попсовала, гзковниц ледве к\! соборонє добрых собєрє/и з дєсє/и” (18). У листі від 3 жовтня
1566 р. також зазначено, що при замку є рота з драбів, очолювана князем Ярославом
Соколенським, і що, як писав йому, великому князеві, Р. Ф. Санґушко, через несплату
коштів з державного скарбу далі “драби тамъ вытривати не могут, нє маючи за што
содєжи купити, а зима тьш горем их ю/итоль розжєнєть”. Сигізмунд Авґуст просить адресата
“задержати” цю роту і повідомляє, що посилає йому свій лист до земського підскарбія
(Миколая Нарушевича) з наказом вислати гроші для неї (10). Ідеться тут про драбів піших.
Це видно з листа Сиґізмунда Авґуста до М. Нарушевича від 5 жовтня 1569 p., в якому
сказано про вінницьку роту Я. Соколенського (Lietuvos metrika. Knyga Nr 532 (1569-1571) /
Parengė: Lina Anučytė ir Algirdas Paliulis. Vilnius, 2001. S. 89-90). У матеріалах Городенського
сейму 1567 р. записано: “драб пеший з ручницею, з мечем або с кордом, або також з
рогатиною” (ДМАМЮ. Т. 1. С. 453). Листом від 12 квітня 1568 p., складеним у Книшині,
Сигізмунд Авґуст сповістив маршалка й писаря українних замків Івана Воловича, що
звільнив Я. Соколенського як такого, що не має “воли з прычынъ певных вжо далєм на
тамошнємь залікѴ служыти”, з посади ротмістра роти в складі 100 драбів при замку і
призначив замість нього Семена Дешковського; там же великий князь зобов’язав адресата
виділити на утримання цієї роти на півріччя надходження від вінницьких корчми і мита.
Далі у тому самому листі читаємо, що найвищий гетьман Великого князівства Литовського
князь Костянтин Острозький, будучи старостою брацлавським і вінницьким (у 14971530 pp.), тримав при Вінницькому й Брацлавському замках “почот” зі своїх служебників
“длпа лєпшоє бєспєчности тых замъковъ”, а теперішній брацлавсько-вінницький староста
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Назви “Брацлавсъке воєводство ” у відомих нам джерелах,
складених до Люблінської унії, немає. В одному з них трапляється
“воєводство Браславскоє и Вєницкоє" (5), в іншому - “воєводство
Браславліа Подольского
а ще в іншому воєводство ототожнене з
Брацлавом і Вінницею ("до Браславълд и Вєницьі, до воєводства ”, 6).
Усі ці джерела датовані 1566р. Щойно у виданому 27 травня 1569р.
Сиґізмундом Авґустом у Любліні універсалі, яким проголошено
"повернення ” і "включення ” Волинської землі до Польської корони,
трапляється, причому неодноразово, назва ".Брацлавське воєводство ”
князь Богуш Корецький такого почту зі своїх служебників не має (77). Про цього ж
старосту у привілеї Сиґізмунда Авґуста стосовно надання йому в трирічну заставу
Вінницького староства, виданому в Городні 20 червня 1568 p., сказано, що той бере на
себе всі витрати на утримання (“ховане”) при Вінницькому замку пішої роти, пушкарів й
“інших слуг”, котрі (витрати) до того часу йшли з великокнязівського скарбу, натомість
звідти мають бути виведені великокнязівські піша рота на чолі зі своїм ротмістром й “інші
служебні”; там само зазначено, що староста на час застави земської військової служби
відбувати не буде і “почту” жодного ставити й посилати не повинен, лише має забезпечити
“почо/и єздньш” (тобто кіннотний) зі своїх слуг за давнім звичаєм на першу ж вимогу
великого князя “ д л а юсторо^сности и собороны” останнього (20). Всупереч згаданому
призначенню С. Дешковського, ротмістром при Вінницькому замку залишався
Я. Соколенський - аж до Люблінської унії і дещо пізніше (названий лист шляхти
Брацлавського воєводства від 28 березня 1569 р. (18); Lietuvos metrika. Knyga Nr 532. S. 8990 (лист Сиґізмунда Авґуста від 5 жовтня 1569 р. до М. Нарушевича); стосовно
С. Дешковського, то він став ротмістром роти зі 100 драбів при Брацлавському замку.
8 травня 1570 p., по його смерті, на його місце Сиґізмунд Авґуст призначив Станіслава
Ґославського (24). 8 жовтня 1580 р. цей замок “з допйцєніа Божого”, “с пригоды за
припадкомъ нєщастливьш” згорів (82-88,90-101). Коронаційний сейм Речі Посполитої
1588 р. вказав на те, що Вінницький і Брацлавський замки “потребують великої поправи”
(Volumina legum. Petersburg, 1859. T. 2. S. 262). За інвентарем Вінницького замку, складеним
11 вересня 1604 p., цей замок довкола омиває ріка Бог (Південний Буг), розташований він
на насипаному кіпці зі “злим” парканом, посередині нього стоїть “світличка з коморою
навпроти”, в якій зберігають “стрільбу” (зброю), біля неї - башта, від мосту - брама; ці
будівлі - “старі, погнилі й пошарпані”, а міст - “злий”; зброю становлять дві гармати і
46 гаківниць, гарматних ядер (kul) налічується 30, куль до гаківниць - “шуфляда”, пороху
до ядер і гаківниць - “барило”, до рушниць - три чверті барила; на території замку
міститься кільканадцять шляхетських комор. За тим же інвентарем, цей замок раніше
згорів “дотла” (425). Описи Вінницького і Брацлавського замків 1545 р. див.: Литовська
метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року / Підготував Володимир
Кравченко. Київ, 2005. С. 213-221 (Вінницький замок), 225-236 (Брацлавський замок).
Описи тих же замків 1552 р. див.: Архив Юго-Западной России, издаваемый коммиссиею
для разбора древних актов, состоящею при Киевском, Подольском и Волынском генералгубернаторе (далі - Архив ЮЗР). Киев, 1886. Ч. VII. Т. 1: Акгы о заселении Юго-Западной
России (1386-1700). С. 598-601 (Вінницький замок); 1890. Т. 2: Акты о заселении ЮгоЗападной России (1471-1668). С. 19-23 (Брацлавський замок).
11Любавский М. Литовско-русский сейм... Приложения. С. 231. Див. 29.
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( "wojewodzstwo Braclawskie ”); тут це воєводство фіТуруєяк частина,
поряд з Волинським воєводством, Волинської землі12. Згодом назва
“Брацлавське воєводство ” витіснила інші (виняток, що стосується
1572р.: “wojewodsztwo Braczslawia Podolskiego ”, Ъ\), щоправда, у
тогочасних джерелах вона трапляється нечасто. Щодо належності
Брацлавського воєводства до Волинської землі, то її реліктово
засвідчують документи з маєткових справ 1578 р. (41, "зємли
Вольїньскоє и воєводства Браславского'У, 1588-1589 pp. (168, “в з&шіи
Вольшскои, въ воєводствє Браславскол/ ”) і постановою Варшавського
сейму Речі Посполитої 1590р. ("‘wojewodztwa wolynskie Wolynskie і
Braclawskie”/ 3.
Поряд з найменуванням воєводи “брацлавським ” у джерелах до
Люблінської унії трапляються означення його “брацлавським і
вінницьким ”. Пізніше панувало лише означення “брацлавський ”.
Край, частиною якого було Брацлавське воєводство, в джерелах
іменується “Україною”, “Украйною” (1566р. -5 , 9; 1567р. - \ Ъ). Цей
термін означав окраїнні землі ВКЛ, після Люблінськоїунії-Брацлавське
і Київське воєводства Речі Посполитої.
Брацлавське воєводство було розташоване в басейні середньої
течії Богу (від кінця XVIII cm. —Південний Буг) і частково Дністра. Воно
межувало: на заході - з Летичівським повітом Подільського воєводства
(значною мірою по Мурафі, лівій притоці Дністра), на півночі (загалом
по знаменитому Чорному шляху) - з Житомирським і Київським
повітами Київського воєводства (останнєутворене ще 1471 p.), на сході
- з Київським повітом, на південному сході і півдні - із землями,
контрольованими Османською імперією і Кримським ханством, на
південному заході-з Молдавським князівством (по Дністру). Західний і
північний кордони склалися задовго до створення воєводства, згодом
вони були відображені в таких документах: західний - в описові
кордонів ВКЛ з Польською короною 1546р.14, західний і північний —у
“Списанье поветов и границ”, документі, складеному, можливо,
12Volumina legum. T. 2. S. 80-84; Akta unjiPolski z Litvvą. 1385-1791 / Wydali Stanistaw
Kutrzeba i Wladystaw Semkowicz. Krak6w, 1932. S. 300-308.
13Volumina legum. T. 2. S. 312.
14 Археографический сборник документов, относящихся к истории СевероЗападной Руси, издаваемый при управлений Виленского учебного округа. Вильна, 1867.
T. І.С. 122-126; Dogiel М. Limites Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, ex originalibus
et exemplis authenticis descripti et in lucem editi anno 1758. Vilnae, 1758. P. 193-201. Див.
також: Крикун M. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XVХѴШ ст.: Кордони воєводств у світлі джерел. Київ, 1993. С. 16-19.
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напередодні Віденського сейму 1565-1566pp.15, і в описові кордонів
Брацлавського воєводства, здійсненому 6 січня 1570р.уБрацлаві Олізаром
Кірдеєм Мильським і Михайлом Шашковичем Долбуновським за наказом
Сиґізмунда Авґуста (39). За різними джерелами, кордон воєводства
наприкінці 60-хроків XVI cm. на південному сході проходив по лівій притоці
Богу Свинюсі, на півдні - по правій притоці Богу Саврані16. Східний кордон
був невиразно окреслений в описові від 6 січня 1570р. унаслідок його
невизначеності17, плинності на той час, а інших його описів не маємо18.
На Варшавських сеймах 1578, 1589, 1593 і 1601 pp. піднімалося
питання про розмежування Брацлавського воєводства із сусідніми
воєводствами. На першому з них було обіцяно призначити для проведення
розмежування комісарів19, проте це навряд чи було виконано. Сейм 1589р.
постановив призначити таких же комісарів шляхом розсилання їм
відповідних листів з королівської канцелярії10. Невідомо чи ці листи
розіслали. У контексті цієї постанови король Сиґізмунд III своїм листом
від 25 травня 1589p., відправленим з Любліна, звернувся до подільського
воєводи і городельського та чорштинського старости Яна з Сєнна,
київського каштеляна Михайла Мишки, брацлавського каштеляна
15 РИБ. T. XXX. Стлб. 891-892; Любавский М. Литовско-русский сейм...
Приложения. С. 161-162; Архив ЮЗР. Ч. ѴП. Т. 2. С. 365; Dogiel М. Limites Regni Poloniae...
S. 203-204. Див. також: Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій... С. 19.
16 Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій... С. 103-106. Згодом
південний кордон посунувся на південь від Кодими, правої притоки Богу, та Ягорлика,
лівої притоки Дністра. Цей стан кордону зафіксований під час розмежування володінь
Речі Посполитої й Османської імперії в 1633 р. (KrykunM. Rozgraniczenie ziem
Rzeczypospolitej і imperium Ottomanskiego w 1633 roku // Žydzi wšr6d chrešcijan w dobie
szlacheckiej Rzeczypospolitej. Studia historyczne ofiarowane Zenonowi Guldonowi w
szeščdziesiątąrocznicę. Kielce, 1966. S. 145-157; Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th—
18th Centuries): An Annotated Edition of Ahdnames and Other Documents / By Dariusz
Koiodziejczyk. Leiden; Boston; Koln, 2000. P. 432-435).
17Крикун M. Адміністративно-територіальний устрій... C. 92-93.
18Про територію Брацлавського воєводства до 1566 р. див.: Боряк Г. В. Територія
і залюдненість Брацлавщини в першій половині XVI ст. (до 1566 р.) // Історичні дослідження.
Вітчизняна історія. Київ, 1985.Вип. 11.С. 63-70. Див. також: Крикун М. Г. Границі і повітовий
поділ Брацлавського воєводства в XVITXVIII ст. // Історичні дослідження. Вітчизняна
історія. 1982. Вип. 8. С. 88-99.
19Volumina legum. T. 2. S. 189.
20Ibid. S. 287. Цей сейм врахував адресоване йому прохання шляхти Брацлавського
воєводства, висловлене нею в інструкції свого сеймика, що відбувся 31 січня 1589 р. у
Брацлаві, послам, делегованим на цей сейм. У проханні йдеться про потребу розмежувати
Брацлавське і Волинське воєводства з коронними воєводствами (167), тобто
воєводствами, котрі і до Люблінської унії входили до складу Польського королівства, Подільським, Руським і Белзьким.

11

Олександра Семашка, галицького каштеляна і скальського старости
Станіслава Лянцкоронського з Бжезя та любачівського каштеляна
Зиґмунта Тшецінського з повідомленням про призначення їх комісарами для
проведеннярозмежування Брацлавського і Подільського воєводств. Іншим
своїм листом, датованим тим же числом, написаним там само й
адресованим шляхті цих воєводств, король довів до її відома про це
призначення. А 9 червня того жроку названі комісари звернулися з Любліна
з писемним закликом до цієї ж шляхти сприяти їм у виконанні покладеної
на них місії
Незважаючи на видання цих документів, розмежування,
про яке у них ішлося, не відбулося. Така ж доля спіткала сеймову постанову
1593 p., в якій зазначено, що комісарами від кожного з воєводств,
розмежування яких здійснюватиметься, мають бути представлені цими
воєводствами підкоморії, судді (напевно, земські) і войські21. У постанові
1601 р. сказано, що комісарами в справі розмежування Брацлавського і
Подільського воєводств мають бути їхні воєводи, підкоморії, хорунжі і
войські і що для її виконання вони мають з "їхатись в Уланові22-містечку
Подільського воєводства, розташованому поблизу кордону останнього з
Брацлавським воєводством. І ця постанова не була виконана.
Задовго до утворення Брацлавського воєводства на його території
склалися два старостинські округи - повіти з адміністративними
центрами у Вінниці і Брацлаві, влада в яких належала призначеному великим
князем литовським намісникові, званому старостою брацлавським і
вінницьким13. На рубежі XV-XVI cm., а можливо, йраніше, до цієїтериторії
зараховували й Звенигородський повіт, причому Звенигородським
старостою був брацлавсько-вінницький староста. Після 1517р., коли
татари замок Звенигородок зруйнували вщент, а “його” повіт
перетворили в "пустиню ”, згадка про останній надовго зникає з титулу
старости Східного Поділля24. Звенигородський повіт чи не вперше після
того названий в описові кордонів Брацлавського воєводства від 6 січня
1570р. Проте цю згадку слід уважатиремінісцентною, тому що на кінець
1560-хроків, як, зрештою, й тривалий часу майбутньому, Звенигородського
повіту не було25. В інвентарі Вінницькогозамку, датованому 11 вересня 1604p.,
його терен фіґурує як “пустиня Звенигородщина ” ('"Zwinogrodzczyzna
pustynia ”) і до цього додано, що вона “завжди належить до Вінниці ” (425),
тобто до Вінницького замку (староства). Це останнє, відоме нам, джерельне
21Volumina legum. T. 2. S. 347-348.
22Ibid. S. 391-392.
23Крикун M. Г. Границі і повітовий поділ... C. 95.
24Там само. С. 95-96.
25Там само. С. 96.
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свідчення про належність Звенигородщини до Брацлавського воєводства.
Треба підкреслити, що на неї від останньої третини XVI cm. постійно
претендувало Київське воєводство, і, зрештою, вона опинилася в його
складі, хоча Брацлавське воєводство так само постійно вважало її своєю
частиною26.
Зваживши наявно переважаючу кількість документальних свідчень
на користь належності Звенигородщини до Київського воєводства,
польський історик Александр Яблоновський цілкомрезонно, на наш погляд,
відніс цю територію до нього. Це допомогло йому окреслити східний
кордон Брацлавського воєводства. Згідно з А. Яблоновським, вже на зламі
XVI-XVII cm. цей кордон значною мірою пролягав по Гірському Тікичу правій притоці Тікича, котра впадає справа в Свинюху (Гірський Тікич і
Тікич відокремлювали Брацлавське воєводство від Звенигородщини)27.
Враховуючи це, за вимірами, зробленими для А. Яблоновського наприкінці
XIX або на початку XX cm. планіметром на топографічній карті, що
охопила територію Речі Посполитої в кордонах 1772 р. - цю карту в
середині XIX cm. склав В. Хшановський у мірилі 1:30000028 - площа
Брацлавського воєводства становила 35 тисяч кв. км29. За сучасним
адміністративним поділом ця територія включає в себе Вінницьку
область без її західної та північно-західної і північно-східної частин,
частини Київської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської й Одеської
областей та Республіки Молдова30.
На початку XVII cm. (до 1610 р.) воєводство налічувало не менше
340 поселень31. Вони були зосереджені головно в північній, центральній
і західній його частинах. Якщо виходити з кордонів воєводства на
26Крикун М. Г. Адміністративно-територіальний устрій... С. 93-103.
27 Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej / Wydany z zasilkiem Akademii
Umiejętnošci w Krakowie. Epoka przeiomu z wieku XVI-go na XVU-sty. Dzial ІІ-gi: “Ziemie
Ruskie” Rzeczypospolitej / Opracowal і wydat Aleksander Jablonowski. Warszawa; Wieden,
1889-1904.
28Chrzanowski IV. Karta dawnej Polski. Paryz, 1859.
29 Jablonowski A. Ukraina// Žrodla dziejowe. Warszawa, 1897. T. XXII. S. 43.
Картографічні зображення цього воєводства: Atlas Historyczny...; Крикун M.
Адміністративно-територіальний устрій... Карта “Брацлавське воєводство в другій
половині ХѴШ ст.”.
30 Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій... Карта “Воєводства
Правобережної України в другій половині XVI-XVIII ст. та обласний поділ України,
частини Білорусі та Молдови”:
31Крикун М. Кількість і структура поселень Брацлавського воєводства в першій
половині ХѴП століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка (далі - Записки
НТШ). Львів, 2006. T. CCLII: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.
С. 556-647. Слід наголосити, що назви не всіх поселень Брацлавського воєводства на
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1772 p ., то на початку XVII cm. у ньому одне поселення в середньому
припадало на 102,9 кв. км. У сусідньому Подільському воєводстві цей
показник на той же час становив 24,3 кв. км32. Тож Брацлавське
воєводство було у ті роки дуже бідне на поселення, а значить малолюдне.
Унаслідок адміністративно-територіальної реформи, проведеної
у ВКЛ за польським зразком у 1565-1566pp., повіти у ньому (до неї,
нагадаємо, старостинські округи) перетворились на судові повіти території, на які поширювалися прерогативи шляхетських за суспільнополітичним характером земських і ґродських судів і в яких влада старост
була обмеженою (вона здійснювалась через призначувані й очолювані ними
ґродські суди) шляхетським самоврядуванням, уособлюваним виборними
земськими судами і сеймиками, які діяли в кожному воєводстві33.
Брацлавське воєводство успадкувало від часу до його виникнення
Брацлавський і Вінницький повіти та брацлавсько-вінницького старосту.
Останнім до і після створення воєводства був (від 1548р. до своєї смерті
у 1576р.) князь Богуш Федорович Корецький, також волинський магнат
(у 1559-1576pp. він обіймав також уряд луцького старости)34.
початок ХѴП ст. нам відомі. Так, навряд чи число 340 враховує всі поселення, згадані лише
кількісно датованими 1602 р. квитами про сплату поборового податку з таких маєткових
комплексів князя Юрія Збаразького: Прилуцького (місто Прилук і 29 сіл), Немирівського
(місто Немирів і 31 село), Животівського (місто Животів і 11 сіл) і Погребшценського (місто
Погребище і 27 сіл) (Žrčdla dziejowe. 1894. T. XX: Ziemie Ruskie. Ukraina (Kijow-Braclaw) /
Wydal Aleksander JaWonowski. S. 123). Слід мати на увазі, що якась кількість поселень
Погребшценського маєтку могла входити до складу Київського воєводства.
32Крикун М. Кількість і структура поселень Подільського воєводства в першій половині
ХѴП століття ІІ Записки НТШ. 2002. Т. ССХІЛП: Праці Історично-філософської секції. С. 384.
33 Крикун М. Г. Повітовий устрій Подільського воєводства в XV-XVI ст. //
Український археографічний щорічник. Київ, 1992. Вип. 1. С. 157-178; Крикун Н. Г.
Административно-территориальное устройство Правобережной Украины в ХѴ-ХѴШ вв.
Автореф. дисс. [...] д-ра историч. наук. Киев, 1992. С. 23-30.
34 Про нього див.: Поліщук В. Князь Богуш Корецький як землевласник і
урядник (1510-1576) //Київська старовина. Київ, 2001. JVe 3. С. 56-72; Maciszewski J. Korecki
Bohusz(Bohdan)//PSB. 1968-1969. T. XIV.S. 58-59. Твердження цих авторів, нібито князь
Б. Ф. Корецький у 1570-х роках був і Звенигородським старостою, не відповідає дійсності:
найраніша відома нам згадка про Звенигородського старосту після Люблінської унії
припадає на 17 вересня 1582 р. - ним, як це видно з його підпису у документі, був
брацлавсько-вінницький староста Юрій (Єжи) Струс з Коморова (116). Варто вказати й
на те, що в тому ж документі Ю. Струс названий тільки брацлавсько-вінницьким
старостою; це наводить на думку, що на той час його Звенигородське старостинство
було умовним, суто словесним. Починаючи з позову Брацлавського іродського суду від
4 вересня 1590 р. (191), Ю. Струс регулярно йменується Звенигородським старостою.
Востаннє він фігурує у цій ролі в документі від 3 квітня 1604 p., в якому ідеться про згоду
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Характерною ознакою Брацлавського воєводства є те, що за
наявності в “його ”джерелах двох повітів воно мало по одному ґродському
і земському суду35. Вони були створені за польським зразком у 1566p.,
обслуговували головним чином різні галузі діяльності шляхти. До 1598р.
обидва суди діяли в Брацлаві, відтоді - у Вінниці - за тогорічною
постановою Варшавського сейму; прийнятою на прохання послів від
Брацлавського воєводства; постанова зобов \язала перевести ці суди до
Вінниці як до нового адміністративного центру воєводства36.
Найраніша згадка про перебування ґродського суду у Вінниці після
видання щойно названої сеймової постанови датується 15 вересня
1598 р.: цього дня тут розпочалася чергова його сесія (рочки), про що
довідуємося із запису, внесеного в книгу того ж суду під час цих рочків
19 вересня (299). Найраніша відомість про перебування у Вінниці земського
суду припадає на ЗО вересня 1598p.: цього дня тут розпочалася чергова
його сесія (роки), про що сказано у записі, внесеному у книгу того ж суду
під час цих років 5 жовтня (300/ Варшавський сейму 1598р. тривав від
8 березня до 13 квітня37. На часроботи сейму припадає поява документа
короля Сиґізмунда III на передання Ю. Струсом Вінницького і Звенигородського старосте
Валентиєві Александру Калиновському (419), котрий далі був Звенигородським
старостою. Таким він уперше згаданий у позові Вінницького ґродського суду від 25 жовтня
1604 р. (428). Тоді ж В. А. Калиновський обіймав уряд вінницько-брацлавського старости.
У контексті сказаного про Звенигородщину титулування Ю. Струса і В. А. Калиновського
Звенигородським староством слід уважати таким, що не мало реальної територіальної
основи.
35Крикун М., Піддубняк О. Матеріали про діяльність гродського і земського судів
Брацлавського воєводства останньої чверті XVI - першої половини XVII ст. в архіві роду
Пісочинських // Збірник праць і матеріалів на пошану Лариси Іванівни Крушельницької.
Львів, 1998. С. 81-106.
36Volumina legum. T. 2. S. 375. Орест Левицький твердить, не наводячи джерельних
доказів, що перенесення судів з Брацлава до Вінниці було здійснене “з огляду на часті
татарські набіги” (Левицкий О. И. Об актових книгах, относящихся к истории ЮгоЗападного края и Малороссии. Москва, 1900. С. 15). Напевно, він має рацію, зваживши
на те, що Брацлав розташований на південь від Вінниці і, отже, раніше від неї і частіше
піддавався татарським набігам. На наш погляд, вагомою причиною перенесення судів, як
і центру воєводства, були напружені відносини в 1590-х роках між брацлавсько-вінницьким
старостою Ю. Струсом та міщанами Брацлава, які набирали характеру гострої боротьби.
Як переконаємося далі, ці взаємини перешкоджали нормальній діяльності судів та їх
канцелярій. У той же час такі відносини між старостою та міщанами Вінниці документи
не засвідчують, що дає підставу твердити: соціально-політична ситуація в цьому місті
тоді була порівняно спокійною.
37Chronologiasejmowpolskich. 1493-1793 / Zestawil і wstępem poprzedzil Wiadyslaw
Konopczynski //ArchiwumKomisjiHistoiycznej. Krakow, 1948. T. ГѴ(Ogolnego zbioruXVI).
Nr 3. S. 145.
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ґродського суду, датованого 17 березня, коли він ще діяв у Брацлаві (295).
Подібного документа щодо земського суду не маємо, але, поза сумнівом,
і він тоді діяв у Брацлаві. Жодної інформації про діяльність тих же судів
після сейму до середини вересня 1598 р. не маємо. Отже, можна
вважати, що обидва суди були переведені до Вінниці десь у проміжку
другої половини квітня - першої половини вересня. Зрозуміло, зміна місця
їх діяльності потягла за собою зміну їх найменування-з “брацлавських ”
вони стали "вінницькими”. Щоправда, інколи після 1598р. земський суд
у джерелах виступає як "брацлавський ”.
До 1598р. обидва суди свої сесії проводили в Брацлавському замку
(ґродський суд: 1582,1585, 1589, 1598рр., відповідно, 116, 141, 169, 294;
земський суд: 1585, 1596рр., 136, 266j5* відтоді, згідно зі згаданою
тогорічною сеймовою постановою, - в королівському дворі у Вінниці
(гродський суд: 1598p., 302; 1601-1605pp., 353, 356, 358, 404, 410, 411,
441, 444, 451, 478; земський суд: 1598р., 300), де була “изба судовая”
(1602 p., 361/ Цей двір, за інвентарем Вінницького замку 1604р. (425),
був "під замком”. У ньому зліва стояв "старий домик”з двома світлицями
нагорі, розташованими одна проти одної (кожна - з коморою), та кухня
(зі світличкою і коморою), навпроти воріт була столова ізба з сіньми і
світличка з сіньми. Залишається гадати, де тут була "судова ізба". Сейм
1601 р. постановив, що вінницькі роки повинні відбуватися не в
королівському дворі, а в місті - там, де земський суд вибере собі місце39.
Чи ця постанова була виконана, невідомо.
3*Треба вказати на те, що у Другому Литовському статуті 1566 р. місцем діяльності
земського суду називано “замок альбо двор” в адміністративному центрі повіту (очевидно,
й воєводства) (Статути Великого князівства Литовського у трьох томах / За редакцією
С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса, 2003. T. II: Статут Великого князівства
Литовського 1566 року. С. 96). Місце, де мав би функціонувати ґродський суд, у Статуті
не вказано. Воно було те саме, адже цей суд існував при старості, а староста урядував у
замку. Повторивши сказане своїм “попередником”, Третій Литовський статут 1588 р.
відзначив, що повинні бути збудовані “домы для отправованья судов земских”, причому
- неподалік від “замков и дворов [...] судових” (Статути Великого князівства Литовського.
2004. Т.Ш:Сгаіут Великого князівства Литовського 1588 року. Кн. І.С. 129). Слово “судові”,
поза сумнівом, належить до ґродських і земських судів. Отже, вони, за Третім Литовським
статутом, діяли в замках і дворах. На час видання цього Статуту обидва брацлавські суди,
як бачимо, працювали в замку. Варшавський сейм 1590 р. постановив виділити в Брацлаві
місце (“ріас”) для зведення на ньому “судового дому” (Volumina legum. T. 2. S. 317).
Напевно, цей дім мав призначатися для засідань обох судів. Постанова, як бачимо, не
була виконана. Посилаючись на Третій Литовський статут, усвідомлюємо, що його дія не
поширювалась на Брацлавське (також Волинське і Київське) воєводство. Проте слід мати
на увазі, що окремі сторони суспільно-політичних реалій ВКЛ, відображені у ньому,
були притаманні й цим українським воєводствам.
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Оскільки кожен із судів своєю діяльністю охоплював всю територію
воєводства, то це означало, що воно являло собою територіально
тотожні ґродський і земський повіти - шляхетські судові округи, а
властиво —один повіт. У контексті цього висновку треба наведений у
джерелах від 1566р. поділ воєводства на Брацлавський і Вінницький
повіти вважати анахронізмом, відгомоном колишнього, до утворення
воєводства, поділу його на старостинські округи-повіти40.
Одноповітовість Брацлавського воєводства підтверджується й
наявністю в ньому одного "комплекту ” (з одним винятком, про який
ітиметься далі) земських урядів - від підкоморія, який у земській урядовій
ієрархії слідував одразу після каштеляна, і до найнижчого урядника. Ці
уряди подекуди у ВКЛ на польський взірець почали запроваджувати ще
перед Віленським сеймом 1565-1566pp. (ідеться про хоружих та членів
земських судів - суддів, підсудків, писарів), а на цьому сеймі 21 грудня
1565 р. у відповідь на прохання його учасників Сиґізмунд Авґуст дозволив
воєводствам, тим, що існували, і тимг що будуть створені, мати уряд
підкоморія41. Згодом він та його наступники на польському престолі
Генрик, Стефан Баторій та Сиґізмунд III дарували воєводству інші уряди.
У воєводствах Речі Посполитої, поділених на повіти, кількість
останніх здебільшого відповідала кількості комплектів урядів; у
воєводствах, поділених на землі, таким було співвідношення між ними й
комплектами урядів, з тим, що повіти цих земель, якщо останні на них
були поділені, мали тільки деякі уряди42.
На час укладення Люблінської унії Брацлавське воєводство мало
такі земські уряди: підкоморія (цей уряд обіймав Семен Дешковський),
земських судді (ІванКошка), підсудка (Андрій Садовський), писаря (Філон
Кордиш); кожен з них іменувався “брацлавським і вінницьким ”. Тоді ж
існував уряд вінницького войського (Мисько Петничанський). Перелік цих
урядів та відповідних урядників містить список шляхти Брацлавського
воєводства, котра 16 червня 1569 р. або дещо пізніше у Брацлаві
39Volumina legum. T. 2. S. 395.
40Крикун M. Г. Границі і повітовий поділ... С. 96. Спираючись на акти коронного
трибуналу кінця XVI - першої чверті ХѴП ст. (Žrčdta dziejowe. 1894. T. XXI: Ziemie Ruskie.
Ukraina / Wydal Aleksander Jabionowski), А. Яблоновський всерйоз сприйняв згадки в
них про Брацлавський і Вінницький повіти у воєводстві і на їх підставі зробив навіть
спробу визначити кордон між цими повітами (Jabionowski A. Wstęp // Žrodta dziejowe.
T. XX. S. 19,25,28-29).
41РИБ. T. XXX. Сгаб. 368,374; ДМАМЮ. Т. 1. С. 170,173.
42Крикун М. Земські уряди на українських землях в ХѴ-ХѴПІ століттях // Записки
НТШ. 1994. Т. ССХХѴПІ: Праці Історично-філософської секції. С. 65—122.
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присягала на вірність королю та Польському королівству (19). З
названих осіб лише про М. Петничанського відомо, коли був виданий
королівський привілей про призначення його на уряд (19 квітня 1567p.,
15; у Речі Посполитій усі призначення на земські уряди відбувалися за
королівськими привілеями). У цьому привілеї сказано, крім того, що перед
призначенням М. Петничанського в Брацлавському і Вінницькому повітах
ще немає войських. Отже, М. Петничанський був першим вінницьким
войським. Згадана в привілеї двоповітовість Брацлавського воєводства
мала лише “войськівський ” характер. В обов ’язки войського входило
забезпечувати громадський спокій на території, котра йому урядово
підлягала43. Такими територіями для вінницького і брацлавського
войських були землі, історично “прив’я зані” до відповідних замків —
центрів старосте. У цій, зокрема, іпостасі, на наше переконання,
виступають обидва повіти Брацлавського воєводства в джерелах від
1567p., а властиво - від 1566р. Напрошується аналогія з Подільським
воєводством: тут у XVII-XVIII ст. існував Червоногродський повіт,
на який повністю поширювалася юрисдикція Кам ’янецьких ґродського і
земського судів; політична його окремішність виявлялася лише в наявності
у ньому уряду войського (інших земських урядів Червоногродський повіт
не мав до 1726р.)44.
Чи призначив у тому ж 1567 р. Сиґізмунд Авґуст когось
брацлавським войським —невідомо. Першим знаним нам на цьому уряді
був Василь Жабокрицький: у привілеї короля Генрика Сергієві
Оратовському на брацлавське войськівство f “вомскоє ”), виданому
15 квітня 1574 р. на сеймі у Кракові, той названий його безпосереднім
попередником на цьому уряді, таким, що обіймав його до своєї
смерті (37). Напевно, це той Василь Жабокрицький, котрий у названому
списку шляхти Брацлавського воєводства, що присягла, фігурує без
уряду. У такому разі він став войським після Люблінськоїунії.
Генрик Літвін, не наводячи аргументів, твердить, що Семен
Дешковський був номінований королем на уряд підкоморія в 1566р.45
Насправді ж С. Дешковський підкоморієм став після 12 квітня 1568p.:
цим числом датовано написаний у Книшині лист Сиґізмунда Авґуста до
маршалка й писаря українських замків Івана Воловича, в якому, зокрема,
43Там само. С. 82.
44Крикун М. Повітовий поділ Подільського воєводства в останній чверті XVIХѴШ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1997. Вип. 32. С. 4647.
43Litwin Н. Napfyw szlachty polskiej... S. 208.
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повідомлено про призначення королем С. Дешковського ротмістром роти
при Вінницькому замку (11), причому його підкоморієм не названо. Якби
він ним був, то в листі обов’язково на це було б указано.
Іван Кошка став земським суддею після 13 січня 1567р.: цього числа
Сийзмунд Авґуст з Городні звернувся листом до брацлавського, вінницького
і луцького старости князя Б. Ф. Корецького, з якого видно, що серед двох
осіб, обраних шляхтою Брацлавського і Вінницького повітів на сейм,
котрий мав проходити в Городні, бувйі. Кошка (ІЗ): суддею він у цьому
листі не йменований46.
Слід мати на увазі, що до земськихурядників належав і брацлавськовінницький ґродський староста. Уже зазначалося, що на час укладення
Люблінськоїунії цей уряд обіймав князь Б. Ф. Корецький.
Після Люблінської унії список земських урядів Брацлавського
воєводства (відтоді всі вони, окрім уряду вінницького войського,
йменувалися "брацлавськими ”) поповнювався. Найраніше з ’явився уряд
хоружого. Першим хоружим став Богуш Дешковський (Дешкович):
його після смерті Сиґізмунда Авґуста шляхта Брацлавського
воєводства “длл лєпшого межи собою порядку и способнємшоє
собороны своєє озт нєприіатєлл под шнымъ часол* нєбєзпєчньїмь
(ідеться про безкоролів ’я в Речі Посполитій по смерті названого короля.
- М. К.^ [...] сполнє и згодливє ” обрала на цей уряд. Про це дізнаємося
з виданого 15 квітня 1574р. Б. Дешковському привілею, яким, на прохання
брацлавської шляхти, його затверджено на хоружстві (36)47. Сейм
1578 р. вирішив запровадити в Брацлавському воєводстві уряди
підчашого, стольника, підстолія і чашника (czešnika)48. На 1582 р.
припадають перші знані нам згадки про стольника Івана Шашковича
як небіжчика (\\А) і підстолія Семена Ободенського (116). Згідно з
46У списку земських урядників Брацлавського воєводства, складеному через якийсь
час після утворення останнього й опублікованому М. Любавським (.Любавский М.
Литовско-русский сейм... Приложения. С. 231), поряд із зазначенням того, що Семен
Дешковський - підкоморій, сказано, що земським суддею є Петничанський (ідеться,
очевидно, про Миська), підсудком - Петро Микулинський, писарем - Іван Дешковський.
Проте перебування останніх трьох осіб на цих урядах у той час (і пізніше) жодним іншим
документом не підтверджується. Це наводить на думку, що назване джерело ненадійне,
сумнівне. У ньому, до речі, біля слова “хоружий” (так по-руськи передавали польське
“chorąžy”; хоружий, нагадуємо, входив до списку земських урядників) не зазначено, хто
ним був. Далі переконаємося, що уряду хоружого на час складання цього джерела у
Брацлавському воєводстві не було.
47 Треба вказати на те, що брацлавське хоружство було обіцяно надати однією з
ухвал Люблінського сейму 1569 р. (Volumina legum. T. 2. S. 99).
48Ibid. S. 189.
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Г. Літвіним, від 1585р. підчашим був Станіслав Ґолінський49. Стосовно
чашника ця сеймоваухвала виконана не була. ЗаГ. Літвіним, брацлавського
чашника вперше у виявлених джерелах згадано щойно 1617 р.50
В ухвалі сейму 1589 p., яка встановила ієрархію земських урядів
Брацлавського (і Волинського) воєводства, мовиться про уряди ловчого,
мечника і скарбника51. За Г. Літвіним, перший мечник з ’являється
1607p., перший скарбник - 1616р.52Не виключено, що й ловчого не було
на час роботи цього сейму. Першим ловчим був, напевно, Стефан
Черленковський. Привілеєм короля Сиґізмунда III від 20 лютого 1603 р.
він був переведений з ловецтва на підчашство (І1А).
Установлена названою сеймовою ухвалою ієрархія брацлавських
земських урядів (в ухвалі сказано, що це зроблено “за звичаєм коронних
(тобто в Польському королівстві практикованих. - M. K.J місць ”) була
такою (по низхідній): підкоморій, хоружий, суддя, стольник, підчаший,
ловчий, підсудок, підстолій, чашник, писар, мечник, скарбник, войський.
У цьому переліку бракує ґродського старости, котрий займав місце поміж
підкоморієм і хоружим53. Слід підкреслити, що функціональними урядами,
тобто такими, посідачі котрих виконували певні обов ’язки, були уряди
підкоморія, ґродського старости, хоружого, судді, підсудка, писаря і
войського. Решта урядів були нефункціональними, титулярними54. Уряди
(як і уряди воєвод, каштелянів та вищих державних сановників)
надавалися на засаді пожиттєвого перебування на них, причому король
не міг позбавити уряду того, хто його обіймав (окрім тих, дуже
рідкісних, випадків, коли йшлося про державну зраду), натомість він
переводив з нижчого на наступний, вищий уряд.
Далі наводимо імена осіб, котрі посідали брацлавські земські уряди
до початку XVII ст. післяуже названихурядників, відповідно до зазначеної
щойно ієрархії цих урядів. Всі ці особи, за винятком тих, стосовно яких
зроблено застереження, перебували на урядах після смерті своїх
попередників. Прогалини у роках урядування окремих осіб зумовлені
станом виявлених джерел.
Підкоморії. Після Семена Дешковського Михайло Шашкович
(Шашко), за привілеєм від 12 березня 1572р. (29) - до 1580р. Ян Бокій
Печихвостський, за привілеєм від 24 січня 1581 р. - до 1582р. (89), коли
49Utwin Н. Naplyw szlachty polskiej... S. 209.
30Ibid.
51Volumina legum. T. 2. S. 287.
52Litwin H. Naplyw szlachty polskiej... S. 210-211.
53Крикун M. Земські уряди... C. 71.
54Там само. C. 80-83.
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став володимирським підкоморієм. Лаврин Пісочинський, перед 13 квітня
1583 р. (124) - 1606р. (495)55.
Ґродські старости. Після князя Б. Ф. Корецького Юрій Струс з
Коморова, найпізніше від травня 1578р. - брацлавський і вінницький
староста (48). Згодом іменувався й старостою Звенигородським (див.
посилання 34). 28 травня 1599 р. король Сигізмунд III дав згоду на
відступлення ним Брацлавського староства Валентиєві Александру
Калиновському (317), котрий був його, Ю. Струса, зятем. АлеЮ. Струс
й після цього деякий час продовжував титулуватися брацлавським
старостою (28 серпня 1599p., 326/ Востаннє згаданий вінницьким і
Звенигородським старостою 3 квітня 1604p., коли Сигізмунд IIIдозволив
йому відступити Вінницьке і Звенигородське староства тому ж
В. А. Калиновському (4\9). Помер між 11 вересня і 3 грудня 1604p.:
11 вересня датовано інвентар Вінницького замку, складений з нагоди
передання йогоЮ. Струсом В. А. Калиновському (425), а 3 грудня видано
королівський привілей дочці Ю. Струса Голені на доживотне володіння
селом Салашами, в якому він названий “небіжчиком ” (430). Брацлавським
і Звенигородським старостою В. А. Калиновський був до 1620p.,
вінницьким—1613 р.56
Хоружії. Богуш Дешковський перебував на уряді до 1588р.57Василь
Шашкович, 1589р. (172)-до 1594р.58МикалайШашкович, 1596-1624pp.59
Судді. Іван Кошт судив до 1586р.60Семен Ободенський, 1590 (172,) —
1609рр.61
Стольники. Іван Шашкович на 20 березня 1582 p., коли лише раз
згаданий як стольник, був небіжчиком (\14). Іван Черленковський, 1585—
1609pp.62
Підчашїї. Станіслав Ґолінський обіймав уряд до 1598р.63 Стефан
Черленковський, за привілеєм від 20 лютого 1603 р. (374) —до 1609р.64
Ловчії. У зв ’язку з переведенням С. Черленковського за привілеєм
від 20 лютого 1603 р. на підчашство з уряду ловчого останній за
55Див. також: Žr6dta dziejowe. T. XXI. S. 224.
56Litwin H. Napfyw szlachty polskiej... S. 189,191.
57Ibid. S. 208.
58Ibid.
59Ibid.
“ Ibid.
61Ibid.
62Ibid.
63Ibid. S. 209.
64Ibid.
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привілеєм від 28 лютого того ж року дістався його братові Єроніму
Черленковському (315)-д о 1609р.65
Підсудки. Андрій Садовсышй був підсудком до 1579р. Останню
відому згадку про нього містить датований 4 травня цього року
документ; тут він фігурує як брацлавський підстароста (19) —цей уряд
він посідав водночас з урядом підсудка. Михайло Ласко, за привілеєм від
7 січня 1580р. (74) - до 1607р.66
Підстолії. Семен Ободенський підстолієм був, мабуть, до
отримання привілею на суддівство. Хто згодом посідав цейуряд, невідомо.
За Г. Літвіним, до 1609р. підстолієм був якийсь Цурковський67.
Писарі. До якого часу писарював Філон Кордиш, не встановлено.
Северин Кропивницький, за привілеєм від 27 серпня 1579р. (69), як
небіжчик згаданий у січні 1589 р. (161); помер, мабуть, 1588 р. Іван
Микулинський, 1589 (161) -1609pp.68
Войські брацлавські. Сергій Оратовський (Аратовський) на
войськівстві перебував до 1584р.69Юрій Черленковський, 1585р. (\51) не пізніше жовтня 1605p., коли войськимфіґуруєАндрійХруслінський (410);
останній обіймав цей уряд і 1606р. (496).
Войські вінницькі. Гнівош Стрижовський, за привілеєм, виданим
15
квітня 1574р. по смерті Миська Петничанського (ЗѢ) - до 1609р.70
За Другим Литовським статутом 1566p., на кожен вакантний
уряд судді, підсудка й писаря* великий князь мав призначати одного з
чотирьох кандидатів-претендентів, обраних на скликаному ним сеймику
шляхти воєводства (такий сеймик згодом іменували виборним
[елекційним])71. З часом, за польським зразком цей сеймик на українських
землях, які за Люблінською унією відійшли до Корони, став скликати
воєвода або ж, за його відсутності, каштелян. Воєвода подавав королю
й імена обраних кандидатів - сам чи за посередництвом певних осіб.
Імовірно, король іменував на уряд того, кого воєвода йому радив. Ця
практика, відповідно до ухвали Варшавського сейму 1588р.72, поширилася
65Ibid.
66Ibid.
61Ibid.
68Ibid. S. 210.
69Ibid.
70Ibid.
*
Вакансія зумовлювалася смертю відповідного урядника або його переходом на
вищий уряд.
71Статути Великого князівства Литовського. Т. П. С. 90.
71Volumina legum. T. 2. S. 254.
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й на уряд підкоморія: раніше, заДругим Литовським статутом, підкоморія
на тих же землях призначав великий князь73(зрозуміло, від 1569р.—король).
Узгаданому привілеї на підсудківство Михайлові Ласку, виданому на
сеймі 7 січня 1580p., читаємо: посли від Брацлавського воєводства, обрані
на його сеймику на сейм, земський суддя Іван Кошка та володимирський
войський Василь Гулевич повідомили королю, що на сеймику, котрий воєвода
князь Януш Збаразький “на єлєкцьію подс^дка складалъ ”, “вси станы
шліахта собьіватєли браславьскиє, згодне межи собою чотырохъ єлєктовь,
шліаггу [...] воєводства юсєльїхь, то єсть Васильга. Дєшковского, Игната
Клєщовьского, Илью Шашка (Шашковича. - М. К ./и Михашіа Ласка
©брали ”. Далі там само зазначено, що ці посли королю “штдали ” лист
свого воєводи з печаткою, в якому йшлося про це, і били чолом йому, щоб він
одного з цих електів призначив підсудком. Король номінував М. Ласка “до
своєго живота албо до иншого подвышъшеныа въ Ѵчтивости єго " (74).
З привілею на брацлавське писарство Северину Кропивницькому,
виданому 27 серпня 1579р. в наметах.у Полоцьку, дізнаємося, що тут
князь Я. Збаразький "оповів” королю про обрання на брацлавському
сеймику кандидатами, поряд з С. Кропивницьким, Івана Красносельського,
Івана Кошки та Семена Яцковського і просив одного з них іменувати
писарем (69).
Згідно з Другом Литовським статутом, новопризначені суддя,
підсудок, писар та підкоморій повинні були на перших же, після
призначення їх на уряди, роках земського суду перед воєводою або, "в
небытности воеводиной ”, перед каштеляном присягти за поданими у
ньому текстами в тому, що справно виконуватимуть покладені на них
обов’язки74 (згодом присутність воєводи і каштеляна при такому
заприсягненні не була обов’язкова). Зокрема, присягти мали після номінації
їх на підкоморство Михайло Шашкович (у 1572p., 29) іЯн Бокій (у 1581 p.,
89/ на підсудківство Михайло Ласко (74).
Подаємо й імена ґродських урядників - членів ґродського суду,
ієрархічно по низхідній - підстарост, суддів і писарів, призначуваних
ґродським старостою і відповідальних перед ним. Згадки про те, що
членів ґродського суду призначав староста, знаходимо в документах від
22 травня 1578p. (4S), 4 травня 1579р. (1Ъ), 1 лютого 1589р. (172/ Слід
вказати на те, що ці урядники водночас діяли і як канцелярія -уряд (вряд),
73Статути Великого князівства Литовського. Т. П. С. 122.
*
Цей Іван Кошка не має жодного стосунку до тодішнього земського судді Івана
Кошки.
74Статути Великого князівства Литовського. Т. П. С. 90-91,122.
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що приймав від шляхти документи й усні заяви для запису їх у ґродські
книги й видавав витяги (виписи) з останніх. Укажемо й на те, що в
Брацлавському воєводстві, окрім судового підстарости, був підстароста
несудовий. До переведення в 1598р. ґродського суду з Брацлава до Вінниці
першим був брацлавський, другим - вінницький, а відтоді було навпаки.
Обидва були намісниками старости у відповідних староствах. У разі
присутності старости в суді, що траплялося зрідка, він, а не
підстароста вів його засідання. Імена ґродських урядників наводимо
також станом до початку XVII ст.
Підстарости брацлавські. Єрмола Мелешко, 1566р. (16). Андрій
Садовський, не пізніше 1569 (19) -1579pp. (див. про нього як підсудка).
Юрій Ґорецький, 1578 (48) - 1581 (M2) pp. Григорій Чечель, 1581751598 (301,) pp. Епізодично (заБеатоюНикєль):ЛевЛясота, 1576p.; Сергій
Аратовський, 1578p.; Василь Дешковський, 1581 p.; Григорій Стецький,
1586p.; Станіслав Ястрембський, 1602р. Останній як підстароста
трапляється йу документі 1595р. (242).
Підстарости вінницькі. Андрій Єлець, 1567р. (14). Борис Совин
(Сова), не пізніше 1569 (19)-157776pp. СтаніславХойницький, 1578р. (52).
Юрій Ґорецький, 1582-1583 pp. (М4, 129). Григорій Чечель, 15831604pp. (\22,424). Федір Стрижовський, 1604 (426) -160517pp. Іван (інакше
Богуш) Дешковський, 1599(316), 1604-1618pp.78 Епізодично: Станіслав
Порембінський, 1594р. (252); Фридр, 1596р. (261); Валеріан Жуковський,
1601 р. (357);БартошКомаровський, 1603р. (386); ВойцєхЛіпський, 1586р.79
Судді. Роман Красносельський, не пізніше 1569 (18, \9) - 159280pp.
Кіндрат (Конрад) Козар, 1578 (46) - 158981pp. Григорій Слупиця, 15921595pp.82Михайло Ласко, 1596 (212) - 160783pp.
Писарі. Олексій Томкович, не пізніше 1569-1570pp. (19,25). Григорій
Байбуза, 1572-1620pp.84 Епізодично: Яцько Семеновський, 157685 1578 (46) pp.
75 Nykiel В. The Fifteenth- and Sixteenth- Century Starosts and the Starosty
Magistrates of Bratslav and Vinnytsia (to 1569) (в друці).
76Ibid.; Litwin H. Napiyw szlachty polskiej... S. 212.
77Nykiel B. The Fifteenth- and Sixteenth- Century Starosts...
78Ibid.; Lj/wm # . Naplyw szlachty polskiej... S. 212.
79Nykiel B. The Fifteenth- and Sixteenth- Century Starosts...
“ Ibid.
81Ibid.
82Ibid.
83Ibid.
84Ibid.
85Ibid.
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Треба звернути увагу на те, що Михайло Ласко від 1596р. був і
підсудком, і іродським суддею.
І на закінчення розповіді про урядників Брацлавського воєводства про коморників, яких підкоморії призначали собі в помічники. Відомі такі
коморники: Григорій (інакше Ждан) Слупиця (1585 p., 137), Олексій
Дяковський (1590р., 183, 188; 1592p., 208), Василь Солома (1598p., Ъ0\),
Леонтій Подгаєцький (1604-1605 pp., 407, 417, 432, 438, 452, 470/
Принагідно зазначимо, що підкоморій лише собою уособлював так званий
підкоморський суд, котрий займався розглядом незгод стосовно меж
шляхетських землеволодінь.
Загальновоєводське значення мала й діяльність возних при
ґродському і земському судах. Запровадження уряду возного на українських
землях ВКЛ було пов ’язане з проведенням у ньому згадуваної вище
адміністративної, територіальної та політичноїреформи86. У відомих
нам документах, що стосуються перших сорока років існування
Брацлавського воєводства, названо 27 возних, з яких один фіґурує в 1569p.,
решта - по одному, кілька й багато разів - від 1577р. Йменуються вони
зрідка “повітовими", частіше- “земськими”, а ще частіше, починаючи
від 1594 p., “єнералами ” Брацлавського воєводства, нерідко - й
Брацлавського, Київського та Волинського воєводств, деякі при цьому з
“добавкою” “земський”. Щодо них вживано означники "пан” і
“шляхетний ”, навіть “пан шляхетний ”. Ось їх перелік із зазначенням
років, під якими вони названі: Семен Давидович (1569), Семен
Сабаровський (1577,1582,1585), Федір Братковський (1582,1583,1585),
Дмитро Щикитинський (1582, 1583, 1585, 1586, 1591, 1592, 1594, 1595,
1597—1598,1603-1605)*, СебастіанКоблицький (Кублицький; 1583,1589,
1593), Станіслав Коблицький (1585), Андрій Керсновський (1585),
Михайло Братковський (1590,1591,1593,1596,1599,1604,1606), Яцько
Шикаловський (1592,1595,1602),ЛавринПлотницький (1594,1597), Яків
Козловський (1596), Андрій Трембицький (1596-1598, 1601, 1602, 1604,
1605), Олександр Чиж (1596, 1599), Войтєх Качка (1596-1598), Роман
Половецький (1596), Миколай Ясліковський (1596, 1598, 1604-1606),
86
Дослідити це запровадження виявилось можливим лише на підставі матеріалів
Волинського воєводства; див.: Поліщук В. Запровадження уряду возного у Луцькому
повітів 1567 р. //Український археографічний щорічник. 2002. Вип. 7. С. 185-205.
* Востаннє виконання Д. Щикитинським вознівських функцій зафіксовано
19 березня 1605 р. (435). А на 6 квітня того ж року припадає згадка, що він “з сєго свѣта
зышол” (438). Під своїми записами про увіткнення позовів підписувався так: Дми/иръ
Щєкитикскии (216), Дмюиръ Щикичєкскии (210), Дмшпрь Щєкичинскии (253, 255),
Щєкичиксюш (303), Dmitr Sczikitinsky (217).
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Войцєх Яцимірсъкий (1597, 1602), Войтєх Трембицький (1598),
Амброжий Буйницький (1598), Костянтин Гораїн (1598, 1600, 1605),
Михайло Угриновський (1600), Станіслав Дубровський (1602,1604), Ян
Висоцький (1604), Григорій Савчинський (1604,1605), Ян Гораїн (1605),
Себастіан Циринський (1605), Криштоф Мінський (1605).
Усю паперовуроботу в ґродській і земській канцеляріях здійснювали
підпорядковані відповідним писарям писарчуки —“підписки вписували
в книги представлені для запису в них приватні й публічні документи,
судові декрети, зроблені перед судовими урядами усні заяви, видавали
виписи з цих книг87. У наявних документах вони згадані лише тільки як
такі, що ці виписи “коригували ”, тобто засвідчували відповідність їх
ориґіналам-документам у книгах. Засвідчення подавалося наприкінці
випису після власноручного підпису писаря - у формі “корикговал с
книгами ” такий-то. Підписки, котрі безпосередньо виконували вписи і
виписи, повністю замовчуються. Підписки ж “коригувальники”88
фіксуються через прізвища, зрідка з іменами. Інколи зазначено, що
назване прізвище є власноручним підписом підписка. Майже всі ці виписи
зроблено з ґродських книг. Наводимо список підписків і роки, під якими
вони згадані: Копчинський (1578), Хруц (1590), СтефанҐульчевський (1592,
1594-1596, 1598-1600)*, Стефан Копчинський (1599, 1601-1606),
Ґолембієвський (1600), Андрій (прізвище в документі пошкоджене; 1604),
Стефан Колчицький (1605), Калішевський (1606). З них про Андрія та
С. Колчицького можна впевнено сказати, що працювали вони в земській
канцелярії, адже вони засвідчували виписи з земських книг. З датованого
20листопада 1601 р. “квиту” (засвідчення) Семена Сабаровського (на
87 Про підписків у канцеляріях судів Волинського і Київського воєводств щодо
першої половини ХѴП ст. див: Яковенко Н. М. Пародії і жарти в актових книгах Житомира
та Луцька першої половини ХѴП ст. //Український археографічний щорічник. 1993.Вип. 2.
С. 162-163.
88 Мабуть, вони були посадово старшими серед підписків канцелярій і
безпосередньо керували роботою останніх, тобто були тими, кого згодом у Речі
Посполитій називали регентами канцелярій. Див.: Крикун М., Піддубняк О. Матеріали
про діяльність гродського і земського судів... С. 97.
’ Під витягом із брацлавської гродської книги оповідання брацлавських земських
підсудка Михайла Ласка і писаря Івана Микулинського, вписаного в неї 10 червня 1596 p.,
на місці, де мав бути підпис ґродського писаря Григорія Байбузи, зазначено: “Грєгорєи
Банбуза, писар”, а одразу далі наведено рідкісний запис: “В нєбьтности п(а)на Грєгори
Баибузы, писара кгродског(о) браславског(о/ Стєфан Кгулчєвскии, подписок кгродскии
браславским, m(anu) р(горгіа)” (тобто власною рукою) (265). У 1604 p. С. Ґульчевський
фігурує серед дев’яти шляхтичів, що підписали лист до Федора Ободенського та його
дружини Раїни Чечелівни (405).
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той час не возного, а землевласника), даного Омелянові, або Жданові,
Гричині Сабаровському, довідуємося, що Стефан Копчинський є слугою
тодішнього ґродського писаря (357).
Носієм шляхетського самоврядування, поряд із земським і іродським
судами та земськими урядами, був з ’їзд шляхти - сеймик ("‘соймик ”),
котрий з певною регулярністю відбувався для вирішення різних питань.
Впровадження сеймиківу Великому князівстві Литовському було пов ’язане
з дозволом на їх скликання, даним Сиґізмундом Авґустом на Віленському
сеймі 1565-1566pp. у відповідь на прохання присутньоїна ньому шляхтиі®9,
котра розглядала сеймики як важливий інструмент поширення в цій
державі польських суспільно-політичних відносин. На цьому сеймі йшлося
про сеймики повітові, проте вряді воєводств ВКЛ сформувався один сеймик
на все воєводство90. З огляду на шляхетськосудову одноповітовість
Брацлавського воєводства його сеймик можна кваліфікувати і як
воєводський, і як повітовий.
За Другим Литовським статутом, сеймик повинен був збиратися
у зв ’язку зі скликанням господарем сейму ВКЛ - за його “листом ”
(універсалом), виданим “не на близший час ”, ніж за чотири тижні до
відкриття сейму. Сеймик мав обговорювати питання, поставлені в цьому
листі, а також власні питання й обрати двох послів на сейм, зобов ’язавши
їх ці питання на сеймі належно ставити й вирішувати91.
Проведення першого сеймика в Брацлавському воєводстві (як і в
інших воєводствах ВКЛ, відповідно до постанови Віденського сейму 15651566pp.) Сийзмунд Авіуст призначив на 10 квітня 1566р. —з нагоди
скликання сейму у Бересті, котрий мав розпочатися через два тижні
після Великодня - “для іьіх потреб Речи Посполитое около унеи и поправы
статуту" (ішлося про підготовку унії Польського королівства і ВКЛ та
виправлення і доповнення до Другого Литовського статуту, який
затверджено Віденським сеймом 21 грудня 1565p.). Про це довідуємося
з його листа, виданого в Книшині 22 березня 1566р. (виданого, до речі,
приблизно тоді, коли князь Р. Ф. Санґушко став брацлавським воєводою).
Лист дійшов до нас як звернення “князем, паном, врадником земским в
повете Браславском и Виницком [...] и всим бояром, шляхте, обывателем
89РИБ. T. XXX. Стлб. 368; ДМАМЮ. Т. 1. С. 170.
90Так, зокрема, було у Волинському воєводстві, котре складалося з трьох повітів як
шляхетських судових округів (Крикун М. Інструкція сеймику Волинського воєводства
1595 року // Записки НТШ. 1996. Т. ССХХХІ: Праці Комісії спеціальних (допоміжних)
історичних дисциплін. С. 415-436).
91Статути Великого князівства Литовського. Т. П. С. 75-76.
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того повету 1,92.24 березня цей лист як взірець розіслано великокнязівською
канцелярієюу воєводства. Зокрема, в Брацлавське воєводство його доручили
доставити дорсунішському хоружичу Павлові?3.
29
березня з Книшина від імені Сиґізмунда Авґуста делеговано послів
на сеймики - кожного з “віручим ” листом, котрим йому надано
повноваження діяти на сеймику і котрий той мав останньому “отдати
посол, сказано в листі, був зобов’язаний поінформувати присутніх на
сеймику про скликання сейму в Бересті та вказати на потребу обрати
для участі в ньому двох послів. Все це було викладено в інструкціїзгаданим
послам на сеймики, названій “Наука и злеценье зросказанья его королевское
милости посольства... ’>94. Послом на сеймик Брацлавського воєводства
Сигізмунд Авґуст призначив уже згадуваного Андрія Садовського95. На
жаль, не маємо можливості щось сказати про роботу брацлавського
сеймика, що передував Берестейському сеймові 1566р.
Немає також змоги щось розповісти про брацлавський сеймик, що
мав зібратисяу зв 'язкузі скликанням, зауніверсалом або “листом сеймовим
отворным ” Сиґізмунда Авґуста від 15 жовтня 1566p., виданим у
Варшаві, сейму у Бересті 1 грудня96. Універсал розіслано 18 жовтня,
зокрема було доручено дякові господарської канцелярії Михайлу
Дубліцькому вручити його князеві Р. Ф. Санґушкові як воєводі, а Григорію
Мартиновичу Прощалиці- князеві А. Т. Капусті як каштелянові?7. Двома
днями раніше Сигізмунд Авґуст повідомив листом з Варшави тому ж
воєводі, що на сеймик Брацлавського воєводства він відрядив своїм послом
князя Ярослава Соколенського. Цього листа вручив воєводі той же дяк
Г'чєрез посланца Михашюва, дъіака єго м(и)л(ости) СОстафъева ’’) у
п ’ятницю 1 листопада "ю нєшпорном годинє”
про це сказано у тому
92 РИБ. T. XXX. Стлб. 838-841; Любавский М. Литовско-русский сейм...
Приложения. С. 166-167; Максимейко Н. А. Сеймы Литовско-Русского государства...
Приложение. С. 153-154.
93РИБ. T. XXX. Стлб. 836;Любавский М. Литовско-русский сейм... Приложения.
С. 164.
94Як взірець цієї інструкції відома інструкція послові на Мельницький сеймик
підляському референдарю Собестіанові Суходольському (,Максимейко Н. А. Сейми
Литовско-Русского государства... Приложение. С. 157-158).
95 РИБ. T. XXX. Стлб. 849; Максимейко Н. А. Сеймы Литовско-Русского
государства.. . С. 154.
96 Взірець цього універсалу, адресований Київському воєводству, див.:
Максимейко Н. А. Сеймы Литовско-Русского государства... Приложение. С. 168-169.
97Там само. Приложение. С. 166,167. Див. також: Лаппо И. И. Великое княжество
Литовское во второй половине XVI столетия: Литовско-русский повет и его сеймик.
Юрьев, 1911.С. 331.
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ж листі, після його тексту, від імені князя, але не вказано, де вручення
відбулося), тобто-увечері. Тоді ж, напевно, дяк вручив воєводі й згаданий
'‘сеймовий ” універсал. Сеймик було скликано на 3 листопада98. Сейм
відбувся 1 грудня 1566р. - 6 січня 1567p., проте не в Бересті, а в
Городні (12)99.
На Городенському сеймі 1567 р. постановлено, що сеймові
універсали ("‘листы наши господарские сеймовые ”) з повідомленням про
скликання сеймів і сеймиків повинні за два тижні до відкриття сеймиків
розсилатися ґродським урядам і призначатися для старост, а за їхньої
відсутності - для їхніх намісників (підстарост) і що за дорученням цих
урядників возні повинні доставляти ці універсали воєводам, каштелянам
і земським урядникам - до їхніх домів, а решті шляхти (воєводства або
повіту) - їх "на торгу при костелах обволывати ”100, тобто виголошувати.
Ця постанова була повторена на Городенському сеймі 1568 р.101
Сейм 1567р. зобов’язав воєвод, каштелянів та земських урядників
бути присутніми на сеймиках і визначив за неявку грошове покарання (для
воєводи і каштеляна -по 5 кіп литовських грошів, для земськихурядників по 2 копи), натомість решті шляхти дозволив бути відсутніми, з тим,
однак, застереженням, що шляхтичі, котрі на сеймики не прибудуть, не
повинні противитись їх рішенням. Сейм також ухвалив, що сеймики не
повинні тривати більше трьох днів102. Городенський сейм 1568 р.
підтвердив необов’язковість участі неурядницької шляхти в сеймиках103.
Маємо згадки про те, що на 11 листопада 1568p., перед сеймом,
який намічено було відкрити 9 грудня у Войні, були скликані сеймики.
Відповідні сеймові універсали написано у жовтні. У Брацлавське
воєводство універсал повіз Лазар Іваницький104.
Сеймики, про які мовилося, іменували передсеймовими - такими,
що їх збирали для обрання послів на скликаний правителем держави сейм.
Скликали їх і після Люблінськоїунії-за королівськими універсалами.
З
листа Сиґізмунда Авґуста до брацлавсько-вінницького і луцького
старости князя Б. Ф. Корецького, писаного в Городні 13 січня 1567p.,
98 Максимейко Н. А. Сеймы Литовско-Русского государства... Приложение. С. 170—
172 (інструкція послові на Віленський сеймик, датована жовтнем).
"Там само. С. 157,166.
100ДМАМЮ. Т. І.С. 451.
101Там само С. 480.
102Там само. С. 450-451.
103Там само. 477.
т Любавский М. Литовско-русский сейм... Приложения. С. 204—205. Щодо цього
сейму дійшла до нас інструкція Томашу Овсяному - послові на Бєльський сеймик (Там
само. Приложения. С. 209-211).
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довідуємося, що послами від Брацлавського воєводства на Городенський
сейм (мався на увазі сейм кінця 1566 - початку 1567р.) були Іван Кошка
й Кіндрат (Конрад) Козар (у листі він фіґурує лише як Козарин [!], ІЗ)
Тут сказано, що вони “ют братьи своєє земіанъ браславъскихъ и
вєницькихь з д є с а до Городни до нас послами на сегшъ прысланы ".
5 травня 1574р. датована відомість, що підкоморій Михайло Шашкович
та підсудок Андрій Садовський - посли Брацлавського воєводства, “сит
всихь юбьіватєлєм зєміан до нас (ідеться про короля Генрика. - M. K.j
присланьїє вони звернулися до короля з проханням дозволити вписати
в книгу коронної канцелярії документ, що містить складений 6 січня
1570 р. за наказом Сиґізмунда Авґуста опис кордонів Брацлавського
воєводства (39). Напевно, маються на увазі посли на коронаційний сейм,
котрий відбувався від 22 лютого до 2 квітня 1574 р .105 “Послами
зємскими, на съемъ тєпєрєшнии сот дыкгнитаровъ, враЭниковъ и всєє
шліахты юбьіватєлєм того воєводства Браславского послаными ", названі
земський суддя Іван Кошка та володимирський войський Василь Гулевичу
цитованому вже привілеї Михайлові Ласку на брацлавське підсудківство
від 7 січня 1580р. (14). Цей сейм (Варшавський) проходив 23 листопада
1579р. —4 січня 1580р.106 Послами на сейм 1589р., який працював
6 березня—23 квітня107, були підкоморій Лаврин Пісочинський та земський
писар Іван Микулинський; вони отримали ухвалену 31 січня того ж року
сеймиком інструкцію, котрою повинні були керуватися у своїй діяльності
на сеймі (167). Л. Пісочинський послував від Брацлавського воєводства
також на сеймах 1587і08, 1597 та 1600 рр.109 Постанова сеймика,
датована 15 липня 1606p., називає послів на Варшавський сейм, котрий
відбувався 7 березня -1 8 квітня того ж року110, - брацлавського войського
Андрія Хруслінського та Міхала Кендзєрського (496).
105Chronologia sejm6w polskich... S. 141.
106Ibid. S. 142.
107Ibid. S. 143.
108Scriptores rerum Polonicarum. Cracoviae, 1887. T. XI: Dyaryusze sejmowe r. 1587.
Sejmy konwokacyjny i elekcyjny / Wydal A. Sokotowski. S. 171; Pulaski K. Kronika polskich
rod6w szlacheckich Podola, Wotynia i Ukrainy: Monografie і wzmianki. Warszawa, 1991. T. 2 /
Opracowanie Tadeusz Epsztejn і Slawomir Gorczynski. S. 135-136; Dubas-Urwanowicz E.
Piasoczynski Lawryn (Wawrzyniec) //PSB. 1980. T. XXV. S. 806.
109 Dubas-Urwanowicz E. Piasoczynski Lawryn... S. 806; ЖуковичП. Сеймовая
борьба западнорусского дворянства с церковной унией (с 1609 года). Санкт-Петербург,
1902. Вып. 1. С. 263. Перелік послів від Брацлавського воєводства на сейми 1569-1606 pp.
див.: Mazur K. W stronę integracji z Koroną: Sejmiki Wofynia і Ukrainy w latach 1569-1648.
Warszawa, 2006. S. 423-424.
110Chronologia sejm6w polskich... S. 145.
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З цих відомостей про сеймикових послів на сейми видно, що норма
“посольського ”представництва від Брацлавського воєводства становила
дві особи.
Послами на Люблінський сейм 1569р. були ті, хто від Брацлавського
воєводства присягнув на ньому на вірність королю і Короні, а саме:
земський суддя Іван Кошка, Гнівош Стрижовський, Кіндрат Козарин
(Козар) і Миколай Шашкович1'1. У такому разі наявність чотирьох, а не
двох, послів можна пояснити особливою роллю, яку відіграв цей сейм, і
тим, що тривав він надзвичайно довго - від 10 січня до 12 серпня112.
Доречно зазначити, що з обранням Івана Кошки послом на сейм
1580р. пов ’язана поява його листа, писаного в Жоравичах (нині село
Журавичі Ківерцівськогорайону Волинськоїобласті) 28 листопада 1579p.,
про те, що він, потребуючи коштів для поїздки на сейм, на який “<ат
брати своєє собьіватєлєм воєводства Браславского и Вѣницкого послол*
юбраньш ”, позичив у своєї дружини МаріїМаксівни Шпаковської 1 000 кіп
литовських грошів і в рахунок цієї суми віддав їй у доживоття половину
сіл Шпакова і Воробіївців та інші маєтки (19). 1 000 кіп —була велика
сума. Як видно, посольство на сейм оплачувалось з власної кишені посла
і було дорогою справою. Варто звернути увагу на те, що названого листа
І. Кошка склав через п 'ять днів після того як сейм, на який його обрали
послом, розпочався. Отже, він через нестачу коштів на сейм своєчасно
з ’явитися не зміг. Отримання 1 000 кіп, напевно, дало йому можливість
таки взяти у ньому участь.
Передсеймовими були і сеймики, один з яких відбувся 17 вересня
1582р. (116), другий - 21 лютого 1596р. (260). На цей їх характер вказує
те, що вони були скликані за "росказаньєм ” короля, тобто за королівськими
універсалами, а саме такі сеймики, нагадуємо, скликали за цими
універсалами. Сейми, яких дані сеймики “стосувалися", проходилиу Варшаві
4 жовтня - 25листопада 1582р.ш і 26 березня - 13 травня 1596р.1,4
111
Дневник Люблинского сейма 1569 года: Соединение Великого княжества
Литовского с Королевством Польским. Санкт-Петербург, 1869. С. 419,422,712,719. У
цьому джерелі ці особи послами на сейм від Брацлавського воєводства не названі, проте,
безсумнівно, вони ними були. Вагомим аргументом на користь цього твердження може
бути сказане в реєстрі шляхти Брацлавського воєводства, котра 16 червня 1569 р. або
Дещо пізніше в тому ж році присягла на вірність королю і Польському королівству (79;
про цей документ див. далі), що І. Кошка, Г. Стрижовський та К. Козар на час цієї присяги
перебували при королівському дворі в Любліні як “poslanny” (тобто, очевидно, як посли
на сейм). У тому ж реєстрі Миколая Шашковича не згадано.
m Chronologiasejm6wpolskich... S. 140.
113Ibid. S. 142.
114Ibid. S. 144.
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Доречно зазначити, що другий з цих сеймиків згадано в заяві земського
писаря І. Микулинського, яку він зробив перед Брацлавським ґродським
урядом 21 лютого 1596р. Заява варта того, щоб на неї звернули увагу.
У ній сказано, що І. Микулинський в королівському дворі у Брацлаві
(ідеться про замковий двір) на сеймику “при згромазєню немало их
м(и)л(остєи) п(а)новъ ”, перед “дьїкгнитарє, ^радники зєжскими и всєл*
рыцерствомъ шлгаистою, шбьіватєлми” воєводства, відмовився від уряду
писаря, пославшись на неможливість виконувати писарські обов ’язки
через велику зайнятість своїми справами, і повернув земську печатку.
Сеймик, читаємо далі в заяві, його відмову не прийняв, але він і далі
наполягає на ній. Варто відмітити, що, пославшись на цю свою відмову,
І. Микулинський 15 березня 1596 р. не видав возному Андрієві
Трембицькому мамрами, потрібні брацлавському підкоморію Лавринові
Пісочинському (261, 262/ Напевно, І. Микулинський, мотивуючи тим
самим, не видавав мамрами нікому.
Як видно з попередньої розповіді, відбувалися й елекційні сеймики.
Вони і передсеймові сеймики до 1598р. проходили в Брацлаві, відтоді за
згадуваною постановою сейму, який працював у тому ж році, - у Вінниці.
Сеймик, який відбувся у Вінниці 15 липня 1606p., скликав воєвода
князь Я. Збаразький у зв 'язку з закликом Люблінського з 'їзду шляхти Речі
Посполитої до Брацлавського воєводства взяти участь у подібному з Ъді
під Сандомиром, який мав проголосити рокош - збройний виступ проти
короля Сиґізмунда III (право на такий виступ шляхта Речі Посполитої
мала відповідно до Генрикових артикулів 1573 p.). На сеймику (його
головою (маршалком) був обраний Тихон Шашкович) також заслухали
реляцію (звіт) послів воєводства на тогорічний сейм про його роботу і
при цьому "заглянули ” в дану їм при відрядженні їх сеймиком на цей сейм
інструкцію (496) з очевидною метою пересвідчитися, як виконували вони
її настанови. У Речі Посполитій для заслуховування таких звітів з кінця
XVI ст. за сеймовими ухвалами (уперше -1591 р."5) збиралися реляційні
сеймики. У Брацлавському воєводстві такий сеймик, зокрема пройшов у
1603 p.; на ньому, поряд з іншими, обговорювалось питання про збір у
воєводстві вдруге ("другого ”) подимного податку"6.
"Мамрами (нормативно “мембрани”) - “бланки”, що їх видавали ґродські і земські
писарі, скріплені їхніми власноручними підписами та печатками відповідних канцелярій.
Особа, котра одержувала мамраму, записувала в неї свій позов чи якийсь інший документ.
115 Ibid. S. 144. Див. також: Plaza S. Sejmiki і zjazdy szlacheckie wojewddztw
poznanskiego i kaliskiego: Ustroj i funkcjonowanie (1572-1632). Krak6w, 1984. S. 51-52.
116 Janiszewska-Mincer B. Rzeczpospolita Polska w latach 1600-1603 (Narastanie
konfliktu między Zygmuntem III Waząa stanami). Bydgoszcz, 1984. S. 123.
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Від 1589p., за постановою тодішнього сейму117, в Брацлавському
воєводстві, як і в інших воєводствах Речі Посполитої, щороку скликали
депутатські сеймики, завданням яких було обирати своїх представників
(депутатів - суддів) до створеного ще 1578р. коронного трибуналу як
апеляційної інстанції стосовно рішень (декретів) земських і ґродських
судів, а згодом і підкоморських судів (після Люблінської унії до 1589р.
такою інстанцією для Брацлавського (як і для Волинського) воєводства
був королівський суд, перед Люблінською унією - великокнязівський суд;
сейм 1589p., ідучи назустріч проханням шляхти цих воєводств (таке
прохання містить, зокрема, інструкція сеймика Брацлавського
воєводства своїм послам на цей сейм, прийнята 31 січня того ж
року, 167/, ухвалив, що цією інстанцією для них має бути коронний
трибунал118). Апеляції від цих воєводств розглядалися на весняній і літній
сесіях (каденціях) трибуналу, котрі проходили в Любліні**. Депутатські
117Volumina legum. T. 2. S. 292-296.
*
Варто вказати на те, що в цій інструкції сеймик названий “повітовим”. Це також
засвідчує одноповітовість Брацлавського воєводства.
118Volumina legum. T. 282. Свої декрети трибунал ухвалював більшістю голосів
( “ b o t ” ) депутатів, і мали вони остаточний характер. Коли ж голоси поділялися порівну,
то він відповідні справи переносив на розгляд королівського суду. Останній також в
окремих випадках і далі розглядав апеляції з місць, спрямовані до нього. Треба мати на
увазі, що 1578 p., з дозволу тодішнього сейму (Ibid. S. 185), був створений окремий
шляхетський трибунал у Луцьку для Волинського, Київського і Брацлавського воєводств.
Відбулася лише одна його сесія (в листопаді того ж року), в якій взяли участь п’ять
волинських і один брацлавський депутати (“електи”); Київське воєводство від участі в
роботі цього трибуналу ухилилося (Ясинський M. Н. Луцкий трибунал как высшая
инстанция для Волынского, Брацлавского и Киевского воєводств // Чтения в
Историческом обществе Нестора Летописца. Киев, 1900. Кн. XIV. Отдел II. С. 3-72;
Попов Г Л. Луцький трибунал 1578 p. ІІ Праці Комісії для виучування західньоруського та
вкраїнського права. Київ, 1925.Вип. І.С. 32-58; див. також: 62). Допоявив 1591 р.реляційного
сеймика на депутатському сеймику заслуховувались звіти послів, прибулих зі сейму.
**У матеріалах цього збірника фігурують такі назви коронного трибуналу: трибунал
у Любліні, Люблінський трибунал, головний трибунал у Любліні, головний
трибунальський суд, головний трибунальський суд у Любліні, головний суд Люблінського
трибуналу. Трапилася в збірнику і назва “трибунал коронньш Малоє Полски в
Люблинє” (1591 p., 195). Вона свідчить про те, що юрисдикція сесій коронного трибуналу
в Любліні поширювалася тільки на ту частину Польського королівства (Корони), котру
йменували Малою Польщею (Малопольщею) і куди входили власне Мала Польща в складі
Краківського, Люблінського і Сандомирського воєводств та українські землі в складі
Руського, Белзького, Подільського, Брацлавського, Волинського і Київського воєводств.
Треба мати на увазі, що означник трибуналу “Люблінський” у тогочасних джерелах був
неофіційним. Свої осінню і зимову сесії він проводив у Пйотркуві (місті Сєрадзького
воєводства) і розглядав на них апеляції, що надходили з решти польських земель Корони з Великої Польщі (Великопольщі).
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сеймики повинні були працювати першого понеділка після свята Різдва
Богородиці за католицьким календарем (воно припадає на 8 вересня),
причому —у Вінниці. На жаль, матеріалу будь-якого з цих сеймиків не
виявлено. Доказом того, що вони у воєводстві проходили, є згадка про
те, що у вересні 1594 р. шляхта з "іхалась до Вінниці для обрання
депутатів "на трибунальські суди ” (240), а також імена депутатів від
цього воєводства (норма представництва їх у трибуналі становила дві
особи), які зрідка трапляються серед тих, хто підписував виписи рішень
(декретів) трибуналу з ведених ним книг (цих виписів дійшло небагато, а
щодо трибунальських книг, то всі вони загинули під час Варшавського
повстання 1944p.). Ось ці імена: Федір Стрижовський (1594p., 232234/ Петро Лащ (1596р., 269), Миколай Шашкович (1597p., 285), Іван
Мелешко (1599р., 320; 1606p., 493, 494/ Михайло Гулевич (1601 p., 345,
347/, Федір Шашкович (1605p., 449). Принагідно слід зазначити, що у
виявлених матеріалах, які стосуються Брацлавського воєводства, перша
згадка про трибунал міститься у декреті Брацлавського ґродського суду
від 13 жовтня 1590р. (193/ а найраніший декрет трибуналу щодо цього
воєводства датований 15 червня 1594р. (23 Ц
Сеймики в Речі Посполитій працювали, як правило, один день.
Одноденна тривалість згаданого сеймика 1606р. та депутатських
сеймиків вписується у це правило.
Згідно з постановою сейму 1601 p., сеймики Брацлавського
воєводства мали відбуватися не в королівському дворі, а в костелі119.
Отже, до цього сейму місцем їх проведення у Вінниці був королівський
двір - резиденція старости. Наведена вище заява І. Микулинського дає
підстави припустити, що до 1598р.уБрацлаві сеймики також проходили
в королівському дворі.
5
березня 1569p., під часроботи польсько-литовського сейму в Любліні,
Сигізмунд Авґуст видавуніверсал про приєднання до Польського королівства
Волині, тобто Волинського і Брацлавського воєводств120. 8 березня король
*
Цей Михайло Гулевич писався “з Заіурців” (345) - села, що у Волинському воєводстві
(нині в Локачинсьюомурайоні Волинської області). У 1602—1603 pp. інший Михайло Гулевич,
будучи луцьким земським писарем, підписував декрети Люблінського трибуналу (364,367,
З79-384). Додаток до прізвища “Воютинський”, який він уживав, походить від села Воютина
Волинського воєводства (нині Луцького району Волинської області).
119
Volumina legum. T. 2. S. 395. Найраніші відомі згадки про проведення сеймиків у
вінницькому костелі (ідеться про парафіяльний (“famy”) костел) припадають на 30-ті роки
ХѴП ст.: Центральний державний історичний архів України в Києві (далі - ЦЩА України
в Києві), ф. 25 (Луцький іродський суд), on. 1, спр. 196, арк. 57-60 зв. (1634 p.); Biblioteka
Naradowa w Warszawie, oddzial rękopisow, zespot Biblioteka Ordynacji Zamoyskich, rkps 1809,
k. 537-538 v. (1635 p.).
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закликав воєвод, каштелянів і старост обох воєводств виконати присягу
на вірність собі і королівству121. Тоді ж складено список листів, узятих
королівськими каморниками для доставки в ці воєводства122—у них, напевно,
мовилося про інкорпорацію останніх та про потребу виконати присягу.
Листи, призначені для Брацлавського воєводства, адресовано воєводі,
каштелянові, старості, земським судді, підсудкові й писареві та двом
земським послам (імовірно, тим, кого брацлавський сеймик обрав на сейм).
28 березня 1569р. датовано лист шляхти ( “зем ’ян ”) Брацлавського
воєводства, котра себе в ньому йменує “подолянами ”, своєму “влодареві
і наставцеві", воєводі князю Р. Ф. Сантушкові з проханням прибути в це
воєводствоу зв ‘язку з отриманням там “через коморника єго кролєвском
м(и)л(о)сти ” листів (очевидно, уже згаданих). Шляхта висловила,
зокрема, здивування тим, що в цих листах її край іменовано Підляшшям
і благала воєводу прибутиу воєводство “д л а собороны час# небезпечного ",
прислати “посилок [...] люд слѴжебньш”, бо прибувають з Корони
“послаицы [...], здавна незычливые на сєс крам нашь Подолским ". Далі в
листі міститься заклик до воєводи “в томь Hatfictf дати, іако быхмо с а
сєздє без вашєи м(и)л(о)сти заховати мели [...]. Бо нашь край здєшньш
панове л а х о в є школо юбємдоша, їдко пси и сам лѴкавьш ночньш” ( 18,).
Тут, напевно, ідеться про агітацію присланої у воєводство коронної
шляхти за приєднання його до Польського королівства.
25 травня Сиґізмунд Авіуст призначив новий термін для виконання
присяги у Брацлавському і Волинському воєводствах —16 червня123. Через
два дні по тому він же видав універсал ( “привілей”) про “повернення” і
включення обох воєводств до складу Корони124.
Присяга шляхти Брацлавського воєводства відбулася у Брацлаві
16 червня або дещо пізніше (див. реєстр заприсяглої шляхти, 19: “Regestr
spisowania [panow] slachti... ”)'25. Присягло, згідно з реєстром, 82 особи
шляхтичів, а також чотири особи без означення “pan ”, який стосується
шляхтичів; вважаємо, що й вони були шляхтичами. Не присягли
18 шляхтичів: троє (брацлавський земський суддя Іван Кошка, Гнівош
Стрижовський, Кіндрат Козар) - через те, що у той час вони перебували
120AktaunjiPolskizLitwą... S. 193-196.
121Ibid. S. 200.
122Ibid. S. 212-213.
123Ibid. S. 297-299.
124Ibid. S. 300-308; Volumina legum. T. 2. S. 80-84.
123Реєстр не датований. Упорядники видання “Akta unji Polski z Litwą...” датують
його, як уже зазначалося, посилаючись на те, що Сиґізмунд Авґуст на 16 червня призначив
присягу (S. 319).
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при королівському дворі в Любліні (нагадаємо, як делеговані своїм
воєводством на Люблінський сейм; на ньому вони й присягли126),
одинадцятеро - тому, що, маючи маєтки в Брацлавському воєводстві,
вони мешкали в своїх маєтках, розташованих в інших регіонах Речі
Посполитої (шестеро - у Волинському воєводстві, один —у Київському
воєводстві, четверо - у Великому князівстві Литовському; не виключено,
що перші семеро присягли у цих двох воєводствах), один - тому, що
невідомо куди подівся, троє - з не вказаних причин. На Люблінському сеймі
від Волинського воєводства присягли князі Р. Ф. Санґушко.А. Т. Капуста
і Б. Ф. Корецький127.
Дальша доля Брацлавського воєводства перетинається з долею Речі
Посполитої, яку становили Польське королівство і Велике князівство
Литовське. Частиною Речі Посполитої воєводство було до 1793 p., коли
внаслідок другого її поділу його територія відійшла до Російської імперії
і воно припинило своє існуваннят .
Джерела
Брацлавське воєводство вкрай бідне наявними джерелами, головним
чином через загибель майже всіх ґродських і земських книг, які велися в
ньому від часу йогоутворення, -бо ж ці книги булиунікальним, багатющим,
пізнавально невичерпним зібранням типологічно різноманітних
документів129. Важливість їх як комплексного джерела спонукує
докладніше спинитися на їх долі.
Другий Литовський статут вимагав, щоб земські суди "поспол з
шляхтою " в “замках або дворах ”, де вони розташовувалися, “выбрали,
збуцовали и патрыли таковое место, где бы завжды книги земские от всякое
пригода были захованы "ш. Ця настанова у Брацлавському воєводстві
не була втілена в життя. Такої настанови щодо ґродських книгу цьому
126Дневник Люблинского сейма... С. 419,422,719,722. Нагадаємо, що присягнув
там само й не зауважений реєстром 1569 р. Миколай Шашковим.
127Там же. С. 385,400.
128Про перші роки території воєводства в складі Російської імперії див. видання
документів: Петренко О. С. Брацлавське намісництво. Вінниця, 2001.
129Про ґродські і земські книги, які велися на українських землях: Левицкий О. И.
Об актових книгах, относящихся к истории Юго-Западного края и Малороссии. Москва,
1900; Исаевич Я. Д. Гродские и земские акты - важнейший источник по аграрной истории
Речи Посполитой ХѴІ-ХѴІП вв. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы.
1961. Рига, 1963. С. 189-197; Купчинсытй О. Земські і гродські судово-адміністративні
фонди Львова. Київ, 1998.
130Статути Великого князівства Литовського. T. II. С. 96.
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Статуті не було. Не виключено, що згадане "місце ” призначалося і для
них. Зазначена сеймова постанова 1590р. розпорядилася спорудити в
Брацлаві не тільки "судовий дім ”, а й сховище ("sklep ”) при ньому для
зберігання ґродських і земських книг131. Це розпорядження не було
реалізоване.
На підставі фрагментарних відомостей можна твердити, що в
Брацлавському воєводстві ґродські і земські книги до і з 1598р. зберігалися
в замку - відповідно Брацлавському і Вінницькому. Так, у декреті
королівського суду від 8 квітня 1595 р. у справі за скаргою старости
Ю. Струса про те, що брацлавські міщани далі чинять непокору його
владі, читаємо, що вони, зокрема, понищили ґродські книги, котрі
зберігались у замку (242)132. В оповіданні канцлера і гетьмана великого
коронного Яна Замойського, виголошеному 16 травня 1596 р. перед
коронною канцелярією, зазначено, що козаки, напавши на Брацлавський
замок, "кн(и)ги земскиє и кгродскиє тамошниє показили а нєкоторьіє и
побрали ” (264). Сейм 1598р. вказав на потребу зберігати ґродські і
земські книги у Вінницькому замку133. Сейм 1631 р. ухвалив у цьому ж замку
виділити місце ("'ріас ") "для змурування приміщення, де б переховувалися
земські книги”134. Про долю цієї ухвали нічого не знаємо. Окремі книги
тимчасово могли перебувати поза судовою канцелярією, звичайно,
мабуть, у садибі ґродського чи земського писаря, як, наприклад, у
листопаді 1601 р. - у вінницькому дворі ґродського писаря Григорія
Байбузи (357).
За Другим Литовським статутом, земські книги мали зберігатись
у "моцній " скрині з трьома різними замками, ключі до яких повинні
належати: до одного - судді, до другого - підсудкові, до третього писареві135. Очевидно, подібно слід було зберігати і ґродські книги (у
Статуті про це не мовиться). Для Брацлавського воєводства відповідні
відомості виявити не вдалося. Натомість вони, правда, дуже рідко,
трапляються в ґродських і земських книгах Волинського воєводства136.
131Volumina legum. Т. 2. S. 317.
ху1Якубович В. Материалы для истории Брацдавского староства. Мещане и селяне
Брацлавскош староства в борьбе за свободу и земельную собственность в ХѴІ-ХІХ вв. //
Труды Подольского церковно-археологического общества. Каменец-Подольск, 1911.
Вып. IX. С. 27-29.
133Volumina legum. T. 2. S. 375.
134Ibid. T. 3. S. 335.
135Статут Великого князівства Литовського. Т. П. С. 96.
136Напр.: ЦЩА України в Києві, ф. 27 (Володимирський земський суд), on. 1, спр. 6,
арк. 316(1598 p.).
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Оскільки нормативно щорокурочки повинні були проходити до шести
разів, а роки-тричі137, причому за нормативного їх проведення (зрештою,
й за проведення їх не всіх) за кількістю днів протягом року тривалість
років явно поступалася тривалості рочкі'в, то очевидно, що ґродської
документації, а значить, і книг, велося набагато більше, ніж земської. Треба
також враховувати ту обставину, що через різні причини відбувалися не
всірочки іроки. Тожз огляду на це наповненість відповідної документації,
а той кількість книг були меншими, ніж мали би бути.
Укажемо на причини, через які рочки і роки не відбувалися до
початку XVII ст. Скликані на б грудня 1580 р. рочки “водлуг права не
дошли ”, бо “под сей м о м , которьш [...] зложо« был в року тисєча пга/ясою
шсмъдесіа/и иеръом на дєн двадца/и вторим м(є)с(іа)ц(а) гєнвара,
припадали ” (\ 28; тут мається на увазі Варшавський сейм, який працював
22 січня —8 березня 1581 р.т). Дії бунтівних міщан Брацлава призвели
до того, що кілька рочків “судити и со/иправовати нє могли ”, також не
відбулися рочки, призначені на 22 березня 1594р. (230). Під тиском козаків
Северина Наливайка ґродський писар Г. Байбуза “бавитисіа у Браславьли
нє хотєл " і розпочаті б вересня 1594р. рочки “вывола/и (відмінити. M. К.) росказал” (240). З двох ідентичних за змістом документів,
датованих ЗО червня 1595р. (251, 252/ дізнаємося, що “по всѣ тые часы
дліа своволєньства, которог(о) на тоть час тут в сємь краю полно было,
такь рочки кгродскиє браславскиє нє судили, гако ниіакюс соповєданєм в
кгродє (ґродському суді. - М. IQ нє прьшмовано, а вріае) кгродским ваковал ”.
Значно більше збереглося свідчень про невідбутіроки. Зміст більшої
їх частини зводиться до зазначення неможливості вписати ті чи інші
документи з маєткових (землеволодільчих) питань до брацлавських
земських книг (а таке вписання правом вимагалось) з огляду на те, що
роки не сталися. Одно з цих свідчень, датоване ЗО жовтня 1582 p.,
твердить про те, що “тамъ в том воєводствє Браславьскомь роки зємскиє
137 За вимогою Другого Литовського статуту (Статути Великого князівства
Литовського. T. II. С. 104), підтвердженою сеймом 1590 р. (Volumina legum. T. 2. S. 315),
роки відкривалися наступного дня після таких римо-католицьких свят: Трьох Королів
(припадає на 6 січня), Святої Трійці (було рухливим) і святого Міхала (29 вересня), і тому
їх іменували святотрикорольськими, святотроїцькими і святоміхальськими.
' У цьому збірнику документів є фрагментарні відомості про рочки Брацлавського /
Вінницького суду за 1577-1605 pp. Згідно з ними, відбулися41 рочки, не відбулося-п’ять,
мало відбутися-дев’ять. Найповнішими (хоча, можливо, не повними) відомостями цього
роду представлені 1596 і 1597 pp.: у першому з них було чотири рочки, мали бути одні, в
другому - відповідно, троє і двоє.
138Chronologia sejm6w polskich... S. 142.
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частокроть не доходіати” (116/ Згадки про “многокротноє нєсужєнє"
років, через що “справєдливости доі/ти нє могли ", містяться у двох
листах Брацлавського земського суду - Іванові Мелешку та Григорієві і
Юрієві Ждановичам Слупицям від 8 грудня 1596р. (115) й тому ж
І. Мелешкові та Юрієві Ждановичу Слупиці від 17 червня 1599р. (319). У
документі, складеному 15 березня 1589p., сказано: “по тые часы "роки,
“иж суда зємског(о) там тєпєр нѣ/и, нє доходили" (168/ Датований
12 вересня 1581 р. документ засвідчує, що роки “дліа взіатіа com татар
суди (ідеться про Івана Кошку. - M. К.,) и тєжь и за зєштьєм з сєго свєта
нєболсчика Филона Кордыша, писара, вріадников зємьских воєводства
Браславского, нє д о х о д и л и ". “И ач, - читаємо там само, - писар зєлгскии
(мається на увазі Северин Кропивницький. - М. К.) єсть в томь повєтє
(воєводстві. - M. KJ ©браньш и tam нас (короля. - М. К.,) даньш, але,
будучи тежзабавєньш послугами нашими воєиньїми, мєсца своєго в суде
нє поеєдал, зачил* роки з&искиє п&рвги сєго дліа нєзуполного суду, а тєпєр
за забавєнємь писара послугами нашими на воинє нє доходили и сужоны
нє бьши ”!39. Непроведення років у документальних матеріалах 1585 і
1589 років пояснено відсутністю ("'небытностю ") земського судді
(причину її не вказано) (150, 151, 170/ Святотроїцькі роки 1596р. не
відбулися через неявку на них земського судді Семена Ободенського (265).
На засіданні коронного трибуналу 9 липня того ж року умоцований
(уповноважений) С. Ободенського, його брат Богдан, так пояснив цю
неявку: довідавшись від Івана Микулинського, що той не хоче бути
земським писарем і, отже, брати участь у роках, С. Ободенський визнав
недоцільною свою присутність на них. А володимирський підкоморій Ян
Бокій Печихвостський там же заявив, що С. Ободенський на роки не
з ’явився тому, що на них мав розглядатись адресований йому позов Я. Бокія
стосовно захоплення земель Махновецького маєтку (261). Непроведення
років викликалося також татарською загрозою ("‘трвогами татарскими ”)
і діями козаків ("'нєбєзпєчєньствомь, зброднєю людєм Ѵкраинных
свовольных”) ( 251, 252/ нарешті, тим, що роки, як і рочки, не повинні
були відбуватися напередодні сеймів (це відомо щодороків: святотроїцьких
1568р. перед тогорічним Городенським сеймом стосовно всіх воєводств
139
Российский государственный архив древних актов (Москва) (далі - РГАДА),
ф. 389 (Литовская метрика), оп. 1, кн. 216, л. 275-279: впис у книгу коронної канцелярії
випису з кременецької земської книги від 19 червня 1579 р. Своєю чергою він включає в
себе впис випису з луцької ґродської книги від 4 червня того ж року, який містить впис
листа Григорія Прилуцького від 31 травня 1579 р. про продаж ним маєтків Прилука і
Поіребища брацлавському воєводі князеві Янушу Збаразькому.
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Великого князівства Литовського140, святотрикорольських 1601 p. (342)141
і святотрикорольських 1605р. (ретеста до позову Вінницького земського
суду від 24 жовтня 1604p.: "Nie sądzono za seimem”, 427; така сама
реґеста до зізнання возного від 21 травня 1605 р. перед Вінницьким
ґродським урядом про увіткнення 10 листопада 1604р. цього позову у
ворота Пиківського замку142, 445)ш.
Якась кількість гродських і земських книг була знищена. До цього,
зокрема, як уже зазначалося, були причетні брацлавські міщани і козаки
С. Наливайка, котрі їх нищили, а той забирали зі собою. Після капітуляції
в 1595 р. перед коронним військом, який очолював польний гетьман
Станіслав Жулкєвський, вони були змушені повернути кілька книг і
пообіцяли віддати книги за 1577, 1587, 1588, 1589, 1591, 1592, 1593 і
1594pp.144 (тут, напевно, ідеться про ґродські книги). Книги за останні
чотири з цих років представлені в збірнику, що публікується, виписами з
них, що свідчить про повернення принаймні їх міщанами.
Про загибель ґродських книг Брацлавського воєводства сказано
принагідно в постанові Варшавського сейму 1616p., у якій наголошено
на потребі провести ревізію наявних тамтешніх ґродських книг щодо
виявлення й усунення в них помилок145. Викликав занепокоєння фізичний
стан книг, адже погіршення його було однією з причин їх загибелі. Ця
обставина призвела до постанови Варшавського сейму 1641 p., що
зобов 'язала сеймик Брацлавського воєводства, котрий мав зібратися
перед наступним сеймом, призначити ревізорів для переписування
ґродських і земських книг146.
140
ДМАМЮ. Т. 1. С. 476-477 (постанова Городенського сейму 1568 р. “О
преложенью роков судових”).
141У цьому документі, датованому 21 лютого 1601 p., роки святотрикорольськими
не названі, але оскільки сказано, що “за соимомь нинєшьнимь роки земъские вѣниі/кие
сужоны не были”, а цей сейм відкрився 7 лютого 1601 р. (він проходив у Варшаві)
(Chronologia sejmdw polskich... S. 145), то звідси випливає, що йому безпосередньо
передували роки святотрикорольські.
142Цей сейм розпочав свою роботу 20 січня 1605 p. (Chronologia sejm6w polskich...
S. 145).
143За Другим Литовським статутом, “перед сеймом за чотири недели роки судом
устати мають” (Статути Великого князівства Литовського. T. II. С. 104). Це мало б означати,
що земські роки не могли відбуватись протягом не менше чотирьох тижнів перед сеймами.
Це правило, як видно зі сказаного про невідбуття напередодні сеймів ґродських рочків,
поширювалось і на останні.
шА(нтоновт) В. К истории восстания Наливайка // Киевская старина. 1896. T. LV.
Отдел II. С. 5. Див. також: Левицкий О. Об актових книгах... С. 15.
145Volumina legum. T. 3.S. 141.
146Ibid. T. 4. S. 20.
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Справжнє лихо спіткало книги воєводства під час Визвольної війни
українського народу під проводом Богдана Хмельницького. 13 лютого
1652р. ігумен якогось вінницького монастиря ГедеонДешковський свідчив
(не сказано, де і перед ким) про загибель цих книг через "козацьку навалу ”
("‘inkursyą”/ 47. А 23 серпня 1664 р. у вінницькій ґродській канцелярії
"шляхетний ”Петро Волкович від імені брацлавського земського писаря
Миколая Казімєжа Зештелінського заявив, що той, відповідно до
зазначеного ("‘manifestacyą'y в шляхетському зібранні ("‘rycerskim kole
на сеймику?) Брацлавського воєводства, при своєму вступі на писарський
уряд "жодних книг” (очевидно, земських) не застав, бо вони знищені
("‘zatracone ”) козаками під час повстання ("‘rewolucyi ”)ш.
Ще до заяви П. Волковича Варшавський сейм 1661 р. вказав на
трагічний стан збереженості ґродських і земських книг у коронних
воєводствах Речі Посполитої, зокрема - в Брацлавському. У деяких
воєводствах, відзначалося у відповідній постанові, книги "дощенту
знищені” ("‘funditus [...] zniesione”У49. Саме така доля спіткала книги
Брацлавського воєводства. Скільки їх на середину 60-х років XVII ст.
уціліло, нам, напевно, ніколи не довідатись. Через політичні обставини
вінницькі ґродський і земський суди в 1648—1664pp. діяли епізодично, а
від 1665 p., коли на уряді гетьмана Війська Запорозького Павла Тетерю
заступив Петро Дорошенко, до кінця XVII ст. вони не діяли зовсім;
відповідно велися і не велися книги.
Ці суди відновили свою діяльність на початку XVIII ст. Про
наявність їх книг на 6 березня 1780р. довідуємось із зізнання возного
єнерала Брацлавського воєводства Шимона Кшижановського, даного
цього дня перед Вінницьким ґродським урядом та брацлавським земським
віцереґентом (помічником регента земської канцелярії) й водночас
заступником f “namiestnikiem ”) бурґрабія Вінницького ґроду (замку) Юзефом
Шавловським. За словами возного, він, виконуючи розпорядження ("‘па
affektacyąy prawna inkwizycyą’^ великого коронного хорунжого Станіслава
Потоцького, того ж 6 березня у ґродській і земській канцеляріях, куди
прибув з "урожоними ” ("‘urodzoni ”) Яном Лабенковським і Юзефом
Павловським як свідками, зажадав подати йому відомості про наявні
ґродські і земські книги. Працівники ґродської канцелярії ("Tcwerendarze
grodžcy ”) "урожоні ” Анджей Брудніцький та Якуб Чижевський,
147ЦДІА України в Києві, ф. 49 (Потоцькі), on. 1,спр. 2135, арк. 124,129.
148Там само. Арк. 129. Те саме: Archiwum Panstwowe w Krakowie (далі - АРК),
zesp. Archiwum Sanguszk6w, rkps 854.
149Volumina legum. T. 4. S. 336.
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переглянувши всі книги, засвідчили перед ним, що ґродські книги є за 16431645, 1701-1704, 1714-1779pp. (за винятком 1760-1761 pp., коли їх не
вели), крім того, неповні ("піесаіе”) - за 1647 і 1652pp., а земські - за
1720-1722, 1745-1747, 1774-1779pp.150
Зміст повідомлення возного Ш. Кшижановського повністю
співвідноситься з інформацією, що її містить “Список актовых книг,
хранящихся в Киевском Центральном архиве”*, наведений Едуардом
Станкевичем у виданні Київського університету "Университетские
известия” за 1862-1864pp. Тут про книгу 1647р. сказано, що вона
містить й матеріали за 1639 та 1664pp. (ця книга є ґродсько-земською).
Книга за 1652 p., як і всі інші книги Брацлавського воєводства, крім
чотирьох за 1768-1770pp., загинула під час визволення Червоною армією
Києва 1943 р.
Брак ґродських і земських книг надзвичайно утруднює вивчення
історіїБрацлавського воєводства, але неробить його неможливим. Воно
уможливлюється наявністю порівняно багатьох брацлавських джерелу
різних збережених рукописних зібраннях, причому значна кількість цих
джерел своєю появою зобов ’язана обом брацлавським судам і таким чином
певною мірою компенсує втрату ведених ними книг. З цих зібрань
найбагатшим є комплекс документів у так званому Липовецькому архіві.
Основна частина архіву входить у колекцію Оссолінських, яка
зберігається у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки імені
В. Стефаника НАН України (ЛНБ) як фонд 5 (опис 1). Бібліотека імені
Оссолінських у Львові, спадкоємицею якої є ЛНБ (поряд з Національним
інститутом імені Оссолінських у Вроцлаві (Zakiad Narodowy imienia
Ossolinskich we Wroclawiu), до рукописів бібліотеки якого входить решта
того самого архіву), придбала Липовецький архів наприкінці XIX ст. Назва
архіву походить від села Липівка, бо впродовж багатьох десятиріч,
можливо, від 1768р., він тут переховувався151. Архів включає в себе
головним чином матеріали останньої чверті XVI —першої половини
150АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki arabskie, teka 14, plik 14, s. 1-2.
*
У цьому архіві в XIX - на початку XX ст. зберігались ґродські і земські книги
Брацлавського, Волинського, Подільського і Київського воєводств. Нині вони
переховуються в Центральному державному історичному архіві України в Києві, який є
спадкоємцем Київського центрального архіву.
151Крикун М. Інструкція сеймику Волинського воєводства... С. 423 Крикун М„
Піддубняк О. Матеріали про діяльність гродського і земського судів... С. 82 101. Село
Липівка до кінця XVIII ст. входило до складу Київського повіту Київського воєводства,
згодом - Київського повіту Київської губернії. Нині належить до Макарівського району
Київської області.
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XVII cm., що так чи інакше стосуються українського шляхетського роду
Пісочинських. Тому його можна йменувати архівом Пісочинських.
Тематично ці матеріали загалом належать до маєтків, котрими
Пісочинські володіли у Брацлавському, Київському, Волинському і
Чернігівському воєводствах. Документи Брацлавського воєводства
становлять у ньому велику частину152. І виник задум їх опублікувати,
який зрештою вилився у намір видати по змозі корпус усіх вцілілих
документів Брацлавського воєводства для часу від його створення в 1566р.
і до смерті в 1606р. Лаврина Пісочинського - “засновника ”, фундатора
названого архіву, котрий з винятковою старанністю й прискіпливістю
нагромаджував у ньому документацію, що відповідала його маєтковим
інтересам.
Унаслідок склався збірник, котрий публікується. Він містить
496 документів153. 3 них лише 49 видані раніше, з яких у збірнику 41 подані
за рукописами, а вісім - за публікаціями154. Тож за рукописами наведено
488 документів. Почерпнуто їх з таких зібрань: Архів Пісочинських
(власне-Л. Пісочинського) - 240 (у тому числі один-з відділу рукописів
Бібліотеки Національного інституту імені Оссолінських у Вроцлаві);
Руська, або Волинська, метрика, котра в складі Литовської метрики
зберігається в Російському державному архіві давніх актів у Москві
(РГАДА, фонд 389, опис 1) - 147155; Центральний державний історичний
152Крикун М, Піддубняк О. Матеріали про діяльність гродського і земського судів...
С. 82-83; їх же. Матеріали шляхетського роду Пісочинських - джерело до історії
Брацлавщини останньої чверті XVI - першої половини ХѴП ст. // Рукописна україніка у
фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника ПАН України та проблеми
створення інформаційного банку даних. Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції. 20-21 вересня 1996 року / Відповідальний редактор О. Дзьобан; упорядкування,
загальне редагування, допоміжні покажчики М. Трегуб. Львів, 1999. С. 418-422.
153Окрім 496 документів, порівняно чимала кількість документів Брацлавського
воєводства за 1566-1606 pp. відома лише з реґестів (свого роду заголовків) до них; див.:
Žrčdla dziejowe. Т. ХХ-ХХІ; АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, rkps 854,908,909,981.
154Ці вісім документів почерпнуті з таких видань: Archiwum XX. Sanguszkow w
Slawucie (Dyplomatariusz gatęzi niesuchoježskiej. T. II). Lw6w, 1910. T. VII: 1554-1572
(4 документи); Архив Юго-Западной России (2 документи); Якубович В. Материалы для
истории... (2 документи). Наведені Віктором Якубовичем документи представлені в
збірнику тільки у вигляді заголовків (реґест), оскільки він подав їх у російському перекладі
з витягів із книг, причому значною мірою - у власному переказі їх змісту.
155 Реґести документів Руської метрики: Руська (Волинська) метрика. Регести
документів коронної канцелярії дляукраїнських земель (Волинське, Київське, Брацлавське,
Чернігівське воєводство). 1569-1673 / Передмова Патриції Кеннеді Ґрімстед. Київ, 2002.
Про канцелярію Руської метрики див.: Кулаковський 77. Канцелярія Руської (Волинської)
метрики 1569-1673 pp.: Студія з історії українського реґіоналізму в Речі Посполитій.
Острог; Львів, 2002.

43

архів України в Києві: актові книги Волинського та Подільського
воєводств, фонди 21 (Кременецький Тродський суд), 25 (Луцький ґродський
суд), 26 (Луцький земський суд), 27 (Володимирський земський суд),
28 (Володимирський ґродський суд), 37 (Кам’янецький земський суд),
220 (Колекція документів Київськоїархеографічноїкомісії) - 45; Державний
архів у Кракові (Archiwum Panstwowe w Krakowie), фонд (zespol) “Архів
Санґушків”: текиримські й арабські - 32; Головний архів давніх актів у
Варшаві (Archiwum Glowne Akt Dawnych w Warszawie), фонди “Коронна
Метрика”, “Архів Замойських”, “Архів Радзивіллів”-10; відділ рідкісної,
рукописної та стародрукованої книги імені Ф. П. Максименка Наукової
бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка 7; відділрукописів Національної бібліотекиу Варшаві (Biblioteka Narodowa
w Warszawie) - 4; відділ рукописів Бібліотеки Чарторийських у Кракові
(Biblioteka Czartoryskich w Krakowie) -2; відділрукописів воєводськоїі міської
публічної бібліотеки імені д-раВітольдаБелзи вмістіБидгощі (Wojewodzka
і Miejska Biblioteka Publiczna imienia dr. Witolda Belzy w Bydgoszczy), фонд
“Документи і королівські листи із зібрання Казімєжа Кєрського "—1.
320 документів—це оригінали, 125-засвідчені копії, 51 -незасвідчені
копії. Оригінали включають у себе 115 окремих, “самостійних”матеріалів,
решта - відповідно оформлені вписи в книги Руської метрики, Коронної
метрики, ґродських і земських судів Волинського і Подільського воєводств
(ці книги були свого роду нотаріальними). Засвідчені копії являли собою
скріплені підписами писарів й печатками ґродських і земських, переважно
брацлавських / вінницьких, та королівської (коронної) канцелярій виписи
документів ірозмаїтих заяв з ведених останніми книг, виконані на прохання
зацікавлених осіб одразу або, зрідка, через деякий час після вписання їх у ці
книги. Незасвідчені копії- це виписи з ґродських і земських книг, головним
чином книг Брацлавського воєводства, не підписані писарями і не скріплені
печатками, так само зроблені на прохання зацікавлених осіб і так само
одразу після вписання в книги відповідних матеріалів; здебільшого вони є
перекладами польською мовою вписаних руською мовою документів, не
завжди виконаними якісно - давалося взнаки недостатнє знання
писарчуками польськоїмови.
Руською (власне—канцелярською, актовою, діловодною українськобілоруською) мовою написані 307 оригіналів, 123 засвідчені і сім
незасвідчених копій, латинською - чотири оригінали, польською - вісім
оригіналів, дві засвідчені і 44 незасвідчені копії, польською і латинськоюодин оригінал. Отже, руська мова матеріалів стосовно Брацлавського
воєводства є панівною - нею складено 437 документів із 496. У
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збереженні її у діловодстві воєводства першорядну роль відігравала
тамтешня в основній своїй масі руська шляхта. Промовистою
ілюстрацією ставлення її до своєїрідної мови є лист від неї до Стефана
Баторія, написаний 7 липня 1577р. у Брацлаві, в якому вона висловила
своє незадоволення надсиланням у воєводство з королівської канцелярії
листів польською мовою і наполягала на надсиланні їх руською мовою
відповідно до однієї з умов Люблінської унії156. "Тєдьі, налснємшим
м(и)л(о)ст(и)вьш кролю, - читаємо в цьому листі, - за постановєнємь
Ѵнѣи листы с канцлєрєє в(а)шєи кр(олєвском) м(и)л(о)сти нє инакшимъ,
(одно р&кимъ писмол* мают бьипи выдаваны” (44).
Треба звернути увагу на те, що із 496 документів 21 (два оригінали,
14 засвідчених і п ‘ять незасвідчених копій; 14 декретів Брацлавського /
Вінницького ґродського суду, два декрети Брацлавського / Вінницького
земського суду, один декрет Луцького земського суду, три декрети
коронного трибуналу, один лист щодо ревізіїмеж маєтків; 127, 193, 205,
245, 257, 288, 296, 311, 320, 356, 413, 415, 441, 443, 444, 447, 451, 478,
479, 486, 49\) містить 28 окремо не виявлених матеріалів, з них
22 написаніруською, решта - польською мовами. Тож насправді кількісно
збірник включає в себе 524 документи.
Так само слід зауваокити, що в леґендах до 73 (із 496) документів
збірника (35 оригіналів, 36 засвідчених копій, двох незасвідчених копій)
вказано на наявні, цілком ідентичні їм за замістом, оригінали, засвідчені і
незасвідчені копії- відповідно 19, 14, 52, з чого перші дві групи написані
руською мовою, третя-польською (в цьому, останньому, випадку ідеться
про переклади з руськоїмови).
За часом появи 496 документів поділяються так: 1566-1570pp. 26, 1571-1580pp. - 62, 1581-1590pp. -106, 1591-1600pp. - 147, 16011606 (до липня) pp. - 155. Щодо 28 “додаткових ” документів цей поділ
виглядає так: 1581-1599pp. - два, 1591-1600pp. - вісім, 1601—1606рр. 18. На підставі цих цифр можна твердити, що з плином часу діловодство
тодішніх канцелярій і поза ними набирало обертів.
Тематично 496 документів можна поділити на такі групи:
королівські привілеї на уряди воєводи, каштеляна і на земські уряди -15,
королівські привілеї і листи стосовно маєткових справ - 63, королівський
привілей щодо збору податку, королівський лист до брацлавських міщан,
позови королівського суду - три, декрети королівського суду - 29,
156
Ця умова м іс т и т ь с я , зокрема, у згаданому вище королівському привілеї про
повернення Волинської землі (у складі Волинського і Брацлавського воєводств) до
Польського королівства (Volumina legum. T. 2. S. 83; Akta unji Polski z Litwą. S. 306).
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асесорського суду - один, сеймового суду - один, позови Брацлавського /
Вінницького ґродського суду—33, Брацлавського/Вінницького земського суду
-15, того самого суду з викликом позваних осіб на сесіїкоронного трибуналу
- 13, Кременецького ґродського суду - один, декрети Брацлавського /
Вінницького ґродського суду-36, Брацлавського /Вінницького земського суду
- вісім, Луцького ґродського суду - один, коронного трибуналу—27, листи
шляхти стосовно маєткових справ - 92, оповідання (свідчення) шляхти
перед коронною канцелярією—п ’ять, перед коронним трибуналом—шість,
перед Брацлавськими /Вінницькими ґродським і земськимурядами, Луцькими
ґродським і земським, Володимирським ґродським і Кременецьким земським
урядами - десять, зізнання адміністрації (урядників, служебників) маєтків
перед Брацлавським /Вінницьким ґродськимурядом - дев ’ять, перед Луцьким
ґродським урядом —одне, оповідання уповноважених осіб перед коронною
канцелярією —три, перед Брацлавським ґродським урядом —одне, листи
Вінницького земського суду - чотири, Вінницького ґродського суду - один,
брацлавських ґродськихурядників - п ’ять, луцького земського судді - один,
уповноважувальні ("умоцовані”) листи власників маєтків —п ’ять, лист
коморника Брацлавського воєводства, документи стосовно діяльності
возних у цьому ж воєводстві - 54, зізнання возних перед коронною
канцелярією - сім, перед Луцьким, Володимирським і Кременецьким
ґродськими урядами—чотири, квит возного Брацлавського воєводства про
одержання грошової суми, квити поборців (збирачів) податків—два, квити
у справах застав й одержання позичених сум - два, документи щодо
розмежувань маєтків-чотири, інвентар Вінницького замку, реєстр селян
Вінницького староства, реєстр шляхти, що присягла, постанови сеймиків
Брацлавського воєводства—дві, заповіт і пов ’язаний з ним документ, опис
кордонів Брацлавського воєводства, повідомлення шляхти про знищення
документів унаслідок пожежі у Вінницькому замку — 19, довідка про
шляхетські роди, запис у посольській книзі, лист козацького гетьмана
Григорія Лободи.
Щодо названих 28 “додаткових”матеріалів у складі 21 документа,
то це: позови Брацлавського /Вінницького ґродського суду-12, Брацлавського /
Вінницького земського суду—три, Луцького земського суду—один, королівські
листи - чотири, листиревізорів щодо межмаєтків - три, шляхти - чотири,
декрет Вінницького ґродського суду.
З діяльністю ґродського і земського судів Брацлавського воєводства
пов’язано 210 документів із 496і 16- з 28.
Певне пізнавальне значення мають записи, зроблені возними на
позовах після увіткнення їх ними у ворота сільських шляхетських дворів,
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королівського двору в Брацлаві, міст і містечок, міських замків або вручення
особисто відповідачаму руки. Не всі записи складені власноручно возними,
проте всі вони власноручно ними підписані. Такі позови з записами
виявлено тільки в архіві Лаврина Пісочинського; їх 28 (з 496), з чого
15 видані Брацлавським /Вінницьким ґродським судом (210, 211, 213, 253,
254, 268, 282, 284, 302, 303, 326, 333, 334, 353, 358/ 12-Брацлавським/
Вінницьким земським судом (125, 198, 216-218, 255, 259, 266, 280, 305,
335, 370/ один-королівським судом (286/ Вони стосуються 1582,15911602 pp., увіткнені й вручені 14 возними, причому згаданий Дмитро
Щикитинський це зробив у десяти випадках.
Від 1583 р. всі документи ґродського і земського судів Брацлавського
воєводства датовані за григоріанським (новим) стилем. Найраніший з них
стосовно цього —позов земського суду від 18 квітня 1583p., виданий за
скаргою Л. Пісочинського та його дружини Магдалени й адресований
урядникові Пиківського маєтку Якубу Павші та його дружині Настасії, з
вимогою з 'явитися нароки цього суду, які маютьрозпочатися наступного
дня після “рымского " свята Святої Трійці, тобто 6 червня, - "с поправы
нового калєньдару” (125): не може бути сумнівів, що й сам позов
датований новим стилем. Напевно, останній до канцелярій названих судів
дістався до 18 квітня, можливо —після 9 лютого 1583p.: під цим числом
міститься впис зізнання урядника Немирівського маєтку Остафія
Базаринського в брацлавську ґродську книгу (122) - єдиний у збірнику
документ, який складено в Брацлавському воєводстві перед зазначеним
земським позовом і не позначено новим стилем.
Зрозуміло, після запровадження в Речі Посполитій цього стилю
невдовзі після його проголошення (першим днем його, за буллою папи
Григорія XIII, стало 15 жовтня 1582р.) документація її центральних
органів влади щодо Брацлавського воєводства датувалась згідно з ним.
Найраніший з піаких документів - впису книгу коронної канцелярії випису з
брацлавської ґродської книги, здійснений ЗОжовтня 1582р. “с поправы
калєньдару " (116/ Так само зауваженоу датуванні королівського привілею
Якубові Нєзабітовському від 2 листопада 1582р. (\\1) та декретах
королівського суду стосовно Брацлавського воєводства від 2 і 15 листопада
та 4 грудня того ж року (відповідно, 118-120/ Григоріанський календар,
очевидно, поширювався й на інші види документації Брацлавського
воєводства157.
157
Про поширення нового стилю на українських землях див.: Купчинський О.
Перші датування документів за григоріанським календарем в державних установах
України XVI століття//Записки НТШ. 1991. Т. ССХХІІ: Праці Історично-філософської
секції. С. 256-269.
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Документальний матеріал стосовно території Брацлавського
воєводства, який склався перед йогоутворенням, дійшов до насу незначній
кількості158, тож можливість використання його з порівняльною метою
мінімальна, можна сказати - незначна.
Особи і діяльності Лаврина Пісочинського так чи інакше стосуються
245 документів із 496 (у складі “його " архіву - 220, Руськоїметрики -11,
луцькоїіродськоїкниги - один, володимирських ґродських книг—три, колекції
Київськоїархеографічноїкомісії—чотири, рукопису Національної бібліотеки
у Варшаві - чотири, “Архіву Замойських ”Головного архіву давніх актів у
Варшаві та “Архіву Санґушків "Державного архіву в Кракові - по одному),
14 з 28 “додаткових ”документів і 27 з 28 записів возних на позовах. З огляду
на це треба розповісти про нього, зокрема звернути увагу на незнані
дотепер відомості159.
Із
зізнання Гнівоша Сторожинського, "чоловєка старого ", шурина
Л. Пісочинського, зробленого на прохання останнього 14 січня 1584р.
перед Кременецьким земським урядом (1 3 1 / видно, що діда Лаврина звали
Старийзакон (тому, можливо, що мав єврейське коріння або, не маючи
його, сповідував іудаїзм чи мав якийсь інший стосунок до нього), що він
“з стародавных вєков, с продков своих іако властпную сотчизну " тримав
у Луцькому повіті Волинської землі маєтки Пісочно, Остдів і Остирблі,
на яких учинив відправу своїй дружині Огрефіні з Рудецьких, з котрою
“сплодші ” сина Гнівоша, і в “молодости лет єго (йтУи&р". По тому
Гнівош з матір 'ю як своєю опікункою живу Пісочному. Огрефіна вийшла
заміж за Матвія Гоголя і “прибыла" з ним сина Лукаша, який “нє
158Публікації цього матеріалу щодо 50-х - першої половини 60-х років XVI ст.
(окрім згаданого видання опису Брацлавського і Вінницького замків 1552 p.): Грамоты
великих князей литовских с 1390 по 1569 год, собранные и изданные под редакцией
Владимира Антоновича и Константна Козловсюаго. Киев, 1868. С. 160-163 (1564 p.); Архив
ЮЗР. 1907. Ч. ѴШ.Т. 5: Акгы об украинской админисграции ХѴІ-ХѴП вв.С. 66-67 (1551 p.),
77-81, 84—103 (1552 p.), 123-135 (1560 р.); Метрика Вялікага княства Літоускага.
Кніга 28 (1522-1552) /Да друку падрыхтавали Валеры Мянжынскі і Уладзімір Свяжынскі.
Мінск, 2000. С. 171-172 (1552 p.); Метрыка Вялікага княства Літоускага. Кніга 44. Кніга
запісау 44 (1559-1566) /Падрыхтавау А. І. Груша. Мінск, 2001. С. 49-52 (1561 p.), 7273 (1562 p.). Певне уявлення про документи “передвоєводської” Брацлавщини дають три
повідомлення брацлавської шляхти Володимирському ґродському урядові 2 листопада
1580 р. (82-84) і 16 оповідань її перед королівською канцелярією 16 листопада того ж
року (85-88) та 3 лютого 1581 р. (90-101) про їх, документів, загибель під час пожежі у
Вінницькому замку 8 жовтня 1580 р.
159Про Л. Пісочинського див.: Крикун М„ Піддубняк О. Матеріали про діяльність
гродського і земського судів... С. 84-85; Кулаковсытй П. Канцелярія Руської (Волинської)
метрики... С. 140-146; Pulaski K. Kronika polskich rod6w... T. 2. S. 132-141; DubasUrwanowicz E. Piasoczynski Lawryn... S. 805-808.
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Гоголем, але Пєсочинскіш по братє (Гнівошу. - M. KJ звалсга ”, - в
майбутньому “архимандрита києвского” (чи не видавалося йому, що
“Гоголь ”звучить не по-шляхетськи?), та дочок Марію, Настасію і другу
Марію, котрі побралися відповідно з Гнівошем Сторожинським (автором
зізнання), Єсеницьким та “нєіакіш" Миколаєм Пісочинським з-під
Ратного. Огрефіна віддала у відправу (заставила? продала?) Пісочно за
40 кіп литовських грошів Єсеницькому, котрий ним володів тривалий час,
а Гнівоша послала “на слулсбу до tfrop " (Угорщини). Повернувшись
додому, Гнівош викупив у Єсеницького Пісочно і знову виїхав на службу
до Угорщини, перед тим цей маєток продавши за 200 кіп володимирському
старості князю Федорові Сангушку. З іншого документа відомо, що
Пісочно цьому князеві (тут він названий і маршалком Волинської землі)
Гнівош продав за 400 кіп 1 грудня 1540р. за датованим тим же самим
числом дозволом короля Сиґізмунда І160. З іменування Гнівоша в цьому
дозволі по-батькові видно, що ім ’я його батька було Іван. Опинившись,
зрештою, вдома, сказано далі Г. Сторожинським, Гнівош одружився й,
“сплодивши ” Лаврина, “вборздє Умер ”. Матір ’ю Лаврина була Марія з
волинської родини Куневських161. Згодом вона вийшла заміж за Петра
Бучайського162.
Лаврин народився нераніше 1550р.163По досягненні повноліття164він
під час роботи сейму 1570р. в господі волинського воєводи і брацлавського,
вінницького та луцького старости князя Богуша Корецького, що
розташовувалася у той час в одній із варшавських кам ’яниць, звернувся з
проханням до брацлавського воєводи князя Романа Федоровича Сангушка
дозволити йому викупити Пісочно. Князь пообіцяв прохання задовольнити165,
160Archiwum ksiąžąt Sanguszkow w Slawucie. 1890. T. IV: 1535-1547. S. 264-267.
161 Піддубняк O. Документ з печаткою Дмитра Вишневецького // Знак: Вісник
Українського геральдичного товариства. Львів, 1996. № 11. С. 2-Ъ,Крикун М„ Піддубняк О.
Матеріали про діяльність гродського і земського судів... С. 84; Кулаковський П. Канцелярія
Руської (Волинської) метрики... С. 140-141. Казімєж Пуласький документально показав,
що мати Лаврина звалася Мар ’яною (Pulaski K. Kronika polskich rodčw... T. 2. S. 133). Чи
це не друге її ім’я або похідне ім’я (варіант) від Марії?
162Кулаковський 77. Канцелярія Руської (Волинської) метрики... С. 141.
163Крикун М., Піддубняк О. Матеріали про діяльність гродського і земського судів...
С. 84-85.
164За Другим Литовським статутом, повноліття хлопців наступало з досягненням
17 років (Статути Великого князівства Литовського. Т. П. С. 133).
165ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5 (Оссолінсысі), on. 1, спр. 4045II, арк. 56.
Див. також: Там само. Ф. 46 (Єдовицькі), тека XXXI, serya III, № 1154 (копія попереднього
документа, виконана в XVIII ст.). Тут сказано, що Лаврин просив про викуп Пісочного
під час сейму 1571р., проте в цьому році сейм не відбувався. Див. також: Кулаковський 77.
Канцелярія Руської (Волинської) метрики... С. 141.
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але обіцянки не виконав, хоча для виконання її\ доки жив, мав часу
вдосталь166.
З
молодих літ Лаврин мусив здобувати засоби на існування: служив
у великокнязівському дворі, далі був писарем (дяком) у литовській
канцелярії167, від 1569 р. - у коронній168. У матеріалах Брацлавського
воєводства востаннє виступає як коронний писар у позові тамтешнього
ґродського суду від 27 січня 1593 р. (223). У листі Сиґізмунда III від
15 березня 1601 р у якому йшлося про звільнення Лаврина Пісочинського
від судових викликів у зв'язку зі скеруванням його до Криму для ведення
переговорів з ханом, Лаврин уперше фіґуруєяк королівський секретар (345/
Цей факт дає підставу спростовувати твердження про отримання
посади королівського секретаря за Стефана Баторія169або у 1591 р.170
Як уже зазначалося, після Яна Бокія Печихвостського Лаврин
Пісочинський заступив його на уряді брацлавського підкоморія. Найраніша
згадка про нього в цьому статусі міститься у листі королівського
посланця Адама Потоцького від 13 квітня 1583 р. (124). Лише на сеймику
брацлавської шляхти 1586р. він представив королівський привілей на це
підкоморство171. Уже мовилося про те, що Лаврина кілька разів від
Брацлавського воєводства обирано послом на сейм. У1585 і 1595pp. своїм
166Сейм 1570 р. проходив 29 квітня-11 липня (Chronologiasejm6wpolskich... S. 141),
а Р. Ф. Санґушко помер 12 травня 1571 p. (Machynia М. Sanguszko Roman. S. 504).
П. Кулаковський припускає, що князь повернув Лавринові Пісочно (Кулаковський П.
Канцелярія Руської (Волинської) метрики... С. 141), але, як бачимо, князь цього не зробив.
167Putaski K. Kronika polskich rod6w... T. 2. S. 133 etc.
168Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики... С. 140.
169Dubas-Urwanowicz Е. PiasoczynskiLawryn... S. 805. Казімєж Пуласькийтвердив,
що до 1601 р. Л. Пісочинський королівським секретарем був упродовж 30 років (Pulaski К.
Trzy poselstwa Lawryna Piaseczynskiego do Kazi Gireja, hana Tatarow perekopskich (1601—
1603): Szkic historyczny //PrzewodnikNaukowy і Literacki. Lw6w, 1911. Rocznik XXXIX.
S. 244). Він не звернув уваги на те, що до того, як стати секретарем, Л. Пісочинський
працював писарем у коронній канцелярії.
170 Rodzina. Herbarz szlachty polskiej / Opracowany przez Seweryna hrabiego
Uruskiego, przy wspotudziale Adama Amilkara Kosinskiego. Wydany staraniem і kosztem
corekautora. Warszawa, 1916. T. XIII. S. 311.
171Pulaski K. Kronika polskich rod6w... T. 2. S. 135. Привілей Л. Пісочинському на
брацлавське підкоморство був, напевно, аналогічний привілею на те саме підкоморство,
виданому 24 січня 1581 р. Янові Бокію Печихвостському (89). Діяльність Л. Пісочинського
як підкоморія опосередковано засвідчена двома листами до нього, від 8 і 9 жовтня
1596 р. (275, 274), якими автори їх, відповідно, брацлавський земський суддя Семен
Ободенсысий і Зоф’я з Кліщова Миколаєва Турська повідомили його, що через хворобу
не можуть стати 9 жовтня в призначеному ним місці перед його підкоморсысим судом, за
позовом цього суду в справі за скаргою Федорової Бокієвої Полагії Григорівни та її сина Яна
Бокія Печихвостського про розмежування маєтків останніх з їхніми як відповідачів маєтками.
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послом на сейм його обрала шляхта волинська172. У1594і73, 1596 і 1600pp.
він був королівським послом на брацлавських сеймиках174. На цих сеймиках,
за висловом Т. Свєнцького, “як хотів Брацлавщину водив ”175. У1591,1593 і
1594 pp. Лаврина обирали депутатом до коронного трибуналу відповідно, у перших двох випадках від Волинського, а втретє - від
Брацлавського воєводств176.
Сигізмунд III використовував Л. Пісочинського на дипломатичній
службі. Листом від 20 травня 1589р. король повідомив, що той у зв ’язку з
призначенням його сеймом (ідеться про сейм тога, ж року, котрий, як
зазначено вище, працюваву березні-квітні) послом для укладення перемир ’я
Речі Посполитої з австрійськими Габсбурґами ("‘домам ракускил/ ")
упродовж виконання ним цієї функціїне повинен викликатися на судові сесії
для розгляду справ, що його стосуються (\15). У 1601—1603 pp.
Л. Пісочинському довелося тричі 'їздити послом від Речі Посполитої до
кримського (“перекопського ”) хана з метою налагодження відносин між
обома країнами177. Цих посольств стосуються королівські листи про
звільнення Лаврина відрозгляду судами справ, що до них він причетний, на
час їх тривалості і певний час після повернення його до Речі Посполитої
(15 і 25 березня 1601 p., 345; 3 березня 1602p., 360; ЗОжовтня 1602p.,
372; 1 квітня 1603p., 378/ Див. також у справі цих посольств: листи
Л. Пісочинського до канцлера і гетьмана великого коронного Яна
Замойського (9 травня 1600p., 336) і короля Сиґізмунда ІП(10 червня 1601 p.,
350/ лист Я. Замойського до Л. Пісочинського (13 травня 1601 p., 346/
172 Mazur K. W stronę integracji... S. 412—413; Крикун M. Інструкція сеймику
Волинського воєводства... С. 426.
173Листом, написаним 25 листопада 1594 р. у Кракові, Сигізмунд III наказував
шляхті, яка зібралася на брацлавському сеймику, виконати усі розпорядження, котрі від
імені короля представить Л. Пісочинський. Цей документ не зберігся, його зміст відомий
з регести; див.: Katalog dokumentčvv і listčvv krdlewskich ze zbioru Kazimierza Kierskiego /
Opracowaia Justyna Eis. Bydgoszcz: Wojewddzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda
Belzy wBydgoszczy,2005.S. 190(№ 16).
174Кулаковсышй П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики... С. 144; Pulaski К.
Kronika polskich roddw... T. 2. S. 135; Mazur K. W stronę integracji... S. 70.
175Šwięcki T. Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osob dawnej Polski / Wydal
Julian Bartoszewicz. Warszawa, 1858. T. 1. S. 392.
176Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики... С. 144,Винниченко О.
Інструкція передсеймовош сеймику Холмської землі 1593 року // Записки НІШ. Т. CCXLIII.
С. 323 (прим. 19); Pulaski K. Kronika polskich rod6w... T. 2. S. 136; Rodzina. Herbarz szlachty
polskiej... T. Xin.S. 311;Dubas-UrwanowiczE.Piasoczynskitawryn... S. 806.
177Pulaski K. Trzy poselstwa Lawryna Piaseczynskiego... // Przewodnik Naukowy і
Literacki. Rocznik XXXIX. S. 135-145,244-265,358-366,467-^80,553-566,645-660,756768,845-864,945-960.
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запис між 28 квітня і 10 червня 1601 р. (349) у складеній на початку XVII ст.
“Посольській книзі " Лаврина Пісочинського. Очевидно, король глибоко
довіряв Л. Пісочинському, якщо тричі підряд відряджав його до ханства.
Для такої довіри були підстави: як слідує з “'Посольської книги ”, той
відзначався прискіпливістю й акуратністю у виконанні доручених йому
місій. Це стосувалося, зокрема, того, як ощадливо він витрачав відпущені
на них кошти. Так, за словами коронного підскарбія Яна Фірлея, які
містяться в його виступі на Варшавському сеймі 1605p., Л. Пісочинський
повернув у скарб кілька тисяч злотих із сум, виділених для данини
(“upominkow ”) ханові. Цим він, зазначив там само підскарбій, заслужив у
короля неабияку повагу (“те lada zalecenie ”), бо його попередники в посольській
справі до Криму вдавалися до привласнення частини з цих сум178.
Л. Пісочинський володів земельними маєтками в Брацлавському,
Волинському і Київському воєводствах. У Брацлавському воєводстві це
були маєток з центром у містечку Жорнищах (нині село Жорнище
Іллінецького району Вінницької області, розташоване на схід від Вінниці)
і село Кам ’яногірка (нині село Калинівського району Вінницької області,
на північ від Вінниці), а також двір у Вінниці. Йому вони дісталися від
дружини Магдалени, з якою він, як сам зазначає в одному своєму записі,
узяв шлюбу червні 1581 p., а вона їх успадкувала від свого батька Павла
Дубицького. Павло, син Івана Дубицького (батько останнього мав ім ’я
Михайло) і НастасіїБиківни (дочки Петра Бика і Кахни), повернувшись у
1566р. з московського полону, куди потрапив під Полоцьком у 1563 p.,
невдовзі оженився з Марією Звірівною з Тишкевичів, а у 1569р. помер (ЗО,
140, 385/ Магдалена була їхньою єдиною дитиною. Судячи з того, коли її
батьки побралися і коли вона вступила в шлюб, Магдалена народилася в
1567 або 1568p., тобто стала заміжньою у 14 або 13 років. За Другим
Литовським статутом повнолітніми мали вважатися дівчата, що
досягли віку 15 років179. У згаданому записі Л. Пісочинського сказано, що
Магдалена вийшла за нього тоді, як стала повнолітньою, а перед тим, у
1578—1580pp., вона була неповнолітньою ("‘минорєнись 385/. Тож
17‘ Biblioteka Narodowa w Warszawie, oddz. rqkopisow, rkps 3086 III, k. 180 v.;
Bodniak S. Lawryna Piaseczynskiego “Powinnosci poselskie” z początku XVII wieku //
Pamiętnik Biblioteki Komickiej. Кбтік, 1947. Zesz. 4. S. 165.
179Статути Великого князівства Литовського. T. II. C. 128,133.
*
Про те, що Магдалена вступила в шлюб по досягненні нею повноліття, читаємо і
в позові Брацлавського земського суду уряднику Пиківського маєтку Якубові Павші та
його дружині Настасії Олешанці, складеному за скаргою JI. Пісочинського (з його,
напевно, слів) і датованому 18 квітня 1583 p.: “кгды таїа Макгдалєна Дубицкага лєть своих
доросла и въ малжєнство подкоморому браславскому дана” (125; див. також 124).
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Лаврин порушив норму Статуту. Не виключено, що він керувався
звичаєвим сімейним правом, яке дозволяло дівчатам (як і хлопцям) у дуже
ранньому віці вступати в шлюб. Напевно, того ж права дотримувався
Перший Литовський статут 1529р.'80, адже, неодноразово говорячи
про досягнення повноліття, він жодним словом не обмовився про те, коли
воно настало. Чи Л. Пісочинський орієнтувався на цей документу виборі
собі нареченої? Поданням років перед своїм одруженням він, як можна
здогадуватись, чекав на шлюб з Магдаленою. Якщо так було насправді,
то очевидно, що вона була для нього вигідною партією, оскільки їй
належали названі маєтки в Брацлавському воєводстві, а крім того, й
маєтки у Великому князівстві Литовському.
За писемною угодою, укладеною 25 травня 1572р. у волинському
містечку Гощі між, з одного боку, Марією Звірівною та її тодішнім
чоловіком Валентиєм Понятовським, з другого, - Федором Олешею та
його дружиною Опросимією з Дубицьких (рідною сестрою Павла
Дубицького), брацлавські маєтки Магдалени (до них належало і село
Овдіївка, зване також Шепіївкою; нині село Шепіївка Калинівського
району Вінницької області; про цей маєток див. дещо далі) віддавалися в
опіку другому з цих подружжів, з тим, що по досягненні Магдаленою
повноліття воно повинно було повернути їх їй у повне володіння (ЗО).
Однак Олеші не виконували цієїумови. 6-11 червня 1583 р. Брацлавський
земський суд розглянув вимогу Л. Пісочинського, щоб Олеші повернули
Магдалені маєтки, однак її не задовольнив (\П )т . Лаврин з дружиною
оскаржили цей вердикту королівському суді, і той своїми двома декретами
від 19 липня 1585 р. його скасував (139, 140/ Маєтки перейшли до
Магдалени. 23 грудня того ж року возний Д. Щикитинський зізнав перед
Брацлавським іродським урядом, що він у домі брацлавського земського
писаря Северина Кропивницького в його маєтку Комарові і в домі
брацлавського підсудка Михайла Ласка у Вінниці поклав по копії з
королівського листа, в якому зазначено, що королівський суд присудив
Магдалені ці маєтки (159). А 14 липня 1586р. подружжя Олешів
повністю зреклося своїх претензій на Жорнищський маєток, Кам ’яногірку
і вінницький двір (161/ Своїми двома листами, писаними в селі Матвіївцях
Волинського воєводства 7 серпня 1588p., Магдалена навічно подарувала
їх і Овдіївку та маєтки, що у Великому князівстві Литовському, своєму
1,0Статути Великого князівства Литовського. 2002. T. І: Статут Великого князівства
Литовського 1529 року.
181 Докладно про перебіг цього судового процесу див.: Крикун М. Епізод із
землеволодільчих відносин шляхти у Брацлавському воєводстві в останній чверті XVI ст. //
Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2000. Вип. 35-36. С. 98-113.
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чоловікові (168, 170, 171/ а той відповів їй тим, що листом, складеним у
Володимирі 28 листопада того ж року, заповів їй їх, за винятком Овдіївки
і деяких маєтків у Великому князівстві Литовському, і свої маєтки у
Волинському воєводстві, на випадок, якщо помре раніше від неї (166).
Щодо Овдіївки, то у 1573 p., через чотири роки після смерті Павла
Дубицького, її захопив Філон Кміта (385/ котрий від 1566р. був
оршанським старостою, а від 1579р.-й смоленським воєводою182. По
смерті Ф. Кміти в 1587р. Овдіївкою володів його син Лазар (це видно з
адресованого йому листа Сиґізмунда III від 20 травня 1589р., 176/ а
після нього - його рідна сестра Богдана зі своїм чоловіком князем Юрієм
Друцьким Горським (див. лист Брацлавського земського суду від
20 травня 1599р. цьому подружжю, 315/ Перед 17 червня 1603 р. вони
обидва продали Овдіївку краківському каштелянові, черкаському,
канівському, білоцерківському і богуславському старості князеві Янушу
Острозькому183 (383/ Відтоді вона належала йому (1603 p., 399, 400;
1605 p., 456, 461, 468, 475/ Спроби Л. Пісочинського заволодіти
нею (1585p., 147; 1589p., 176; 1599p., 315; 1603 p., 383, 399,400; 1605p.,
456, 461, 468, 475; 1606p., 483,) виявилися невдалими*.
10 січня 1582p. датований лист володимирського войського Василя
Гулевича про те, що він навічно дарує Л. Пісочинському половину свого
маєткуДчункова, котрий дістався йому за поділом (“в (оддєлку") від його
себра Никифора Комара (115/ Щойно 5 вересня 1586р. за дорученням
Брацлавського ґродського уряду возний Дмитро Щикитинський ув ’язав
брацлавського підкоморія в цю половину (тобто проголосиву ній введення
його у володіння) з належними до неї селами й селищами (160/ Отже,
цей маєток належав до значних володінь, аДчунків був його центральною
частиною (згодом він виступає як село Дзюньків; нині це село
Погребищенського району Вінницької області). Однак листом від
31 травня 1588 р. Л. Пісочинський "дліа пєвньис причинъ ” повернув
В. Гулевичові цей маєток (164).
1,2Про нього flHB.:£&erfe/.KmitaFilonCzamobylski//PSB. 1967. T. XIII. S. 88-89.
183
Про нього див.: Chynczewska-Hennel T. Ostrogski Janusz //PSB. 1979. T. XXIV.
S. 481-495.
’У 1591 p. брат і сестра Миколай та Ганна Карчевські вимагали від Л. Пісочинського
від дати їм частини Жорнищського маєтку, Кам’яногірки, Овдіївки та двору у Вінниці на
тій підставі, що вони начебто успадковані ними від їхньої матері Галени Дубицької, котрій
дісталися від її батька Івана Дубицького, матері Настасії Биківни та братів Павла й
Олександра Дубицьких. Того ж року, після того як Л. Пісочинський Миколаєві і Ганні
документально довів повне право Магдалени на ці володіння, вони “приіатєлски” назавжди
відмовились на користь Л. Пісочинського від своїх претензій на ці частини (197,208).
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Помер JI. Пісочинський між 9 січня 1606p., коли він востаннє
згаданий у відомих нам документах, а саме —у зізнанні возного Миколая
Ясліковського перед Вінницьким урядом про покладення ним у Пиківському
замку за скаргами Л. Пісочинського двох позовів Вінницького земського
суду князеві Я. Острозькому 14 листопада 1605р. (483; якби на час цього
зізнання Л. Пісочинський помер, то це обов’язково було би в ньому
зазначено), і 17 травня того ж року, коли вперше, в декреті коронного
трибуналу, в маєтковій справі фігурують його сини Олександр і Якуб, а
не він'84, що означає, щоЛ. Пісочинського у той час серед живих не було,
в противному разі він мав би фігурувати185. Генрик Літвін подає, не
аргументуючи документально, що смерть сталася 7 березня 1605 або
1606р.186Не виключено, що помер підкоморій у Кам’яногірці, ботутбули
написані останні відомі його листи - від 27 серпня і 29 вересня 1605р. (458,
465) та 1 січня 1606p. (4S2).
Окрім двох щойно названих своїх синів, Л. Пісочинський полишив
по собі дочок Олену, Барбару і Магдалену. Уперше всі ці діти разом згадані
в зізнанні возного Григорія Савчинського перед Вінницьким ґродським
урядом від 22 червня 1606р. про недопущення його ними доув ’язання Івана
Кирдановського в містечко Жорнища, яке він, возний, мав провести за
декретом коронного трибуналу за несплату тому як позивачеві
4 000 гривень польських грошів як відшкодування за невидання підданих,
що втекли від нього до цього маєтку (495). Олена звалася ще Олександрою,
а Барбара —Федорою187. Дружина Л. Пісочинського Магдалена прожила
недовго: з його слів, наведених возним Андрієм Трембицьким перед
Вінницьким ґродським урядом 27 жовтня 1598p., вона на той час була
“зоїилою " - покійною (301); отже, прожила всього лише ЗО або 31 рік.
У документах, написаних руською мовою, окрім внесених у книги
Руської метрики, підкоморій найчастіше названий "Лаврин (варіант “Лавринь ") Пєсочинским так, зокрема, він підписувався (1588p., 164,
166; 1594p., 229; 1605p., 450, 465/' раз трапився й такий його підпис:
“Лавринь П а с о ч и н с ю ш ” (1605p ., 458/ цей же варіант бачимо в тексті
документа, підписаного ним (1605p., 465/ і в одному з документів, які
184Žrodla dziejowe. T. XXI. S. 224.
185Хибні твердження щодо часу смерті Л. Пісочинського: між 1604 і 1606 pp. (DubasUrwanowicz E. Piasoczynski Lawryn... S. 807), 1610р. (Pulaski K. Kronika polskich rod6w...
T.2.S. 140).
186Litwin H. Napfyw szlachty polskiej... S. 208.
187Крикун M., Піддубняк О. Матеріали про діяльність гродського і земського судів...
С. 86. Л. Пісочинський був, напевно, православним, його дружина, напевно, - римокатоличкою, їхні діти - римо-католиками (Там само. С. 85-86).
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вийшли не від нього (1605 p., 453); у цій останній групі документів
трапилися також: “Лаврѣн Пєсочинским” (1596p., 268) і "Лаврєн
Пєсочинским’’ (1596p., 272; 1598 р., 303/ Під документами Руської
метрики Л. Пісочинський як писар коронної канцелярії зазвичай
підписувався так: “Lawrin Piesoczinski ”, “Lawryn Piesoczinski". Під
руськомовним документом, внесеним у книгу коронного трибуналу,
стоїть: Xawrzin Piasoczinsky, podkomorzi braslawsky, m(anu) p(ro)p(ria) ”
(1596p., 269).
До кінця свого життя Л. Пісочинський обіймав уряди брацлавського
підкоморія і королівського секретаря. Своєю присутністюу Брацлавському
воєводстві - і маєтково, і активною політичною діяльністю - він
колоритно вписався в його історію останніх двох десятиріч XVI і самого
початку XVII ст. Не належачи до землевласницько-правлячоїверхівки Речі
Посполитої188, він, як переконаємось далі, довів, що з ним слідрахуватися
тим, хто наважувався поживитись за рахунок його брацлавських
володінь (до них головним чином належали брацлавський воєвода князь
Януш Збаразький і краківський каштелян князь Януш Острозький). У
двобоях з ними його виручали впевненість у своїй правоті, вольовитість,
впертість і цілеспрямованість, уміння тонко орієнтуватись у
законодавчих нормах і судочинстві.
Маєткова структура землеволодіння
Більша частина документів збірника тематично так чи інакше
стосується землеволодінь - державних (великокнязівських, згодом
королівських або королівщин) і магнатсько-шляхетських маєтків (у 15661606pp. духовних-церковних і монастирських-маєтків у Брацлавському
воєводстві зовсім не було).
Державні маєтки представлені безпосередньо 40 матеріалами. У
них ідеться про Брацлавське і Вінницьке староства та такі володіння,
що входили до їх складу: міста Брацлав і Вінниця, села Літин, Пултівці,
Салаші, Хижинці, Скуринці, Вонячин, П ’ятничани, Мізяків, Вишня, Лука
і Залісся, селище - потім село Щурівці, селища Айсин, Ярмолинці й
Ометинці, урочища Нетяги і Телепентин Ріг. На початку XVII ст. (до
1610 р.) у воєводстві було не менше 17 королівських (з не менше 340 усіх)
поселень: міста Брацлав і Вінниця, містечка Айсин (Гайсин) і Літин, села
ІМНаталія Яковенко відносить Пісочинських за стилем поведінки і способом життя
до магнатських родів Речі Посполитої (Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХГѴ до
середини ХѴП ст. (Волинь і Центральна Україна). Київ, 1993. С. 196). Якою мірою це
твердження стосується JI. Пісочинського, покаже дальше вивчення його особи і діяльності.
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Вишня (нині Агрономічне), Вітвиця (нині Кисляк), Вонячин (нині Городище),
Карвівка (нині Карбівка), Кутківка (ниніЯструбиха), Мізяків, Нетяги або
Калитинці (нині Великі Крушлинці), Пултівці, Скуринці (нині Прибузьке),
Тютьки, Хижинці, Шалаші (нині Некрасове), Щурівці189. На цей час Лука,
Залісся, П ’ятничани, Ометинці йЯрмолинці перетворились на шляхетські
села, а назви "Телепентин Ріг ”у тодішніх (і пізніших) джерелах не було.
Тож частка королівщин у загальній масі поселень воєводства була
невеликою. За цим показником воно сильно відставало від сусіднього
Подільського воєводства, де на 1600 р. із 789 виявлених поселень
королівських було щонайменше 2IV 90. У 1601 р. Юрій Струс, на той час
вінницький староста і галицький каштелян, намагався у Вінницькому
земському суді, а також в асесорському і королівському судах довести,
що розлоге Глинське городище, розташоване на північ від Вінниці,
належить до Вінницького староства. Натомість там само князь Юрій
Друцький Горський наполягав, що цей маєток належить йому та його
дружині як дідичний (344, 354). Зрештою виявилось, що рацію мав князь:
16 червня 1603 р. він разом з дружиною Богданою Кмітянкою відпродав
територію городища, тоді уже значною мірою заселеного, краківському
каштелянові князю Янушу Острозькому (ЗѢ4).
Один із згаданих 40 документів - це лист Сиґізмунда Авґуста
великокнязівському ротмістрові Філону Кміті від ЗО березня 1566p., у
якому повідомлено, що маєтки Літин, Пултівці і Салаші (!) та двір у
Вінниці, які належали приватно адресатові, відповідно до опису їх
великокнязівським дворянином Василем Мацкевичем, відійшли до "скарбу’',
тобто до державних володінь, узамін за одержаний Ф. Кмітою з
державного земельного фонду Чорнобильський замок (очевидно, з
прилеглим до нього маєтковим комплексом); повідомлено в листі і про те,
що ці три маєтки він, Сиґізмунд Авґуст, "пустив ”брацлавському воєводі
князю Р. Ф. Санґушкові в користування ("па вьіхованьє до часу ”) і що
Ф. Кміта не повинен перешкоджати вступові князя у володіння ними,
котрий доручено провести дворянинові Юрію Биковському (4).
Вислів "до часу ” в цьому документі з огляду на тогочасну у ВКЛ і
Польському королівстві практику користування державними маєтками
можна трактувати як "пожиттєво" чи, відповідно до джерел, "доживотно ”. На засадах доживотностіупродовж 1576-1604pp. було
видано 11 привілеїв (вони входять у число 40) - сукупно на шість сіл,
дворець у Вінниці і три селища, причому села Скуринців стосується
189Крикун М. Кількість і структура поселень Брацлавського воєводства...
190Крикун М. Кількість і структура поселень Подільського воєводства... С. 382.
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три привілеї. Одержувачі привілеїв могли володіти маєтками тільки
за умови несення з них служби, звичайно, “збройної", військової королю
і Речі Посполитій. Ці дарування робились як винагорода за заслуги перед
королем і державою, вказані, щоправда, надто загально. Винятком з
цього правила є два привілеї. В одному з них, виданому Стефаном
Баторієм Станіславові Лащу 20 серпня 1576p., сказано, що села Літин
і Пултівці надані йому за те, що він був серед послів від Речі Посполитої,
делегованих до Семигородської землі, щоб сповістити Стефанові
Баторію, тамтешньому князю, про обрання (елекцію) його польським
королем і супроводжувати його на шляху до Польщі (Сохопу) для
зайняття престолу (42). До Варшави, до речі, Стефан прибув, щоб
посісти королівський престіл, 23 квітня. У привілеї ж Хмельницькому
старості Миколаєві Струсу на село Мізяків від 7 грудня 1604р. читаємо,
що видано його тому, що той успішно бився "напєрвєи на Цоцорє
противъ вѣчномѴ непрыіателови н(а)шом# татарынови, потсш противко
козакол* под Лубнами, наконєць протне Михалови и Ка^лови
нєприіатєлол*, з нє^важєньєл* здоровій и маєтностим, іако таком# таких
продковь потамкови прыстоит ” (431 )*.
Шість привілеїв (з 11) містять й інші цікаві деталі. Так, у згаданому
привілеї С. Лащові зазначено, що покладені на нього як доживотника
обов ’язки він повинен виконувати відповідно до королівської ординації
(розпорядження), котра буде видана, і що перед ним Літин і Пултівці
тримав коронний гетьман і руський воєвода Юрій Язловецький (42); у
привілеї Стефанові енецькому від 7липня 1576р. на селище Щурівці,
розташоване в одній милі від Брацлава, - що той сплачуватиме у
державний скарб четверту частину доходів з осадженого в ньому
’ Біля місцевості Цецора, що поблизу столиці Молдавського князівства Ясс, поляки
в жовтні 1595 р. розбили військо кримського хана Ґазі-Ґірея, у жовтні 1600 р. вони ж
завдали поразки волоському господареві (князю) Мігаєві (Михайлу) Хороброму. Ці
перемоги акцентували прагнення правлячих кіл Польського королівства утвердитися у
нижній і середній течії Дунаю. 26 травня - 7 червня (за новим стилем) 1596 р. коронне
військо тримало в облозі повсталих козаків, очолюваних Северином Наливайком і
Григорієм Лободою, в урочищі Солониці біля міста Лубен, доки ті не капітулювали. Карл
- це дядько польського короля Сиґізмунда ПІ. Останній від 1594 р. був і шведським королем
Сиґізмундом. Повертаючись того ж року після коронації його у Швеції до Речі Посполитої,
Сигізмунд призначив Карла управляти країною. Проте той всіляко розхитував у ній його
позиції з метою самому заволодіти шведською короною. Довідавшись про це, Сигізмунд
у 1598 р. висадився з військом у Швеції, щоб відновити тут свою владу, але зазнав поразки;
Карл його полонив, але невдовзі відпустив. У 1599 р. ріксдаґ (парламент) детронізував
Сиґізмунда і призначив Карла регентом, а в 1604 р. Карл став шведським королем
Карлом IX.
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поселення, розмір якої встановлять королівські ревізори (4\); у привілеї
ротмістрові Брацлавського замку Симонові Телку від 12 вересня 1579р.
на село Скуринці з належним до нього двірцем у Вінниці, —що маєток
дається в рахунок “немалої суми ", яку скарб Речі Посполитої винен йому
за багаторічну військову службу, хоча цей борг він скарбові “(omntfcm/z
и ютп&цаєт ” (10); у привілеї Войцєху Носажевському (Nosarzewski) й
Кшиштофу Тромпчинському від 24 грудня 1579р. на селище Айсин (Aisin),
розташоване за десять миль від Вінниці над Собом (допливом Богу), —що
цей маєток, до якого належить, зокрема, ліс Гоголів, протягом сотні
років ( “a. centum annis ”) безлюдний, пустинний (12); у привілеях
брацлавському підстарості Юрію Ґорецькому від 1 листопада 1581 р. на
селищеЯрмолинці (\\2) іЯкубуНєзабітовському від2 листопада 1582р.
на село Луку і дворець у Вінниці (111),-щ о безпосередніми попередниками
їху володінні цими маєтками були відповідно брацлавський підсудок Андрій
Садовський і Ян Оришовський; у привілеї галицькому каштелянові й
вінницькому старості Юрієві Струсу від 5 березня 1603 р. на дворець у
Вінниці - що надається останній “зо всѣми прьілєглостіами и
приналежності!, двором, поЭданными, польми, сєножатьми, сажавками,
лєсами, чиныпами, податками, повинностіами и зо всѣми пожитками и
доходами ” (376).
Слід звернути увагу на те, що привілеєм від 15 березня 1574р.
писареві руських справ коронної канцелярії (власне, канцелярії Руської
(Волинської) метрики) Євтику Висоцькому село Хижинці було надане “на
вічність ” (35). Та пізніше це село, що побачимо далі, фігурувало як
королівщина. Тож напрошується міркування, що “на вічність ” тут
тотожне “доживотно ".
Збереглося п ’ять привілеїв, котрими доживотним тримачам
дозволено передати маєтки іншим особам на доживотній засаді. В
одному випадку передання Скуринців мав здійснити Симон Телок своєму
синові Петрові (20 березня 1581 p., \0в), у двох-брацлавський і вінницький
староста Ю. Струс, відповідно, Брацлавського староства і села
Хижинців королівському дворянинові Валентию Александру Калиновському
(28 травня 1599p., 3\1) й урочищ Нетяг та Телепентина Рогу Мартинові
Хруслінському (23 серпня 1599р., 325), в одному-вінницький підстароста
Григорій Чечель села Щурівців В. А. Калиновському як брацлавському
старості (12 березня 1603 p., 311), в одному - Полонія Хребтовичівна
селища Ярмолинців йому ж (3 квітня 1604p., 418; тут, до речі, сказано,
що селище здавна належало до Брацлавського замку, потім від нього було
відірване, а Полонії вже дісталося від її першого чоловіка Андрія
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Садовського, і що цим її даруванням воно повертається до того самого
замку). Узгаданому привілеїщодо Брацлавського староства йХижинців
наголошено: король зважив на те, що Ю. Струс “не толко значньїє и
крывавые послуги, которьіє сон и по тыдг там местцах Лсраинныдг, и вєздє
индєм, гако рьїцєр в ел и к и м , з немалою похвалою и пострахам нєпригатєл
коронных з молодости лѣт своих Речи Посполитом, продком нашим и
нам зо всѣмъ праве домам своим частокро/я соддавал, залєцєньїє маючи,
але теж и тое прых^тиване его людей молодых до спужбъ наших и Речи
Посполитое, до забавь в дѣлех рыцерскихъ". Такою була королівська
характеристика людини, котра у Брацлавському старостві на час
видання цитованого привілею старостувала понад 20 років. З того ж
привілею випливає, що Ю. Струс “умислив ” уступити маєток “дліа
певных причин, потребъ своих”. Не забуваймо, що він був тестем
В. А. Калиновського, що, отже, згадані “причини” і “потреби”
пояснюються, напевно, саме цим. Там же, до слова, сказано, що
В. А. Калиновський до королівського скарбу не повинен сплачувати жодних
податків, а має здавати лише кварту (фактично п ’яту, а не четверту,
частину доходів з маєтку) до Рави (адміністративного центру Равського
воєводства в Мазовії; сюди приносили кварту з королівщин Корони). А в
привілеї М. Хруслінському зауважено, що він не має до скарбу нічого
давати, але “на вшєліакую юд насъ послугу Речи Посполитое за
росказанємь помєнєного старостві нашого (Ю. Струса. - М. К.,) и иншого,
на потам по нєм будѴчог(о), буде/n повинен завжды с того (маєтку. - M. K.j
ставитисіа и юньїє (обов ’язки. - M. К.) юдправовати ".
Практикувалось також надання маєтків у доживоття
старостою Брацлавського воєводства, зрозуміло, тому, що він був
наділений таким правом. Відомі два такі випадки, “винуватцем ”
котрих був староста князь Богуш Корецький, а саме: надання селища
Ометинців брацлавському підстарості Срмолі (Ярмолі) Мелешкові
8 липня 1566р. (26) і селища Ярмолинців брацлавському підсудкові
Андрію Садовському 7 січня 1572 р. (34/ Згодом, відповідно 21 липня
1570 р. Сигізмунд Авґуст і 10 березня 1574 р. Генрик листами, на
прохання Є. Мелешка й А. Садовського, підтвердили ці дарування,
підкресливши щодо Є. Мелешка, що той із селища (очевидно,
осадженого) “нам, г(о)с(по)д(а)ру, и Речи Посполитом службу зємскую
воєнную служити будєт повинєнь потому, гако и иньїє з є м а н є шліахга
повєту Браславского служать”, а щодо дарування А. Садовському
зазначивши, що “таковые пустыни маю/и быт роздаваные дліа юсєданіа
тых тамъ краєв ”.
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До цього роду королівських листів примикає привілей Стефана
Баторія від 20 вересня 1580р., виданий на “причину” (прохання)
київського воєводи і маршалка Волинської землі князя Костянтина
Острозького під замком Великими Луками князю Дмитрові Курцевичу
Булизі, яким підтверджено передання останньому "до живота своєго ”
К. Острозьким села Вонячина, котре цей князь тримав у доживотті.
Д. Булига, читаємо в привілеї, гідний того, щоб його отримати, бо "com
немалого час# на ^краини при велможном Констєнтинє (Острозскомь [...],
будучи а мужнє протне нєприіатєлємь н(а)шимъ Москвє и татарамъ
зоставѴючисіа, здоровъіа и маєтности своєє нє лит#ючи, ласк# наш#
королєвскую засл#говал и на тот час, б#д#чи при нас и вомск# нашомъ т#,
под Великими ЛѴками, кгдысмы тот замокъ Великим Л#ки з р#/с
нєпригатєліа н(а)шого кн(іа)зіа московского взіали, во всих справахь и
поступках своих рицєрских намъ сє добре показал и подобаль ” (81).
Надання королем князеві К. Острозькому, який у Брацлавському
воєводстві не старостував, права передавати в доживоття маєток,
котрий князь так само доживотно тримав, було в тогочасній практиці
користування королівщинами явищем екстраординарним, спричиненим
винятковістю самої особи цього князя.
Осібно виглядає згода Сиґізмунда Авґуста кам ’янецькому земському
писарю Станіславові Вольському від 7 лютого 1571 р. на викуп села
П ’ятничану спадкоємців Миколая (Миська) Петничанського і дозвіл йому
володіти ним доживотно (21). Чи не йдеться в цьому випадку про сплату
спадкоємцям заставної суми, тобто суми, яку вони внесли в державний
скарб при взятті П ’ятничану заставне володіння? А може, мається на
увазі викуп раніше проданого села?
Застава державних маєтків у Брацлавському воєводстві до
початку XVII ст. засвідчена тільки двома документами, і тому видається,
що вона практикувалася рідко. Хронологічно перший з цих документів
надзвичайно винятковий за змістом, і треба докладніше спинитися на
ньому (20). Ідеться про датований 20 червня 1568р. і написаний на
пергаменті привілей з “привєсистою " печаткою Сиґізмунда Авґуста, яким
Вінницьке староство "собыча&и позычоньш " було заставлене за
5 000 кіп литовських грошів згадуваному старості князю Богушові
Корецькому на три роки, починаючи від дня святого Мартина за римокатолицьким календарем ("‘римского свіата"/ тобто 11 листопада
1568p., до такого ж дня 1571 p., з тим, що в разі невіддання старості
вчасно цієї суми староство мало залишатися у заставі у нього наступні
три роки, і так повинно було тривати далі, причому і за спадкоємців
61

цього старости. Щоб одержати таку суму, староста заставив
("‘заверши “) “свою влас/иност ", тобто, як можна здогадуватися, один
зі своїх волинських маєтків. Отримана від Богуша Корецького сума
поступала, за привілеєм, у великокнязівський "земський скарб" і
призначалася “на заплату людєл/ служебнымъ а дла собороны зал/ков
н(а)шидс подвинскил: и з&шга Полоі^коє часу валки з нєприіатєлєл*
н(а)шимь московсиш ". Протягом заставного періоду, читаємо далі в
привілеї, староство перебуватиме у повному й необмеженому володінні
старости (недаремно воно йменуєтьсяу ньому й “волостю ”) і всі доходи
("пожитки ”) з нього належатимуть йому ж, щоправда, цих доходів
мало, “болшєи пожитков с корчомь" у Вінниці. Піддані староства міщани, селяни ("волощани ”) й путні слуги - виконуватимуть на
старосту всі звиклі повинності, особливо ж мають давати стації і
підводи, а державні податки (серебщину й інші) збиратимуть у старостві
й здаватимуть до скарбу призначені старостою урядники (в інших
маєтках воєводства - великокнязівських, князівських, панських і
шляхетських - церобили призначені державою особи - поборці). Привілей
заборонив підданим староства при його викупі з застави висувати до
старости претензії щодо своїх від нього "кривд " і "шкод якщо ж скарги
про такі кривди й шкоди на урядників і слуг старости надходитимуть
до великого князя, то останній обмежиться листовним зверненням до
старости “со вчинене справедливосте " й відрядженням свого посланця
“на приглєданє ^чинєніа " її. Якби під час застави в старостві сталися
втрати від пожежі ("‘com огню ”), морової пошесті ("‘повєтриіа ”), дій
“нєпригатєлА постороннєго" або “людєи воиска" великокнязівського,
“служєбньис жолнєров", або ж піддані з якихось причин “проч са
розошли", то і в таких випадках не слід від старости вимагати
відшкодування й зменшувати розмір заставної суми, а великий князь
зобов'язаний “помоч ку забудованю замку и мѣста ", у разі ж якщо
староста не одержуватиме “никоторого [...] пожитку ” зі староства
- компенсувати його матеріальні й доходні втрати наданням йому “на
инпшм игстиЯ столко имє«іа comстол^ [...] гос(пода)рьского ", яке було б
рівноцінне Вінницькому староству. Вінницький замок, у ньому мости і
гаті “направовати" мають великокнязівські, князівські, панські й
шляхетські та духовні (!) піддані “подлугь звьіклоє в том повинносте".
“Непослушних" за посередництвом великокнязівських листів будуть
примушувати виконувати те, до чого зобов’язані звичаєм. Заставленню,
сказано в привілеї далі, в жодному разі не підлягають маєтки, які не
входять до складу Вінницького староства, проте їхні власники, зем ’яни62

шляхта, повинні й далі чинити “послушенство” старості “в речах,
іш здавна повинных, и подлуг справ посполитых и статут# зємского ", а
староста як намісник великого князя має їх, як і раніше, судити, "в тол*
владности над ними вживати ” може, “ничіш права посполитого и
статуту зеллжого не сотступуючи и жадного Зближеній над право и статут
не чиніачи " (ця влада старости не поширювалася, як можна судити з
привілею, на верхівку шляхетського стану —князів і панів). Обов ’язком
старости було берегти територіальну цілість староства, а великого
князя - надавати йому в усьому належну допомогу. Привілей дозволив
старості, не питаючи на то дозволу князя, заставити староство будькому за суму, яка не перевищить 5 000 кіп, а той, до кого в такому разі
староство перейде, володітиме ним на засадах, викладених у привілеї
щодо Б. Корецького.
Другий документ стосовно застави королівщин належить до села
Салашів: 18 червня 1588р. луцький земський суддя Федір Чаплич і Василь
Бабинський зізнали перед Луцьким земським урядом про те, що вони як
опікуни Олександра іЯроша, синів небіжчика Федора Злоби, доручають
швагрові останнього Федору Гулевичу клопотати перед королем про
повернення йому відібраного в нього брацлавським і вінницьким
старостою Ю. Струсом цього села, яке той тримав у заставі за 700 кіп
за угодою з Ф. Злобою і повинен віддати синам його після закінчення
терміну застави (163).
До цього документа тематично примикає декрет асесорського
суду від 31 березня 1595 р. у справі за скаргою старости Ю. Струса
про неправомірне володіння селом Салашами Филистином і Барбарою,
потомками Федора Гулевича, та їхнім опікуном Дем ’яном Гулевичем,
оскільки воно належить йому, Ю. Струсові, за королівським привілеєм,
виданим після того як по смерті Федора Злоби воно ж відійшло (тобто
повернулось!) до складу королівських маєтків. Позвані на судовийрозгляд
не з ’явились, тому Салаші присудили старості. У декреті зазначено,
що через шість тижнів після його винесення названі особи повинні
уступити село старості, а як цього не зроблять, то кременецький
староста (він же - брацлавський воєвода) князь Януш Збаразький, а за
його відсутності Кременецький ґродськийуряд мав домогтися виконання
цього декрету (241).
Викуп Вінницького староства з застави державою так і не
відбувся. 10 червня 1578р. брацлавський староста Ю. Струс викупив
його за 5 000 кіп у Яна Ходкевича, віленського каштеляна і найвищого
маршалка ВКЛ, котрий володів ним як опікун князя Яхима Богушовича
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Корецького (5\). Від цієї операціїЯ. Ходкевичусіляко ухилявся (очевидно,
йому матеріально вигідно тримати староство в своїхруках), а погодився
на неї за декретом королівського суду від 8 червня того ж року, який його
зобов ’язав піти на викуп (50). Слід вказати на те, що саме після цього
викупу Ю. Струс став іменуватися вінницьким старостою. Давши
З квітня 1604р. згоду на переданняЮ. Струсом Вінницького староства
брацлавському старості В. А. Калиновському, Сиґізмунд III вказав, що
державний скарб й далі обтяжений давньою заставною сумою у розмірі
5 000 кіп щодо цього староства, яка, отже, належить В. А. Калиновському
в разі, якщо скарб викупить цей маєток (419).
Будучи брацлавським і вінницьким, а згодом й Звенигородським
старостою, Ю. Струс стосовно маєтків, що входили у Вінницьке
староство, але перебували в доживотному володінні, вдавався до
свавільних дій —виганяв з них одних володільців, віддавав їх іншим.
Вкажемо на відповідні документи, кожен з яких містить цікаві відомості.
За скаргою, висловленою Срмолиною Мелешковою перед коронною
канцелярією й королем 8 липня 1578p., Ю. Струс відібрав у неї та її дітей
маєток Залісся зі ставком Чорнишовським біля річки Чаплі (правої
притоки Богу). Маєток, каже скаржниця, її чоловік Єрмола Мелешко
отримав у доживоття від Сиґізмунда Авґуста і той же король
підтвердив це дарування. Вона ж по смерті чоловіка володіла ним з дітьми
“шт кольконадцать леть ”. Відібрання староста мотивував тим, що
Залісся - королівське володіння. (Тим самим він звинуватив Срмолину
Мелешковуй, зрозуміло, її чоловіка у привласненні Залісся, в трактуванні
його як маєтку дідичного.) За словами скаржниці, староста безпідставно
передав Залісся королівському дворянинові Янові Оришовському. А маєток
цей на той час мав два двори - старий і новозбудований, 70 “чоловіків "
підданих, осаджених над названим ставком, ще два ставки, млин, двірську
пасіку на 50 вуликів (5Ъ).
Брацлавський земський писар Северин Кропивницький 20 березня
1582р. оповів перед Луцьким ґродським урядом таке. Перед королівськими
комісарами луцьким войським Іваном Чапличем і дворянином Станіславом
Бєгановським Ю. Струс, “зваснившисе ” на нього, “чоловєка спокомюго,
правомъ посполитьш собєзпєчоного”, та “торгаючисє [...] словы
нєпристошшми, йципливыми ”, чинив “со/иповєдь (прокляття. - М. К.,)
словную на здоровьє” його, “хвалєчисє” його “на смерть забить” й
відібрати в нього маєтність. Не обмежившись цим, продовжував писар,
староста, “прєпомнєвши боїазни божєє и срокгости права посполитого,
и розсудк# правного справедливого, наполнившисіа воли и злого #мысл#
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своєго, хотєчи Ѵмыслне " його "замордовані ”, у четвер 8 березня того
ж року, “могло [...] быти годин три до вечора”, здійснив наїзд на село
Скуринці, що його той тримав, “сам (особою своєю и собравшисіа з
воисюш людей гуфом нємальш " з Брацлавського і Вінницького старосте
и "зо всими товарыши, жолнеры роты своєє, котор^ю вєдє/и и под
справою своєю держить за пенѣзи єго королєвскоє м(и)л(о)с/им и Речи
Посполитое, слугами, с пахолки, з гайдуки и з многими помочниками
своими, маючи з собою ©коло двох тисєчєи людей ”, у тому числі дев ’ять
шляхтичів (Івана Красносельського, Семена Яцковського, вінницького
підстаросту Юрія Ґорецького, Матія Паща, Богдана й Андрія
Дешковських, Матуша Шандировського, Михайла Ласка, Василя
Цурковського), возних Семена Сабаровського і Федора Братковського,
вінницьких війта і міщан та підданих із сіл Мізякова й Хижинців, “конно,
збройно, з розньш юр&кьємь, воі/не налєжачимь, взємьши и спровадивши
стрєлб# єго королєвскоє м(и)л(о)сти з замку Вѣницкого, дѣла, гаковнѣцы,
пулгакі/, рѴчницы, в собычаі/ валки неприіателское с трубами наехал моі/но
кгвалтол* ”. Нападники "голосом рознымъ, іако содны татаровє, юкрикъ
вчинивши, трѴбы тр^біачи и tf бубны бьючи, з дѣлъ, з гаковни^ и річниць
стрєлбу пустивши ”, штурмували двір С. Кропивницького в Скуринцях, "до
дому ворота и острог выбили ”, забили на смерть слугу Павла Івановича,
а сам писар "чєрєзь гумно в лѣсь ледве #тєкь ”, за ним гнався "люд [...]
пиішш ” і гайдуки старости "ажъ до самоє ночи ” з рушницями; і якби,
каже писар, "ноч не зашла, певне бы мене на смерть забили”. Його
дружину Овдоттю Коптівну впіймали у дворі, побили, "зпгарпали, словы
нє^чтивьіми зсоромотили ”, зняли з неї кілька коштовнихречей. Староста
також її “соромотил ” і бив, до того ж “торгаль и Ч шию пхал, моцно
кгвалтомь з дому и з двора выпхал и прочь [... ] з села выгналъ, повєдаючи
тыми словы, иж [...] тоє село Скуринцы за даниною єго королєвскоє
м(и)л(о)сти мужєви твоєм# и за листом єго королєвскоє м(и)л(о)сти, на
подане того села до мене писаньш, іа поступил и в нєго былъ єсми м^жа
твоєго Ѵвезалъ через подстаростєго моєго вѣницкого Юріа Кгорєі/кого,
але иж [...] муж твої/ мне не служит и противко мене єсть, іа [...] тоє
село Скуринцы и двор к рйсал* своїш до староства моєго 6eptf, нехай
же [...] мене мужь твої/ до королі» єго м(и)л(о)сти позываеть, нижьли [...]
зьіщєлі, проезди/исіа ”. Овдоття по тому ледь живою прийшла до Вінниці.
А староста зі своїм загоном залишився у Скуринцях, пограбував у
тамтешньому дворі все, що зміг (подано докладний перелік пограбованого грошей, коштовностей, одягу, посуду, зерна, коней тощо), скуринських
підданих "в послушенство своє привєрнуль ” - 26 служб тяглих людей,
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які своїми плугами орють, і 12 загородників, котрі до своїх загород мають
невеликі земельні наділи ("‘роли ”). С. Кропивнщький невдовзі оповів про
те, що відбулося, навколишній ("‘(околичнои ”) шляхті, а 10 березня відіслав
для запису в брацлавську ґродську книгу "жалобу ”свою; та Брацлавський
ґродський уряд її не прийняв (зробивши це, очевидно, під тиском
старости). Тоді скаржник послав своїх людей до Летичівського ґроду
(Летичів був центром однойменного повіту Подільського воєводства)
як найближчого до Вінниці і Брацлава, щоб уписати “жалобу ” до
летичівської ґродської книги. Та за наказом Ю. Струса Юрій Ґорецький
“чєрєзь слуг своих, которых по дорозє посажалъ ”, на шляху до села
Дешківців піймав цього посланця й "жалобу ”з реєстром учинених шкод
у нього відібрав. Староста “слуть и помочников своихь по дорогахъ
позасажал и понаправовал", щоб схопити писаря, а цей, “нє будучи
бєзьпєчон здорові» своєго, з великою втратою своєю, маючи при собє со
колкодєсіатм чоловєка ” з “великою оосторожностю ” через Немирів,
Прилук і Пиків дістався до Луцька, щоб оповісти про пережите перед
тамтешнім ґродськимурядом (114).
Ця справа мала своє продовження. 4 грудня 1582 р. королівський
судрозглянув її за скаргою С. Кропивницького, яку він пред ’явив у виписах
з книг трьох (ґродських) урядів разом з листом возного Дмитра
Щикитинського та чотирма шляхетськими листами. Тоді ж той самий
суд розглянув позов за скаргою Дороти Нешовської, вдови по Симону
Телку, про позбавлення Ю. Струсом їхнього сина Петра можливості
доживотно володіти Скуринцями (Симон отримав королівський
привілей на це село 12 вересня 1579р.) і протиправне передання їх
С. Кропивницькому (цей показав привілей на той же маєток від
20 жовтня 1581 р. й "увяжчий” королівський лист під тією ж датою,
адресований Ю. Струсові, за яким С. Кропивницький мав бути уведений
у володіння Скуринцями). Під часрозгляду обох скарг виявилося, що перед
С. Телком право на Скуринці мав Андрій Садовський, котрий помер
бездітним. Це засвідчила друга вдова А. Садовського Полонія
Хребтовичівна (першою дружиною його була Зофія; про неї див. дещо
далі). Суд визнав "перше ” право на це село за Петром Телком, а право
С. Кропивницького - “послєдтш ”. Стосовно ж завдання Ю. Струсом
шкод С. Кропивницькому суд постановив, що той повинен порушити
справу про це “Vсуду належного ” (тобто в ґродському суді Брацлавського
воєводства). Варто вказати на те, що в королівському судіумоцований
Ю. Струса Беняш Дембовський заявив: той мав відомості про те, що
до Скуринців збиралися “люди люзные " (волоцюги), щоб звідти рушити
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“до Волохъ ” (Молдавського або Волоського князівства), і що
С. Кропивницький, якому староста доручив про це вивідати, в
Скуринцях нікого з них не застав (120).
21
липня 1583 р. королівський суд висловився в справі за скаргою
ЯрмолиноїМелешкової ЗофіїМикулинської та псина Івана Мелешка про
те, що всупереч королівському декрету, виданому на нещодавно
відбутому сеймі, Ю. Струс не дозволяє ув ’язати її та Івана в маєток
Залісся або Луку (з володіння яким їх вибив королівський дворянин Ян
Оришовський, привілей якому на той же маєток був скасований
декретом того самого сейму), незважаючи на те що для проведення
ув ’язання король призначив свого посланця Якуба Павшу. Присутній на
суді Ю. Струс твердив, що маєтку з такою назвою немає, а є Залісся,
яке справді належить Мелешковій та її синові, і Лука незаконно
осаджена її покійним чоловіком Ярмолою Мелешком на землях міста
Вінниці, а ще Сиґізмунд Авґуст постановив, що жодних земель
Вінницького (йБрацлавського) староства відчужувати неможна. Суд
підтвердив свій попередній декрет, яким старосту зобов’язано
повернути Залісся або Луку (!) Мелешковій та її синові. А як вони будуть
допущені до володіння цим маєтком, мовлено далі в рішенні суду, то
староста, коли вважатиме своє право на нього “ліпше ", може “право
чинить ". Виконання цього ж рішення стосовно ув ’язнення Мелешкової
та її сина було покладено наЮ. Струса (!) (129)*.
З грудня 1585 р. земський возний Кременецького повіту Войтєх
Кобильський зізнав у Городні перед королем й коронною канцелярією,
що там само напередодні він вручив королівський позов Ю. Струсові в
справі за скаргою писаря Холмської землі Андрія Ганського і Яна
Вербицького щодо того, що той, незважаючи на королівський декрет,
противиться ув ’язанню в Скуринці Петра Телка, опікуном котрого вони
є(\53).
“Маєткової" лінії Ю. Струса дотримувався і його наступник по
старостуванню В. А. Калиновський. Він не допустив хмільницького
старосту Миколая Струса у володіння селом Мізяків, за що той на нього
подав скаргу в асесорський суд, а коли останній визнав правомірність
дій В. А. Калиновського як таких, що спрямовані на збереження
Вінницького староства як єдиного маєткового комплексу, то апелював
*
Треба вказати на те, що'ще 7 липня 1581р. датовано лист Стефана Баторія про
перенесення ним до свого повернення з війни розшяду скарги Зофії Мелешкової стосовно
вигнання її Ю. Струсом і Яном Оришовським з володіння селом Заліссям, яке, доречно
підкреслити, у цьому документі назване “нашим”, тобто королівським (108).
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до королівського суду. Цей 19 серпня 1605p., вислухавши аргументи обох
сторін, пред ’явлених їхніми умоцованими, підтвердив декрет
асесорського суду (454). Вдруге з того ж питання за скаргою М. Струса
королівський суд висловився своїм декретом від 15 квітня 1606р. Суд
не відступив від свого попереднього декрету, визнав до того ж
неправомірним привілей М. Струсові на доживотне володіння
Мізяковом (485/ А 2 травня того ж року Сигізмунд III підтвердив право
B. А. Калиновського на це село як складову Вінницького староства (488).
Два інші королівські декрети також стосуються “суперництва ”
шляхти за маєтки того ж староства. В одному з них, від 10 листопада
1577p., ідеться про заборону Зофії Микулинській володіти Лукою, яку
вона тримає по смерті свого чоловіка Мелешка і відмовляється передати
Янові Горишковському (Оришовському). Королівському комірнику Андрієві
Любенецькому, сказано в декреті, Зофія не дозволила здійснити це
передання, хоча для її проведення він був уповноважений відповідним
королівським мандатом; а викликана на королівський суд за це і для
пред ’явлення прав на Луку, вона на його засідання не з ’явилася. Суд
зобов’язав старосту Брацлавського воєводства відібрати в неї Луку й
Я. Горишковському віддати (45). Декрет від 17 травня 1589р. був виданий
за скаргою вінницького підстарости Юрія Ґорецького і його дружини
Полонії Хребтовичівни про те, що Ян Вербецький та його дружина
Дорота Нешовська, Миколай Глубоцький та його дружина Ядвіґа Телківна
і син небіжчика Симона Телка та Дороти НешовськоїПетро неправомірно
володіють селом Скуринцями. У позові, виданому за цією скаргою,
зазначено, щоу 1566р. Сигізмунд Август подарував Скуринці “на вічність”
(з контексту документа випливає, що насправді - в доживоття) Андрієві
Садовському, першому чоловікові позивачки, і що після його смерті, в обхід
її прав на них, удалося їх Симонові Телку "упросити ”у короля Стефана
Баторія, унаслідок чого вона перестала ними володіти; по смерті ж
C. Телка “державцями” (доживотниками) Скуринців стали названі в
скарзі особи. Полонія Хребтовичівна, посилаючись на своє право на
Скуринці, домагалася повернути їх собі. Проте на засідання королівського
суду ні вона сама, ні хтось інший, який би представляв її інтереси, не
з ’явились. Натомість присутні на засіданні суду Петро Телок та його
мати як підставу для доведення своїх прав на цей маєток пред ’явили
такі документи: привілей від 1579р. Симонові Телку, королівський декрет
від 1580р. (виданий за скаргою Полонії) про те, що С. Телок тримає
Скуринці правомірно, привілей від 1581 p., яким С. Телкові дозволено це
село передати своєму синові Петрові. Зваживши на ці документи й неявку
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Полонії на суд, останній звільнив позваних від позову й затвердив 77. Телка
у володінні Скуринцями (474).
Наприкінці у розповіді про державні маєтки Брацлавського
воєводства треба зупинитися на одному документі, який засвідчує
намагання власника приватних маєтків, що сусідили з ними, поживитися
з їхніх земель. Ідеться про декрет королівського реляційного суду від
15 червня 1604р. у справі за скаргою старости В. А. Калиновського,
спричиненою зверненням до нього війта й міщан Брацлава, про захоплення
("‘кгвалтовноє выбите”) 18 березня 1603р. урядниками і слугами
брацлавського воєводи князя Януша Збаразького “ґрунту” цього міста
біля городища або урочища Соколецького острова (інакше —Сокільця),
що “на Богу”, й осадження на цьому ґрунті містечка Сокільця. Перед
тим як потрапити до цього суду, справу про все церозглядав асесорський
суд за апеляцією В. А. Калиновського на декрет Вінницького ґродського
суду, винесений на рочках 18 липня 1603 р. До цієї апеляції дійшло тому,
що позвана сторона на рочках твердила, нібито справа не повинна
розглядатися ґродським судом, бо він стосовно її змісту не є відповідний,
“належний ”, але ґродський суд відкинув цей аргумент, і на такий його
декрет та сама сторона апелювала до коронного трибуналу; суд цю
апеляцію дозволив, та поводова сторона на неї апелювала до королівського
задвірного суду, і той же суд цю апеляцію допустив. Перш ніж до
задвірного, справа потрапила до асесорського суду, оскільки стосувалася
земель міста (Брацлава). У ньому вона розглядалася 15 жовтня.
Умоцований воєводи Олександр Орловський запевняв, що апеляція
поводової сторони до задвірного суду не може вважатися дійсною, поки
трибунал нерозглянув згаданої до нього апеляції; на цій підставі, твердив
далі О. Орловський, задвірний суд не належний щодо справи. Натомість
умоцований старости Геронім Ґолінський вказав на те, що його патрон
“озвався ” на трибуналі, та справа там “не дійшла ”, тож староста
резонно апелював до задвірного суду, тим більше, що справа “прѴЭкое
оотяправы по/ирєбує/n". Асесорський суд визнав слушність цього
аргументу, зрозуміло - й апеляції старости до задвірного суду.
О. Орловський заявив, що згаданий декрет Вінницького ґродського суду
стосовно цієї апеляції “непоправний ”, оскільки цей суд не належний щодо
справи, адже ґрунт, про вибиття з якого у ній ідеться, є дідичним
володінням воєводи і брацлавські міщани ставили там з дозволу
останнього хутори “и то за наммомь ", отже, у такомуразі, коли начебто
ідеться про вибиття, не ґродський, а земський суд є належний. Далі той
жеумоцований висловився так: "хлопь (міщанину цьому випадку. - М. К.)
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eo кгвалтовноє выбитие позвати нє можєт, кгды ж нє єсть ровньш
шліаггичови, бо кгды бы то шло, теды бы хлопи албо подданые со imtfKtf
кгрйпѴ, to розр^чєньє плотов, кгвалтовноє вьібитиє зыскивали, зачши єсли
нє лѣпшѴю, теды ровнѴю мѣли бы кондыцыю з шліаггою". І просив
О. Орловський звільнити князя від позову, а згаданий декрет Вінницького
гродського суду скасувати. На це Г. Ґолінський відповів: у справах про
вибиття слід звертатися тільки до Гродського суду, тож Вінницький
ґродський суд є належний; князь захопив не “штуку ” ґрунту, а ціле
урочище, і спорудив замок та проводить осадження "xtfropoe албо сосад ”,
котрі там здавна бращавські міщани мали і чинші з яких до Брацлавського
замку сплачували. Щодо того, що начебто “хлопъ со кгвалтовноє,
вьібитє нє можє чинити ", то, продовжував Г. Ґолінський, - “тєдьі такъ
єсть, юднакь староста з ними (міщанами. - M. K.j чинити и, пры них
стоячи, доводити ихь справедливости ". Асесорський суд дійшов висновку,
що йдеться про “ґвалтівне " вибиття і належить воно до компетенції
Гродського суду. Тому він затвердив декрет Вінницького Гродського суду і
наказав позваній стороні далі “поступовати ”. На цей декрет
О. Орловський апелював “нареляції”королівського суду, асесорський суд
цю апеляцію дозволив. На реляціях 15 червня старосту представляв той
же Г. Ґолінський, а воєводу - Матєй Важинський. Суд, бачачи, що з
доводів обох сторін випливає сумнів щодо того, чи було захоплення земель
(“ґвалт ”), й того, кому належить урочище Соколець, відіслав справу на
розгляд сеймового суду. Разом з тим, бажаючи отримати потрібну
інформацію про спірний ґрунт, той же суд зобов ’язав Войтєха Гумінського,
стольника кам ’янецького, і Захаріаша Єловицького, королівського секретаря,
через 12 тижнів після видання цього декрету з ’їхатись наурочищі Соколець
“и там такъ с положеныа мѣстца, іако и иньших доводов и з свіадєцьствь
годных и старьис людєи пилнє" вивідати, “док^ль тоти Соколець
належить " - до Брацлавського староства чи володінь воєводи - “и хто єго
был здавна в ^жыванью, в дєржанью ". Про отримані відомості названі
особи мали доповісти на майбутньому сеймі (420).
61 документ розповідає про операції з приватношляхетськими
маєтками за 1573-1606pp. З них ЗО стосуються продажу, 12 -застави,
два—дарування в доживоття, десять - дарування навічно, три - обміну,
один-поділу, три-заповіту. З документів видно, що шляхта воєводства
користувалася правом вільно розпоряджатися своїми власними
землеволодіннями (40, 66-68, 152, 158, 168, 170, 171, 222, 251, 252, 412).
Продаж безпосередньо засвідчують 22 листи (66-68, 73, 99, 116,
121, 150-152, 158, 169, 220, 251, 252, 310-312, 322, 331, 332, 384/ Згідно
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з ними, продавцями маєтків виступають 16 осіб, покупцями - 11,
причому в десяти листах покупцем виступає брацлавський воєвода князь
Я. Збаразький. У тих же документах фіґурують як продані сім міст і
містечок, два маєткові комплекси, 18 сіл, частини шести сіл, 14 селищ,
частина селища, три стави, а продано їх на загальну суму 21 790 кіп
литовських грошів і 106 500 польських злотих (копа дорівнювала
75 польським грошам або 2 і півзлотого), причому продажна сума
становила від 40 кіп до 100 000 злотих. Князь Я. Збаразький купив
Прилуцький і Погребищенський маєтки двома етапами — половину
1579 р. у Сергія Д ем ’яновича й Григорія Івановича Прилуцьких за
З 000 кіп, решту - 1585 р. у старости Юрія Струса за 4 000 кіп (66,
61, 158/ 1582 р. - селища Дашів і Данилківці в Андрія Коровая за
400 кіп (121 )191; київський воєвода й маршалок Волинської землі князь
Костянтин Острозький - 1579 р. селище Верхняки при річці Морахві і
три стави при Клокотині, притоці Мурафи ( “Морахви ”), у Яська
Верхняцького за 8 000 кіп (6S); краківський каштелян князь Януш
Острозький - 1603 р. містечка Пиків і Глинськ, 12 сіл, частину села і
селища у князя Юрія Друцького Горського та його дружини Богдани
Філонівни Кмітянки за 100 000 злотих (384/ У двох (із 22) листах
ідеться про видеркафні угоди - такі, які містили застереження, що
продавець залишає за собою право будь-коли викупити маєток. За цими
угодами, датованими 1599 p., канцлер і гетьман великий коронний Ян
Замойський відпродав Матєю Яблоновському за 5 000 злотих містечка
Скіндерполь або Чернівці, Здіславль або Бушу, Янґрод або Стіну, два села
й “інші”поселення та урочища (331) і за 500 злотих село Носківці (332).
З решти восьми (з ЗО “продажних”) документів три стосуються
стількох же листів - щодо селищ Кальника, Поріївців, Цибулева і
Скоморошківців (1599 р., 307-309; продажної суми не подано), два
належать до видеркафного продажу Лаврином Пісочинським коморникові
Брацлавського воєводства Леонтію Подгаєцькому половини селища
Головачівців, що належало до Жорнищського маєтку (один з них - це
лист Л. Подгаєцького від 10 грудня 1604р. про те, що він за угодою від
10 серпня 1603 р. купив у Л. Пісочинського за 100 злотих цю половину “з
людми, там ©сеиыми, зь дворцомь, з ставсш и з млыном на Co6tf и зо
всѣми прилєглостіами и пожитки ” (і це все лише за таку суму!) і був у неї
ув ’язаний возним Дмитром Щикитинським, а тепер, на бажання
1,1 У 1562 р. Прилуцьким і Погребищеиським маєтками як селищами володіли
Григорій та Іван Оноцковичі (Меірыка Вялікага княства Літоускага. Кніга 44. С. 72-73).
Чи Сергій Дмитрович та Григорій Іванович - не їхні родичі?
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підкоморія, повертає її йому “через ” того ж возного, 432; другий - це
зізнання возного Андрія Трембицького 6 квітня 1605 р. перед Вінницьким
ґродським урядом про ув ’язання ним Л. Пісочинського в цю половину
Головачівців, 438/ в одному про продаж дізнаємося із зізнання возного
Київського воєводства Стефана Місковського і возного Брацлавського
воєводства Миколая Ясліковського перед Брацлавським ґродським урядом
26 січня 1598р. проув ’язання ними князя Кирика Ружинського в куплене
ним у Федора Гнівошовича Стрижовського містечко Янів із селищами
(1598 р., 293; сума продажу не вказана), один містить оповідання
Остафія Базаринського, урядника Немирівського маєтку воєводи князя
Я. Збаразького, перед Брацлавським ґродським урядом 9 лютого 1583 р.
про те, що він за наказом цього князя і за посередництвом возного
Себастіана Колбицького приєднав до згаданого маєтку куплені в Андрія
Коровая селища Дашів і Данилківці та ватамана Васька Павлущенка,
котрий мешкає у Вінниці* (до оповідання додано зізнання того ж возного
про те, що він ув ’язав князя в ці селища, 122/ а один являє собою впис у
житомирську ґродську книгу писемного зізнання возного Олександра Чижа
від 11 грудня 1597р. про те, що він за дорученням Брацлавського ґродського
судуув ’язав княжну Яхимову Корецьку Ходкевичівну в селища на урочищі
Харпаках, згідно з продажним листом Богдана, або Кузьми, Козара їй на
цей маєток (291).
3 12 заставних документів шість-листи (62, 63, 77, 78, 172, 494/
Уролі заставників та їхніх “контрагентів ” тут виступають по шість
осіб, а заставлено було два і частина села, “ґрунт ”, півставу при Морахві
і частину трьох селищ за 2 665 кіп (від ЗО до 1 600 кіп). З цих заставників
вінницький войський Гнівош Стрижовський у 1578 р. і Михайло
Кропивницькийу 1606р. поступилися: перший-селом Стрижівкою своїй
дружині Олені Чапличівні врахунок позичених у неї1 600 кіп (63), другий
— частиною села Великого і Малого Коморова своїй матері Михайловій
Кендзєрській Овдотті Коптівні в рахунок позичених у неї 400 кіп (494).
Брацлавський войський Юрій Черленковський заставлення села Новоселиці
в 1589р. своїй дружині Настасії Скуйбедянці за 400 кіп пояснює тим,
що ця сума потрібна йому “дла будованыа дворов, сыпаныа грєбєль,
будованыа млынов и дліа иншихь великоважныхъ потребъ ” та для
витрат, викликаних його тяжбою за маєток Жогалово зі смоленським
воєводою (172; мається на увазі Філон Кміта). Цей маєток, як видно зі
*
Ватаман (в інших джерелах - атаман) - це сільський староста. Васько Павлущенко,
мабуть, тому мешкав у Вінниці, що село, де він мав бути старостою, ще не існувало (на
місці селища Дашева або селища Данилківців?).
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зізнання Якуба Павші і Станіслава Трасковського, умоцованих відповідно
Філона Кміти і Юрія Черленковського, зробленого перед королівським
судом і коронною канцелярією 15 грудня 1585p., за 10 кіп заставив батько
останнього Олександр батькові першого Семенові. Але ні батько, ні його
син селища не повернули, незважаючи на намагання обох Черленковських
сплатити згадану заставну суму. Королівський суд тоді ж постановив,
що сторони повинні призначити по одному-двох і більше своїх
“приятелів” і зобов’язати їх у 1586р. у Вінниці дійти в справі викупу
згоди (\51). З цитованого документа видно, що на час його складання
згоди не досягнуто.
Інші заставного змісту документи такі: лист братів Андрія,
підстолія BKJI, та Олександра Ходкевичів, у якому сказано, що вони за
дорученням свого батька Григорія Ходкевича, віленського каштеляна й
найвищого гетьмана BKJI, повернули Філонові Кміті замок Пиків (напевно,
йдеться про Пиківський маєток) узамін за вручення останнім їм 1 000 кіп,
за котрі Г. Ходкевич раніше його взяв у заставу (1573 p., 33); лист возного
Дмитра Щикитинського про те, що він, приданий старостою
Ю. Струсом князеві К. Острозькому “на всі справи”, з Олехном
Дешковським, Дмитром Шандировським, Матяшем Зяловським і Андрієм
Юшковським були свідками того, як у селі Воробіївцях брацлавський
земський суддя Іван Кошка відступив князеві в заставу від свого й свого
молодшого брата Андрія імені за 10 000 кіп назване село з двором, двірцем
і 25 тяглими підданими, село Шпеків (Шпиків) з 13 тяглими підданими, а
також 23 селища (всі вони пойменовані), селище над Собом, 37 пасік зі
садами (своїх і підданих своїх), чотири стави, три ставки і млин (1585p.,
141)'92; квит Семена Ободенського про одержання ним від Венедикта
Коцуба Якушинського 16 і півкопи, які брат Венедикта Олехно, тепер
уже небіжчик, позичив у нього, Семена, під заставу трьох підданих у
селі Якушинцях, і про повернення ним же, Семеном, цих підданих
Венедиктові (1580p., 80); зізнання возного Амброжия Буйницького перед
Вінницьким ґродськимурядом, у якому сказано, що він увів Адама Богуфала
у володіння містечком Райгородому зв ’язку з відданням його останньому
в заставу за 400 кіп князем Яхимом Корецьким (1598 p., 306); лист
192
Маєтності, які князь К. Острозький отримав у заставу від братів Кошків,
простягалися вигнутою у північно-західному напрямі дугою від південного заходу до
північного сходу Брацлавського воєводства і займали величезну територію. Певне
уявлення про її розмір може дати, зокрема, такий фрагмент з “попису” Брацлавського
замку 1545 p.: “суть инъшии пасєки, ижь и три сєлища за содну пасєку не стояіать, при
которои єсть на милю зємли, а в намєншєє на пошили” (Литовська метрика. Книга 561.
С. 236).
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вінницького гродського писаря Григорія Байбузи з повідомленням, що він
повернув селища Кальник, Цибелів, Поріївку і Скоморошківці своєму
братові Ярошові Янчинському після того, як останній сплатив від себе й
за покійного свого брата Івана заставну суму за цімаєтки (1599p., 328).
У жодному документі стосовно приватних маєтків не вказано
терміну застави маєтків. Не виключено, що звичайно він становив три
роки - такий час застави був поширений в Речі Посполитій193.
Про дарування навічно розповідають насамперед такі документи
(окрімраніше вказаних трьох дарчих листів Магдалени Дубицької своєму
чоловіковіЛ. Пісочинському і такого ж листа Л. Пісочинського їй (1588p.,
166, 168, 170, 171): лист Марії(Милки) Саборовськоївнукові Філону, синові
своєї дочки Полагіїта Григорія Шрама, на селище Сивовківці та чотири
"чоловіки’’у маєтку Ю. Черленковського Черленкові, з умовою, що після
безпотомної смерті Філона все це має успадкувати інший її внук-Іван
Микулинський (1574p., 40); лист володимирського войського Василя
Гулевича Лавринові Пісочинському на половину маєтку Дчункова, котра
дісталася йому від його себра Никифора Комара (1582 р., 115); лист
Овдотті Комарівни Сутеської своєму чоловікові Яну Верейському на
маєтки, успадковані нею від свого батька Богуша Комара, і ті, котрі їй
дістануться за поділом маєтків від свого стрия Никифора Комара, а саме
- частину сіл Сутески, Вітави, Янкова, Тиврова, Шершнів, Борскова,
Маянова і Ворошилівців та "пустинний ґрунт ” у Дчункові й Губині
(1592p., 222); лист князя К. Острозького синові Якушу на урочище Тетіїв
(1593 p., 221). До другого з цих листів примикають уже вказані
документи: зізнання возного Д. Щикитинського перед Брацлавським
урядом про те, що він ув ’язав Л. Пісочинського в половину Дчункова з
селищами, до нього прилеглими (1586р., 160), і лист Л. Пісочинського
про повернення ним цього маєтку В. Гулевичові (1588p., 164). Дарування
містечка Браїлова і сіл Махнівців, Семаківців, Бокіївців та Новоселиці
Полагією Григорівною, вдовою по Федору Бокію Печихвостському, своїм
братаничам Ярофієві і Гаврилові засвідчує зізнання возного Войтєха
Качки перед Брацлавським ґродським урядом про те, що з його участю
вона отаманам (старостам) й підданим у цих поселеннях повідомила,
що надалі вони повинні бути підвладні цим братаничам (1698p., 294).
Дарування маєтків у доживоття видно з листа брацлавського
земського судді Івана Кошки своїй дружині МаріїМаксівні Шпаковській, в
якому читаємо, що, враховуючи позичення йому нею 1 000 кіп, він віддав
193
Про застави маєтків за польським правом див.: Matuszewski J. S. Zastaw
nieruchomošci w polskim prawie ziemskim do konca XVI stulecia. Lodz, 1979.
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їй половину сіл Воробіївців і Шпекова та Черемошенського ставу, а також
двір з підданими у Вінниці, Красний став, ставок, половину Фальківського
ставу, 11 пасік (зяких 10- з садами в шести лісах і в Черемошенському
селищі) (1580p., 19), і з листа брацлавського войського Ю. Черленковського
своїй дружині Настасії Скуйбедянці (дочці кременецького війта Михайла
Скуйбіди) стосовно села Черленкова (1579р., 173/ Щодо останнього
випадку варто вказати на те, чим при даруванні Ю. Черленковський
керувався: “мѣшкаючи з нею (Настасією. - M. K.j в малжєнствє свєтсш
час нємальш #чтивє comколкодєсіат лєть и сплодивши з нєю, малжонкою
своєю милою, потхшства почтивых дєтокь немало, через #вєс тоть час
мєшканга н(а)шого она, малжонка моїа милага, ку мне, малжонку своєму,
зьічливє, скло«но и хитливе в стадлє свєтол* малжє«скомь службы своє
завжды под кождымъ часомъ чинила и тєпєрь никгды чинити не
пєрєставаєть ”.
Про обмін маєтків можна прочитати у листах Андрія Кошки та
князя К. Острозького про уступлення першим другому половини Красного
ставу взамін за уступлення другим першому половини села Шпекова
(1585 р., 143, 144/ а також у листі берестейського воєводи Гаврила
Горностая, в якому сказано, що він віддає свою частину маєтку Гущинців
синовиці Зофії Остапівні Горностаївні та її чоловікові динемборзькому
старості Адамові Талвошу, натомість це подружжя мало йому передати
частину маєтку Тулина, що в Київському воєводстві (1587p., 219).
У листі Омеляна (Ждана) Гричини Сабаровського Федорові
Стрижовському і його дружині Раїні Чечелівні від 28 серпня 1603 р.
викладено умови поділу між ними маєтку Сивовківців. Перш ніж на
них указано, зазначено, що в 1600 р. Ф. Стрижовський з дружиною
позвали Омеляна на вінницькі земські роки, вимагаючи його згоди на
“ровньш роздєлок ”. Але у той час Вінницький земський суд не розглядав
цей позов, бо Омелян водночас мав “більшу ” (щодо суми), отже,
важливішу справу в Кременецькому ґродському суді. У 1601 р. той же
земський судрозглянув-таки зазначений позов і своїм декретом присудив
“ровньш дєл ”, а провести його зобов ’язав підкоморський суд воєводства,
власне, Лаврина Пісочинського як підкоморія. Оскільки ж Лаврин за
дорученням короля перебував у посольстві до Кримської орди, то
виконання згаданого декрету ним було неможливе. Зваживши на це,
обидві сторони, читаємо в листі, “не припускаючи далєи тоє справы
на розсудокъ правньш, але догожаючи згодє и приіазни сусєдскои ”,
дійшли такої згоди. Сивовковецький “ґрунт” ділиться "по половини ",
а саме: О. Сабаровський може орати ті свої ниви, які оре, натомість
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не повинен орати цілину, косити сіножаті й “дібровні трави ” - доти,
доки не поділить їх зі згаданим подружжям порівну. “Розділок ” "нє далєи
має/я тръвати, толко до часу бранд толоки, котораіа тепер юблопш лєжи/и
за ставками ку Соболєвци (до сусіднього села Соболівки. - M. K.j ”; цю
толоку О. Сабаровський не повинен орати і брати собі. Вирішено,
читаємо далі в листі, що вся земля з цілиною, сіножатями, нивами буде
поділена на рівні лани таким чином: лан Ф. Стрижовському і його
дружині, лан О. Сабаровському і "так лан через лан межи собою ровно ”,
а лани мають бути розмежовані. Встановлено також, що праворуч від
"перевозу” (=мосту) через річку Десницю (Десну - ліву притоку Богу),
яка пливе під Сивовківцями, ця річка до Соболівки має належати
Ф. Стрижовському, а ліворуч до маєтку Турбова - О. Сабаровському;
перевозом вони володітимуть “по половици ”. На цій річці греблі сипати,
млини будувати можна лише за обопільною згодою. Став на витокурічки
Христищі з млинком належатиме Ф. Стрижовському, а другий, без
млинка, - О. Сабаровському. Дібровами і “запустами ” обидві сторони
повинні користуватися спільно, з тим, однак, що "нигдє на сторону ” не
дозволено вивозити дерево “на будоване ” й дрова. Цитований лист мав
бути, згідно з ним, у присутності Ф. Стрижовського або його дружини
зізнаний на святоміхальськихроках Вінницького земського суду у 1603 p.,
а якби вони не відбулися, - то на рочках Вінницького ґродського суду (386).
Заповіт вдалося виявити лише один. Він належить згаданій Полагії
Чешейківні, вдові по Федору Бокію. Складено цей заповіт 20 лютого
1598р. у Махнівцях, де вона згодом померла. 19 вересня того ж року
“приятель ” братанича її, на той час уже покійної, Гаврила Гостського
Андрій Вєльгорський “через" возного Войтєха Качку на рочках
Вінницького гродського суду подав, для внесення в книгу останнього,
терміну (тобто, як можна здогадуватись, копію цього заповіту),
знайдену Г. Гостським після смерті Полагії в її “скриньці" між різними
речами, не підписану ні нею, ні її “приятелями ” як свідками - скарбним
Київської землі Левом Лясотою, Романом Вєльгорським та Андрієм
Бромом - і не скріплену печатками цих осіб. Оригінал же, на той час не
виявлений, мав, як видно з терміни, печатку заповідачки, печатки й підписи
“приятелів " (оскільки підпису Полагії тут не було, то можна твердити,
що була вона неписьменною). Заповіт, зокрема, підтвердив згадане
дарування заповідачкою Гаврилові та його рідному братові Ярофію
Гостським містечка Браїлова та сіл Махнівців, Семаківців, Бокіївців і
Новоселиці; крім того, вона записала їм на цих маєтках 20 000 злотих,
зазначивши, що ці маєтки можуть бути поділені між, з одного боку,
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обома Гостськими, з другого - їхніми родичами, за умови сплати
останніми Гостським відповідної частини цієї суми (299)*.
Почувши про заповіт, Лаврин Пісочинський на святоміхальських
роках Вінницького земського суду, а також під час лежання книг цього
суду (про дні лежання цих книг див. далі) одразу, в присутності багатьох
шляхтичів “через ” того самого В. Качку просив видати йому з книг
виписи тестаментів (заповітів) і якихось інших записів Полагії
заповітного характеру, висловивши при цьому “хотєнє ” “ку таковымъ
записомъ и тєстамєнтол* мовити и юные неправными, справедливосте и
праву противными а мнимаными (вигаданими. - М. К.,) указати ".
5 жовтня суд заявив Л. Пісочинському, що ні тестаменти, ні згадані
записи в земських книгах не виявлені (300). Виходить, Л. Пісочинський не
знав про внесення терміни заповіту у вінницьку тродську книгу. Згадане
його прохання було викликане його претензіями на спадок Полагії.
27 жовтня того ж року возний Андрій Трембицький перед Вінницьким
ґродським урядом зізнав, що Л. Пісочинський "сал< и имєнєм дєтєм
своих [...] приповєдаєтсіа до всих добръ” Полагії, вважаючи, що вони
їм "правам и прирожоньш, и слушньш прєднємішш спали и налєжа/и " і
що тому він прагне про ці “добра ” “вєдати и ооньїє в руках своих мети ”.
Тож за дорученням старости Ю. Струса цей возний у супроводі двох
шляхтичів як свідків 20 жовтня побував у тих “добрах ”, щоб там
випитати, хто після смерті Полагії ними володіє. УМахнівцях, головному
селі серед маєтків Полагії в Брацлавському воєводстві, і Семаківцях та
Бокіївцях на відповідне його питання урядник братів Гостських Ян
Дубровський “озивався ”, що належать вони останнім, а на зауваження
возного, що на ці маєтки претендує Л. Пісочинський і він, возний, на його
вимогу, має зібрати про них відомості задля ув ’язання його у них, відповів,
що не допустить збирання цих відомостей та ув 'язання, а якщо
Л. Пісочинський хоче довідатися про те, що його цікавить, то нехай
звертається до Гостських з питаннями. У Новоселиці коморник
Брацлавського воєводства Василь Солома (людина, нагадуємо, призначена
Л. Пісочинським на цей уряд і безпосередньо йому як підкоморієві
підпорядкована) заявив, що частину її, в якій налічується 15 “чоловік ”
підданих, він тримає “за певнымъ правом свокм и записок " Полагії “(йт
немалого часу", а решта належить братам Гостським. В. Солома так
само не дозволив збирати відомості і проводити ув ’язання в цій частині
*
Як видно із заповіту, названі в ньому поселення належали до “має/яности [...]
подолском”. Очевидно, це було виявом усвідомлення належності їх до Подільського
краю.
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села, а той же Ян Дубровський не дозволив це зробити в іншій його
частині. Такий же недозвіл у Браїлові виявив тамтешній урядник Федір
Козак Звенигородець, захищаючи володільчі інтереси все тих же
Гостських. 21 жовтня у вінницькиму •дворі Полагії, що на вулиці
Красносільського (на якій, до речі, розташовувася і двір брацлавського
земського судді Семена Ободенського) Степан Стельмах, якого возний
там застав, оповів йому, що мешкає в ньому з дозволу Полагії і що до
нього дійшла чутка, начебто Гостські до цього двору “приповедаютсіа ".
Після зізнання А. Трембицького Л. Пісочинський перед тим самим урядом
виступив з протестацією про те, що Гостські "над право " заволоділи
брацлавським (і кількома волинськими) маєтками Полагії, оскільки його
діти “ctim наблизшиє до тог(о) водлє линии крєвности и права
посполитого" (301). У чому полягала ця "кревність” Л. Пісочинського
та його дітей стосовно Полагії, встановити не вдалося.
Принагідно зазначимо, що 10 березня 1604р. у луцьку ґродську книгу
був уписаний датований 3 березня того ж року лист братів Василя,
Романа, Андрія та їхньої сестри Марини Непитущих Орловських про те,
що вони змушені назавжди подарувати свою частину в селах Махнівцях,
Семаківцях, Бокіївці і Новоселиці і місті Браїлові, успадковану від їхньої
тітки Полонії (!) Чешейківни Бокієвої, братам Ярофієві й Гаврилові
Гостським, оскільки не в змозі сплатити останнім ту частку з
20 000 злотих, записаних їм цією тіткою на зазначених селах і місті,
котра відповідає згаданій частині маєтків (412). До речі, з цих Непитущих
Василь та Андрій фігурують у заповіті Полагії.
Маєткові кофлікти
Із
496 документів 230 і з 28 “додаткових” документів 13
висвітлюють маєткові конфлікти, що дає підставу говорити про значне
поширення цієї форми суспільного життя шляхти в Брацлавському
воєводстві в останній третині XVI —на початку XVII ст. Конфлікти
великою, якщо навіть не вирішальною, мірою були виявом інтенсивного
формування шляхетсько-магнатських землеволодінь та їх соціальноекономічного освоєння. Боротьба за землю, за підданих, які б її обробляли,
за межі між маєтками була неминучою. У документах головно ідеться
про наїзди/напади з одних маєтків на інші, організовані землеволодільцями,
котрі в їх проведення залучали свою маєткову адміністрацію (урядників
(намісників), війтів), слуг, селян і міщан. Ці дії супроводжувались
захопленням земель ( “ґрунтів”), вигнанням з них підданих, осадженням
на них своїх підданих, пограбуванням, а той знищенням маєтностей як
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землевласника, так і його підданих. Скоєне землевласники-організатори
нападів виправдовували тим, що захоплені ґрунти належать їм і їх вони
собі лише повертають. Порівняно невелика кількість документів немає
“наїзного” змісту і розповідає про намагання законним шляхом ("за
правом ”) заволодіти тим чи іншим маєтком або його частиною. Деякі
конфлікти тривали не один рік, деякі - чимало років. їх вирішували
переважно у суді. Тож не дивно, що в породженій ними документації
так багато налічується судових позовів, заяв і декретів. Неабиякий
інтерес становлять аргументи, до яких вдавались позивачі й відповідачі
під час судових розглядів.
230 документів стосуються таких конфліктів: 44 - різних (60)
шляхтичів (1569-1606pp.), 11 - володільців королівських маєтків (1577—
1606 pp.), 22 - вінницького войського Гнівоша Стрижовського з
оршанським старостою, згодом і смоленським воєводою Філонам Кмітою
(1576-1585pp.), шість —брацлавського і вінницького старости Юрія
Струса з брацлавським воєводою, кременецьким і пінським старостою
князем Янушем Збаразьким (1580-1585 pp.), вісім - брацлавського
підкоморія Лаврина Пісочинського з Федором Олешею (1583-1586pp.),
десять —Л. Пісочинського з володільцями села Овдіївки (1585—1606pp.),
71 - Л. Пісочинського з князем Я. Збаразьким (1590-1603 pp.), 16 —
брацлавського земського судді Семена Ободенського з Л. Пісочинським
(1594-1603 pp.), 42 - Л. Пісочинського з краківським каштеляном,
черкаським, канівським, білоцерківським, богуславським старостою
князем Янушем Острозьким (1599, 1603—1605pp.). Першими з-поміж
названих парами землевласників були постраждалі-позивачі ("поводи ”),
другими - винуватці-відповідачі ("позвані ”); в судовому процесі вони інколи
мінялися місцями. Л. Пісочинський причетний до появи 154 документів,
з яких у 135 виступає як позивач, у 19 - як відповідач. Щодо 13
"додаткових” документів, то з ім ’ям Л. Пісочинського як позивача
пов ’язано сім, як відповідача —три.
У дальшій розповіді ітиметься про конфлікти Г. Стрижовського
з Ф. Кмітою, Ю. Струса з князем Я. Збаразьким, Л. Пісочинського з
князем Я. Острозьким. Про конфлікти стосовно королівських маєтків,
а також Л. Пісочинського щодо села Овдіївки та з Ф. Олешею уже
мовилося, щоправда, про останній з них - загально, проте слід мати на
увазі, що найважливіший документ, який його характеризує, докладно
проаналізований в нашій публікації194. Про інші конфлікти не
розповідаємо через те, що "змагання ” Л. Пісочинського з князем
194Крикун М. Епізод із землеволодільчих відносин...
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Я. Збаразьким ґрунтовно висвітлено в іншій публікації195, а решта їх,
порівняно з іншими конфліктами, не має особливого пізнавального
значення, до того ж, за винятком “двобою ”С. Ободенського з Лаврином
Пісочинським, вони представлені в матеріалах надто фрагментарно.
Зрозуміло, це ми чинимо, щоб дотриматися співвідносності у викладі
“конфліктного ” та інших питань у цьому вступі.
Конфлікт Г. Стрижовського з Ф. Кмітою викладено в дев’яти
декретах королівського суду, королівському листі, п ’яти оповіданнях і
зізнаннях Г. Стрижовського і двох - Ф. Кміти перед королівською
канцелярією, п ’яти оповіданнях і зізнаннях возних перед тією ж
канцелярією. Простежити цей конфлікт надзвичайно важко через
надмірну розкиданість і навіть деяку хаотичність інформації про
нього.
Розпочався конфлікт наїздом 11 червня 1576 р. з Пиківського
маєтку на ґрунт Сниводського маєтку, під час якого, як зазначено у
виданому за скаргою Г. Стрижовського позові Брацлавського ґродського
суду, було спалено дворець (панську садибу?) з його “маєтністю”,
забрано рухомі речі, “стадо і череду ”, забито на смерть двірничку з
дітьми (46). Наступний наїзд учинено звідти ж 29 червня 1577p.: тоді,
згідно з подібним позовом, в урочищі Байкові "болыпъ нижли в полмили ”
"збожыа ” підданих Сниводського й Янівського маєтків було захоплено
й звезено до гумна в містечку Пикові, а чого нападники забрати не
спромоглися, то спалили, до того ж вони нежате “збожьє” кіньми й
возами потоптали та завдали багато інших шкод (49). Третій і
останній наїзд здійснено, як свідчить подібний позов, також з
Пиківського маєтку - у Великодні п ’ятницю й суботу, 28-29 березня
1578 p.: у перший з цих дніву млині на річці Сниводі (Снивоті) порубано
два мучні й одне ступне кола (колеса), забрано “жєлєза ”млинові, у двох
“мельницях ” порубано скрині і сховане там зерно відвезено до Пикова,
у другий - у селі Яневі, біля городища над Богом, зігнано ( “вибито ”)
підданих, у тому числі й “воляників”, тобто тих, хто “на волі” (на
слободі) (58, 126).
Про розгляд Брацлавським ґродським судом свого позову щодо
першого з цих наїздів дізнаємося з декрету королівського суду, датованого
29 січня 1578р. Тут читаємо, зі слів неназваногоумоцованого Ф. Кміти,
що на брацлавськихрочках (коли вони відбувалися, не зазначено) умоцовані
195
Крикун М. Маєтковий конфлікт у Брацлавському воєводстві кінця XVI - початку
ХѴП століття: підкоморій проти воєводи // Записки НТШ. 2006. T. CCLI: Праці Історичнофілософської секції. С. 23-47.
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Ф. Кміти й водночас його служебники Якуб Павша (він очолював два
перші наїзди) та Щасний Момонтович (сам Ф. Кміта на цих рочках
був відсутній через свою зайнятість “земськими справами ”) відмовились
брати участь у згаданому розгляді, пославшись, по-перше, на те, що
суд на рочках "нєз^полньш " - діє не в належному складі, оскільки
відсутній підстароста, а його неправомірно заступає призначений ним
брацлавський войський Сергій Аратовський, по-друге, на те, що члени
суду ( “врядники підстароста, суддя і писар) “неприсяглі ” - тобто
після призначення їх старостою на відповідні уряди вони не присягли,
що справно виконуватимуть покладені на них обов ’язки. Сенс заявленого
умоцованими зводиться до твердження, що Брацлавський ґродський суд
не правомочний. Проте суд відхилив їхню відмову ( “обмову ”), присудив
Ф. Кміту до сплати Г. Стрижовському за вчинені шкоди 2 600 кіп
литовських грошів і відіслав справу на вирішення до королівського суду.
В останньому за посередництвом умоцованого Ф. Кміта вказав на свій
“зустрічний " позов Брацлавському ґродському суду, в якому заперечено
звинувачення в спаленні двірця й наголошено, що він, Ф. Кміта, не має
відношення до наїзду, бо наїзд відбувся без його відома, і що в такому
разі він, згідно зі статутом (мався на увазі Другий Литовський статут)
не повинен потерпати через дії своїх слуг і підданих, котрі брали участь
у цій акції. Присутніх на тому ж засіданні королівського суду
Г. Стрижовського, С. Аратовського й брацлавських ґродських суддю
Кіндрата Козара та писаря Яцька Семеновського Ф. Кміта звинуватив
у “неправних ” діях стосовно нього на згаданих рочках. Вони ж, "іако в
речи спольном ”, заявили, що ґродський суд, за статутом, може
працювати і як неприсяглий, за винятком судді, на що Ф. Кміта відповів,
що, за поправкою, внесеною в статут Люблінським сеймом 1569р.*,
всі члени ґродських судів, котрі “шліахтѴ судить ”, мають бути присяглі.
Королівський суд визнав слушність цього аргументу і, виходячи з цього,
а також на підставі того, що ґродський суд розглядав справу не в
повному складі і що в позові Ф. Кміті в наїзді звинувачено його, а не
його слуг і підданих, дійшов висновку: позов і дії цього суду були
неправомірні. Стосовно шкод, заподіяних під час наїзду, то, сказано в
королівському декреті, про них повинно йтися за відповідним правом
("‘правом приналєлсньш ”) (46); малося, напевно, на увазі те, що
Брацлавський ґродський суд має повернутися до цього питання.
Розгляд цим судом 11 грудня 1577р. свого позову за скаргою
Г. Стрижовського щодо другого наїзду висвітлено в декреті королівського
*Виявити цю поправку не вдалося.
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суду від 4 червня 1578p., виданому внаслідок отримання останнім з боку
Ф. Кміти апеляції на його рішення. На рочках Матвій Углик, служебник
і умоцований Ф. Кміти, відсутнього і цьогоразу на них, удавався до різних
заяв про неправомірність ( “неналежність ”) 'суду в цій справі, та той
відкинув його аргументи і наказав відповідати по ЇХсуті. У відповідь на
вимогу М. Углика, щобГ. Стрижовський довів, що наїзд стався за наказом
Ф. Кміти, той показав документ ("на листе”) з записом свідчень “заі/ных
людєм розных сособъ шліахты" про причетність оршанського старости
до наїзду та висловив свою готовність разом з приданими йому у свідки
двома особами (йшлося про шляхтичів), “самотрєть”, присягти в
правдивості цього твердження. М. Углик не дав згоди на цю присягу
(очевидно, щоб відвести звинувачення свого патрона в згаданій
причетності) й апелював до королівського суду. Суд йому апелювати
дозволив і разом з тим присудив Ф. Кміту до сплати "певної" суми
Г. Стрижовському. У королівському суді Ф. Кміта діяв через свого
"приятеля”Лева Ростовського, а Г. Стрижовський-через “приятеля”
БеняшаДембовського. Повторивши сказане М. Угликом про неналежність
Гродського суду щодо справи, Л. Ростовський вказав також, що
відповідний його позов виданий з порушенням статуту, бо зізнання в
цьому суді про наїзд датоване 19 липня, тоді як позов - щойно
13 листопада 1577p., а дистанція між ними не повинна перевищувати
чотири тижні196. Королівський суд на ці доводи не зважив і постановив,
щоГ. Стрижовський через шість тижнів після 4 червня має присягнути
в Брацлавському гродському суді, що наїзд здійснено за наказом Ф. Кміти,
а як присягне, то Ф. Кміта повинен сплатити йому присуджену на рочках
11 грудня 1577р. суму (49).
Інформація стосовно обговорення справи про третій наїзд на
брацлавських рочках, розпочатих 23 травня 1578p., міститься, зі слів
Ф. Кміти, у двох декретах королівського суду, датованих 23 жовтня
1578p., виданих за його скаргою про діїГ. Стрижовського (51) і старости
196
Згідно з Другим Литовським статутом (Статути Великого князівства
Литовського. T. II. С. 105). Цієї часової дистанції в Брацлавському воєводстві загалом
дотримувалися. Траплялося, що тамтешні позови доставляли “за адресою” швидко. Так,
гродський позов, виданий у Брацлаві 23 червня 1597 p., возний увіткнув у ворота містечка
Жорнищ наступного дня (284), а відстань між цими поселеннями навпростець дорівнює
близько 30 км; земський позов, виданий у Вінниці 27 квітня 1600 p., через два дні був
увіткнений у ворота Жорнищ (335), віддалених від Вінниці на понад 40 км. До рідкісних
винятків належить випадок, на який було вказано вище: земський позов, виданий у Брацлаві
8 січня 1596 p., увіткнено у ворота міста Немирова щойно 11 квітня (255), причому
причини цього запізнення з доставкою позову не вказано.
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Ю. Струса (58) на цихрочках. Перш ніж перейти до розповіді про рочки,
зазначимо, що напередодні їх відкриття, а саме — 22 травня,
Г. Стрижовський перед Брацлавським ґродським урядом у складі
підстарости Юрія Ґорецького і судді Кіндрата Козара, Ю. Струсом
"водлє стаіѴтѴ, ^фалы любєлскоє засажоных, соселых и присіаглых ”, у
загальнихрисах розповів про цей наїзд і для доведення того, що Янівський
ґрунт, захоплений Ф. Кмітою, є його, Г. Стрижовського, власністю,
представив “свєтки людей добрыл;, веры годных, статечных и
богобоиных”, котрі це й засвідчили, - шляхтича Семена Яцковського і
своїх підданих Костюка Васильченка з села Малих Яцківців, Андрія Дрику
з села Великих Яцківців, Романа Лісенка з села Супрунова, підданого
шляхтича Михайла Микулинського, Івана Микитенка з села Доброволі
та Уласа Демченка, мешканця Брацлава, котрий раніше жив у Яневі.
Крім того, ці свідки, "будучи добре свєдоми знаков граничньис ”,
одностайно вказали на межі володінь Г. Стрижовського (48).
На зазначені рочки, згідно з двома королівськими декретами,
Ф. Кміта не з ’явився, бо на той час перебував при королівському дворі.
Інтереси Ф. Кміти в ньому представляв М. Углик, “чоловекъ, —за
словами його, - спокомныы и правомь посполитымъ tfбєзпєчоньш ". Він,
власне, й очолив третій наїзд. Озброєний своїм патроном різною
документацією, яка начебто доводила його права на захоплені землі
Сниводського і Янівського маєтків, М. Углик на рочках всіляко намагався
заперечувати правоспроможність відповідного позову ґродського суду і
навіть домігся певного успіху в цьому напрямі. 27 травня, коли М. Углик
повертався з Брацлава до Пикова, на нього "на добровольнои дорозє,
стародавномъ звыкломъ гостинці ", поблизу мосту над Богом,
Г. Стрижовський, як твердив згодом у королівському суді Ф. Кміта,
"прєпомнєвши [... ] боАзни Божеє и звирхности ншоє кролєвскоє ”, "водлє
давноє васни своєє " вчинив напад з багатьма "помочниками, слугами,
бояры и поЭдаными своими ", під час якого його вбито (тіло його згодом
доставили Г. Стрижовському), побито й помордовано mxtx, хто його
супроводжував, —шляхтичів, слуг і кільканадцять пиківських міщан;
когось із цього супроводу Г. Стрижовський "до вєзєньа посажалъ ”, а
решта розбіглась хто куди. При цьому в руках Г. Стрижовського
опинилася вся документація, що її мав при собі Углик. По тому,
продовокував Ф. Кміта там само, Г. Стрижовський добився видання
Брацлавським ґродським судом нового, докладнішого позову щодо наїзду.
Про свою вимушену відсутність на призначених позовомрочках Ф. Кміта
повідомив "отвороними ”, “отрочоними ” листами Ю. Струса і склад
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ґродського суду і дав знати Г. Стрижовському, однак ці листи були
проігноровані, і суд визнав його таким, що безпідставно не з ’явився на
засідання ("‘за несталого єго здалъ ”) і справу його, "іако недбалого и
нєпослушного ”, передав на розгляд королівського суду, разом з тим
зобов ’язав його сплатити Г. Стрижовському 5 798 кіп 50 грошів. Крім
того, той же ґродський суд надав Г. Стрижовському возного для
прийняття від нього "самотреть ’’присяги, про яку вже йшлося. Присяга
відбулася. Королівський суд, вислухавши Ф. Кміту, постановив, що
присутність його на згаданих рочках не була обов ’язковою і що присяга
Г. Стрижовського сталася "за правом ”. Він же наклав на Ф. Кміту кару
в розмірі 391 копу 40 грошів за завдані ним шкоди під час другого наїзду і
наказав ґродському судові стягнути з нього цю суму. Разом з тим, обом
сторонам стосовно третього наїзду наказано особисто “зараз ”стати
перед королівським судом "дліа роспираныа". Ф. Кміта висловив
готовність це зробити. А Г. Стрижовський, як і Ф. Кміта, присутній
при цьомурозгляді в королівському суді, заявив, що його служебник Андрій
Троска зник з торбою, в якій були всі папери щодо його конфлікту з
Ф. Кмітою. Суд розгляд відклав на наступний день - 23 жовтня. Цього
дня Ф. Кміта знову заявив, що готовий віч-на-віч правуватися з
Г. Стрижовським, який розповів, що А. Троску знайти не вдалося і що
для відновлення втраченої документації йому потрібен час. На його
прохання суд відклав змагання обох сутяжників перед ним до наступної
своєїсесії (“року ”), яка мала відбутися через вісім тижнів після 23 жовтня.
Ще до видання двох королівських декретів, датованих 23 жовтня
1578p., а саме - б серпня того ж року возний королівського двору
Станіслав Хабовський зізнав у Львові перед королівською канцелярією,
що вручив два королівські позови за скаргами Ф. Кміти, один Ю. Струсові в його господі (місці тимчасового перебування) на Галицькому
передмісті-за неправомірне присудження його, позивача, Брацлавським
ґродським судом до сплати Г. Стрижовському “немалої” суми, другий Г. Стрижовському в місці його зупинки у львівськомуринку-за неправдиве
інформування щойно згаданого суду про вибиття його зі Сниводського і
Янівського маєтків (тут, очевидно, ідеться про наїзд від 28-29 березня
1578р.) та завдані при цьому шкоди (54). А 1 жовтня того ж року
датовано декрет королівського суду за скаргою львівського старости
Миколая Гербурта, в якому мовиться, що Г. Стрижовський і Ф. Кміта
уклали у Львові угоду ( “постановєньє”) “в заштьгаис своих", які мають
“(от давных часовъ", під загрозою сплати 1 000 кіп за її порушення.
Угода, викладена в “листі зобопольному”, скріпленому печатками
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“зацних”осіб, передбачала, по-перше, щорозгляд Брацлавським тродським
судом претензій Г. Стрижовського до Ф. Кміти відкладається на десять
тижнів від появи цього “листа ” - до "щасливого присуд# ” короля у
Любліні, по-друге, що розгляд справи про вбивство М. Углика та побиття
і помордування тих, хто його супроводжував, має відбутися у ґроді (тут
мається на увазі Брацлавський ґродський суд). Згаданий документ
17 вересня Г. Стрижовський і Ф. Кміта у Львівському ґроді (замку)
вручили тамтешньому підстарості Балтазарові Ожзі, який передав його
тамтешньому писарю Станіславові Жуковському для вписання у ґродську
книгу. Потому обидва вони покинули ґрод, але Г. Стрижовський того ж
дня туди повернувся і в канцелярії вирвав згаданий документ з рук
підписка - тоді, коли той почав уписувати його в книгу, і, вийшовши з
канцелярії, його "на шматьі зодраль ". За цей вчинок Львівський ґродський
суд своїм позовом закликав Г. Стрижовського до відповідальності, а
львівський ґродський староста звернувся з проханням до короля покарати
його "за таковоє своволєньство ". Г. Стрижовський в королівському суді,
"нє вдаючисА в право ", оповів, що лише четвертий день минає по тому,
як йому вручено цей позов і що в ньому не зазначено, коли він має стати
перед Львівським ґродським судом, тож на позов не повинен відповідати.
Пославшись на артикул 9 розділу IV Другого Литовського статуту, в
якому викладено, як слід позивати197, він попросив королівський суд
звільнити його від цього позову. Суд визнав аргумент Г. Стрижовського
слушним і задовольнив його прохання, залишивши за львівським
старостою право судитися з ним (56).
29
жовтня того ж року возний Станіслав Хабовський зізнав перед
королівською канцелярією, що цього дняу Краківському замку, в “ізбі" перед
королівським покоєм, він вручив Г. Стрижовському позов королівського
суду в справі порвання ним у Львівському ґроді згаданоїугоди ( "содраньє
интерцизы ”) з вимогою з ’явитися на цей суд через шість тижнів (60).
Того самого дня Ф. Кміта і Г. Стрижовський зізнали перед королівською
канцелярією, що, не маючи змоги стати в цьому суді, вони доручили
представляти свої інтереси в ньому відповідно Вавринцові Дудикевичу і
Беняшові Дембовському (59, 61). В обох зізнаннях ідеться про те, що суд
розглядатиме порвання угоди, але не сказано, коли саме. Поза сумнівом,
це мало бути тоді ж, коли мав розглядатися щойно згаданий позов. У
зізнанні Ф. Кміти також сказано про його намір полагодити на суді з
Г. Стрижовським cnpąey стосовно вибиття останнього з володіння
землями Сниводського і Янівського маєтків. Ці документи містять і
197Статути Великого князівства Литовського. T. II. С. 95.
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запевнення, що на постанови королівського суду, якими б вони не були,
умоцовані мають без будь-яких застережень погодитись.
Наступні документи дають підставу вважати, що це засідання
королівського суду і його ж засідання, призначене одним із його декретів
від 23 жовтня, не відбулися.
22
квітня 1579 р. датовано королівський лист, яким розгляд
королівським судом претензій Г. Стрижовського стосовно шкод, завданих
у Сниводському і Янівському маєтках, перенесено на час після двох перших
тижнів тривалості найближчого сейму, тому що, сказано в листі, цей
розгляд, призначений раніше виданим у Кракові королівським декретом,
поки що неможливий з огляду на зайнятість короля пильними справами і
потребу перебування Ф. Кміти як старости в прикордонному замку
Орші (65). Тут мається на увазі один із декретів королівського суду,
виданих 23 жовтня 1578р.
Наступний документ-цезізнання возного С. Хабовського 22 січня
1580 р. перед королівською канцелярією про те, що він 18 січня тут же,
у Варшаві, в господі коронного підканцлера Яна Боруковського вручив
Г. Стрижовському скріплену печаткою копію виданого в Городні
8 листопада 1579р. королівського листа, в якому зазначено, що розгляд у
королівському суді його претензій до Ф. Кміти, на той час уже й
смоленського воєводи, стосовно маєтків у Брацлавському воєводстві,
призначений на попередньому сеймі, може відбутися не раніше, як
протягом двадцяти тижнів після закінчення цього сейму, оскільки через
затримання на королівській службі Ф. Кміта поки що не може прибути
на суд (75/ Того ж дня Г. Стрижовський повідомив королівській
канцелярії, що він даремно під час роботи Варшавського сейму чекав
розгляду своїх претензій до Ф. Кміти і витратився при цьому на 200 кіп
і що лише 18 січня возний С. Хабовський подав йому копію королівського
листа, з якого він довідався про перенесення засідання цього суду (16).
Вранці 6 лютого 1581 р. Г. Стрижовський оповів тій же канцелярії,
що він, згідно з укладеною 3 жовтня 1580р. під Великими Луками його з
Ф. Кмітою угодою, з ‘явився у встановлені нею місце і час для
полагодження незгод між ними. Тоді ж, на прохання Г. Стрижовського,
в книгу королівської канцелярії внесено випис з книги господарської
канцеляріїВеликого Князівства Литовського, який містив текст цієїугоди.
В угоді сказано: через два тижні після початку найближчого сейму
Г. Стрижовський і Ф. Кміта самі або за посередництвом своїх
умоцованих повинні з ’явитись у місті його проходження, засвідчити це
в коронній канцелярії, призначити по два-три приятелі, доручити їм
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вирішення згаданих незгод, у з в ’язку з чим ознайомити їх зі всіма
документами, що стосуються цих незгод; приятелі мають прагнути
досягнути позитивного рішення, а Г. Стрижовський і Ф. Кміта мають
його визнати; якщо ж до такого рішення не дійде, то за представленням
йому двома суддями король винесе остаточний вирок; у разі ж неявки
однієї зі сторін у встановлені місце і час матиме силу рішення приятелів
сторони, котра з ’явилася, або королівський вирок за представленням цього
рішення (102).
Того ж числа ввечері там само Г. Стрижовський оповів у
присутності коронного возного Яна Ґурського і шляхти, що він, згідно
зі згаданою “великолуцькою ’’угодою, цілий день у королівському палаці
в Варшаві зі своїми приятелями луцьким підкоморієм Михайлом
Жоравницьким, галицьким підсудком Томашем Дубравським і Василем
Павловичем чекав появи Ф. Кміти та його приятелів, але не дочекався,
через що його приятелі, відповідно до тієї ж угоди, винесли рішення на
його користь (104).
Того самого числа там само умоцований Ф. Кміти Вавринець
Дудкович і служебники Ф. Кміти Якуб Павша таХведір Якимович оповіли,
що, за тією ж угодою, вони готові взяти участь у полагодженні незгод,
хоча Ф. Кміта відсутній, бо перебуває на королівській службі у Великих
Луках (\0Ъ).
А 21 березня 1581 р. возний Я. Ґурський повідомив коронну
канцелярію, що 15 березня в королівському палаці на своєму спільному
засіданні приятелі Ф. Кміти мечник ВКЛДмитро Халецький та віленський
підкоморій Миколай Ясенський і Г. Стрижовського Іван та Василь
Борзобогаті Красенські не дійшли згоди в справі незгод - за словами
приятелів Ф. Кміти, тому, що Г. Стрижовський, всупереч досягнутій у
Великих Луках угоді, котра передбачала полагодження незгод після
перших двох тижнівроботи найближчого сейму, б лютого не представив
своїх приятелів, хоча вони від початку до закінчення сейму перебували у
Варшаві; за словами Г. Стрижовського, присутнього на згаданому
засіданні, він б лютого представив у палаці своїх приятелів, але приятелі
Ф. Кміти їх не зауважили, після чого його, Г. Стрижовського, приятелі
ухвалили і вручили йому своє рішення. Г. Стрижовський далі зазначив,
що готовий піти наукладання з приятелями Ф. Кміти компромісноїугоди,
але на їхню пропозицію відступитися від рішення своїх приятелів, перш
ніж дійде до цієїугоди, не. пристане (107).
З декрету королівського суду від 2 листопада 1582 p., у Якому
розповідається про те, що сталося 6 лютого 1581 р. і які це мало
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наслідки, видно, що тоді ж приятелі Ф. Кміти ухвалили рішення, за
яким Г. Стрижовського “за нєвьісажєньє" своїх приятелів визнано
таким, що справу програв ("‘на tfnad здали ”), і зобов ’язано сплатити
"певну" суму. Королівський суд визнав рішення приятелів обох сторін
від 6 лютого і всю пов ’язану з ними документацію недійсними ( "внивєчь
ооборочавмъ ”), однак дозволив Ф. КмітітаГ. Стрижовському знову за
посередництвом своїх приятелів дійти згоди. У разі, якщо їм це не
вдасться, зазначено в декреті, вони повинні знову стати перед
королівським судом ("118).
З декрету королівського суду, виданого 15 листопада 1582 р. за
скаргою Г. Стрижовського про те, що Ф. Кміта так і не повертає
захоплені землі Сниводського і Янівського маєтків, випливає важлива
деталь, лише раз відзначена у відомих нам раніше виданих документах,
що характеризують маєтковий конфлікт між цими особами. На
засіданні цього суду, якого цей декрет стосується, Ф. Кміта заявив,
що свого часу не було дотримано належного чотиритижневого як
максимального інтервалу між наїздом 28—29 квітня 1578 р. і виданням
щодо нього позову Брацлавським ґродським судом. Як доказ він
представив випис позову з брацлавської ґродської книги, датованого
12 червня. Тим самим Ф. Кміта зробив спробу (не першу!) довести
формальну безпідставність справи, викликаної наїздом. Г. Стрижовський
легко спростував це твердження. Він показав судові позов від 23 квітня
1578р. і випис з брацлавської гродської книги зізнання возного Федора
Братковича про "подання ’’його адресатові. Невдовзі, однак, виявилось,
продовжував Г. Стрижовський, що з вини ґродського писаря
("‘нєдозрєньєл* писа/?скимъ поблудило"; зрозуміло, безпосередньо був
винен писарчук) час проведення рочків, на які викликався Ф. Кміта, не
був позначений. З цієї причини Брацлавський ґродський суд визнав позов
недійсним, і Ф. Кміту було звільнено від вимоги на нього відповідати,
про що на ньому ґродським писарем зроблено відповідний запис
("терміна"). Той же суд Г. Стрижовському дозволив вимагати від нього
видання повторного позову. Цей позов і був виданий 12 червня.
Королівський суд визнав, що “таковоє юблужєньє про нєдозрєньє писара
юного tfpiafltf стати могло " і що на цій підставі не можна вважати, що
Г. Стрижовський неправомірно позивав Ф. Кміту. Разом з тим суд
зобов’язав Г. Стрижовського через чотири тижні після вказаного
декрету подати йому випис з брацлавської ґродської книги декрету, яким
Ф. Кміту звільнено від першого позову; наведення в цьому виписі, сказано
в декреті далі, дня видання цього позову (23 квітня) означатиме, що
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згаданого чотиритижневого терміну видання його було дотримано і що,
отже, твердження Ф. Кміти, ніби позов Г. Стрижовського стосовно
наїзду 28-29 березня неправомірний, виявиться безпідставним (119).
Конфлікт Г. Стрижовського з Ф. Кмітою наближався до кінця.
Заслухавши вкотре аргументи обох сторін, королівський суд своїм
декретом від 21 травня 1583р. зобов’язав Ю. Струса або, за його
відсутності, склад Брацлавського ґродського суду здійснити повернення
Г. Стрижовському захоплених Ф. Кмітою ґрунтів. За можливе чинення
протидії цій акції Ф. Кміті загрожувала сплата “закладу статутового ”
в розмірі 10 000 кіп*. Разом з тим суд удвічі зменшив*грошове покарання,
накладене на Ф. Кміту Брацлавським ґродським судом за завдання шкод
під час наїзду 28-29 березня 1578р.; тепер воно виносило 2 899 кіп
25 грошів. При цьому взято було до уваги те, що Г. Стрижовський
Ф. Кміті “за слѴженьемъ (заступництвом. - М. К.^ сіа в то пєвньїхь
приіатєль ихъ другую половиц# тыхъ же то шкод своихъ сотпустиль ”.
Несплата цієїсуми мала тягти за собою сплату подвійного їїрозміру (\ 26).
7
серпня 1583 р. возний Себастіан Кублицький зізнав перед
Брацлавським гродським урядом, що за його дорученням 31 липня в Пикові
тамтешньому намісникові Олександру Бубновичу вручив копію
королівського листа до Ф. Кміти, якого на той час у Пикові не було, з
повідомленням, що, згідно з декретом королівського суду, він повинен
повернути Г. Стрижовському захоплені ґрунти. У відповідь на заяву
О. Бубновича, сказано далі в зізнанні, що Ф. Кміта ні в чому цьому
декретові не противиться й уступає дані ґрунти, возний з двома
приданими йому тим же урядом у свідки шляхтичами провів ув ’язання
Г. Стрижовського у володіння ними і склав їх, на підставі відомостей,
одержанних від останнього і Брацлавського ґродського суду, “реєстр ”,
котрий, скріплений його підписом і печаткою, віддав О. Бубновичу, щоб
той знав, як, очевидно, й Ф. Кміта, куди “вступатися ” не повинно.
Зізнання містить перелік цих ґрунтів (130).
Ф. Кміта твердив, що в цей “ув ’яжчий ” реєстр возний вписав
“немало ”його ґрунтів. Тому він уважав неправомірними як звинувачення
його позовом ґродського суду, виданим за скаргою Г. Стрижовського, в
пограбуванні “збіжжя ”на цих ґрунтах, так і відповідний вирок того ж
суду, винесений на його січневих рочках 1584p., за яким він, Ф. Кміта,
мав сплатити позивачеві 700 кіп. Розглянувши апеляцію Ф. Кміти на цей
вирок, королівський суд 12 грудня 1585 р. постановив, що справа “со
забране кгрунту зємлєного и со грабеле зболеіа на кгрунтє ” не належить
*Про заклад у такому розмірі в Другому Литовському статуті не згадано.
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до його компетенції і що нею має займатися земський суд, на розсуд якого
він її й відсилає. Разом з тим у декреті королівського суду зазначено, що
пограбування "збіжжя ” може бути розглянуто лише після того, як
Ф. Кміта і Г. Стрижовський дійдуть згоди ("'росправА/исА ”) стосовно
згаданих ґрунтів (156).
Свідчення про те, як далі склалися "маєткові" відносини
Г. Стрижовськиого і Ф. Кміти, виявити не вдалося.
Протистояння старости Ю. Струса й воєводи князя Я. Збаразького
висвітлено у двох декретах королівського суду, позові цього суду,
королівському листі, листі Ю. Струса і зізнанні возного перед Луцьким
ґродським урядом. Воно розпочалося вибиттям 6 жовтня 1580 р.
Ю. Струса з володіння половиною міста Прилука і прилеглих до неї
маєтностей та приєднання цього маєтку Я. Збаразьким до своєї половини
того ж міста з прилеглими до неї маєтностями. Відповідний позов за
скаргою старости мав розглядатися нарочках Брацлавського ґродського
суду, відкриття яких було призначене на б грудня того самогороку, проте
вони не відбулися з огляду на те, про що вже мовилося, що були
передсеймовими. Той же суд за іншим, схожим за змістом, позовом
поставив справу на розгляд на рочках, розпочатих 21 березня 1581 p.,
але через відсутність на них з причини "обложної хвороби ” Ярмоли
Савицького, слуги старости, котрий довірив йому представляти свої
інтереси разом зі своїм умоцованим вінницьким підстаростою Юрієм
Ґорецьким (Ю. Струса, як, до речі, і Я. Збаразького, на цих рочках не
було), за наполяганням цього умоцованого розгляд був відкладений до
наступних рочків. На рочках від 2 травня 1581 p., натомість, староста
і воєвода були присутні. На них воєвода, за посередництвом свого
умоцованого Томаша Бєлецького, вимагав, щобЯ. Савицький склав присягу,
що через хворобу не був на попередніх рочках, але, переконавшись у
готовності того присягнути, він звільнив його від неї. Воєвода також
настоював, що справа не може розглядатися ґродським судом, оскільки
не було дотримано чотиритижневого інтервалу між вибиттям і
виданням першого позову, що, отже, цей позов недійсний, неправомірний;
у такому разі, твердив князь, справу слід передати до Брацлавського
земського суду. На цеЮ. Струс відповів: від того позову він "добровільно
відступив ", бо, перебуваючи на час його видання (а також і вибиття)
на військовій службі, він не мав змоги забезпечити її своєчасність; після
ж прибуття зі служби він домігся своєчасного видання другого позову, і
суд повинен це взяти до уваги відповідно до постанови Варшавського сейму,
в якій ідеться про дозвіл тим відтермінувати подання позову, хто під
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час маєткового конфлікту перебуває на військовій службі*. Зі свого боку
воєвода твердив, що Ю. Струс на час вибиття був удома. Суд вирішив,
що староста негайно має пред ’явити доказ того, коли він повернувся зі
служби. Але Ю. Струс заявив, що при собі доказу не має, бо не очікував,
"абы был шприєхаяю з вомны пытая ". На його прохання суд відтермінував
йому подання доказу до наступних (напевно, найближчих) рочків. Він
також, з огляду на брак цього доказу, звільнив, до його пред 'явлення,
воєводу від відповіді на позов. Воєвода ж опротестував надання цього
відтермінування, і на його вимогу та зі згоди Ю. Струса суд дозволив
йому апелювати до королівського суду і призупиниврозгляд справи. Розгляд
апеляції і, зрозуміло, всієї справи, котрої вона стосувалася, мав відбутися
через чотири тижні по тому. Королівський суд обговорив цю апеляцію
щойно 21 липня 1583 р. своїм декретом, з якого й довідуємося про все
сказане. Він повністю схвалив позицію ґродського суду щодо справи і
постановив, що після наведення старостою зазначеного доказу її повинен
далі розглядати той самий суд (128).
На засіданні королівського суду 4 березня 1585р. староста, цього
разу як відповідач, розповів про те, що пред ’явив Брацлавському ґродському
урядї свідчення теребовельського старости198, під юрисдикцією котрого
був його маєток (у Теребовельському повіті Галицької землі Руського
воєводства), та теребовельського підстарости, кам’янецького
хорунжого Миколая Сметанки й "инших людей добрыхъ", що після
повернення “з послуги ”королю і Речі Посполитій насамперед (“наперед ”)
прибув до цього маєтку (очевидно, було зазначено, коли саме прибув, але
в декреті королівського суду, в якому про це читаємо, час не вказаний) і
що впродовж чотирьох тижнів по тому домігся видання позову щодо
вибиття. Я. Збаразький відхилив ці свідчення як неслушні, заявивши, що
Ю. Струс повинен доводити про своє прибуття зі служби листами короля
й сенаторів. Умоцований старости (неназваний) відповів, що той має
королівські листи стосовно перебування його на службі і їх достатньо,
щоб переконатися, коли він був на ній, а також що староста готовий
присягнути про дотримання ним чотиритижневого терміну стосовно
видання позову. Королівський суд зазначені свідчення визнав і,гзваживши
на те, що староста висловив готовність присягнути, постановив, що
ця присяга повинна відбутися на третій день після видання цього його
*Цієї сеймової постанови віднайти не вдалося.
198
Ним був Якуб Претвіч (Urzędnicy wojew6dztwa ruskiego ХІѴ-ХѴШ wieku (ziemie
halicka, lwowska, przemyska, sanocka): Spisy / Opracowal Kazimiera Przyboš. Wroclaw etc.,
1987. S. 98).
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декрету, а як це станеться, то воєвода зобов ’язаний відповідати перед
Брацлавським ґродським судому справі “со вьібитє с покошюго дєржанА
з ьімєньа ПрилѴка ” (133).
5 березня того ж року датовано лист короля про те, що перед ним
1королівською канцелярією князь Я. Збаразький звільнив Ю. Струса від
присяги і що обидві сторони вирішили зустрітися 5 травня у Теребовлі
для укладення приятельської'угоди. А якщо не дійдуть згоди, сказано далі
в листі, то староста матиме змогу позовом вимагати розгляду справи
Брацлавським ґродським судом, а воєвода не повинен при цьому
"вимовлятися ”неналежністю останнього (134).
До приятельської угоди не дійшло. 11 липня 1585 р. видано
адресований Ю. Струсові позов королівського суду за скаргою князя
Я. Збаразького про безпідставне звинувачення у згаданому вибитті. У
позові зазначено, що на рочках Брацлавського гродського суду, розпочатих
2 липня, Ю. Струс, посадивши на своє, старостинське, місце брацлавського
підсудка Михайла Ласка (бо мала розглядатись “його ", Ю. Струса,
справа), перед урядниками цього суду (підстаростою, суддею й писарем)
“підніс " “якийсь " позов і випис (з брацлавської ґродської книги), яким
засвідчено його “покладання" йому, Я. Збаразькому, возним. У позові
зазначено, що вибиттям б жовтня 1580 р. безпосередньо керував
прилуцький урядник князя Степан Томилович, що він тоді ж переселив
14господарств підданих ("чоловіків") зі струсівськоїполовини Прилука
в князівську половину, що тоді ж старості було завдано шкоди на 1 000 кіп
1що згодом він змушений був витратити (в його розумінні - втратити)
2 000 кіп, їздячи за королівським двором (у справі вибиття?). Князь,
читаємо далі в королівському позові, перебуваючи в Брацлаві під час цих
рочків, ненароком довідався про цей ґродський позов, довів до відома
М. Ласка й ґродських урядників, що про зміст його він не знає і що, як
йому стало відомо, на диво, випис з ґродської книги зізнання возного про
увіткнення ним позову в міські ворота його, князя, половини Прилука
датовано трьома тижнями раніше, ніж насправді увіткнуто. Князь
висловив також подив, що позов був увіткнутий не в ворота двору, як
вимагає право, що з возним приувіткненні не було двох шляхтичів-свідків
і що той же возний не мав права покладати позов, бо він “оо фалінь
ообвинєньш" (ідеться про неправдиві його свідчення в інших справах,
див. \45). Проте М. Ласко й ґродськіурядники не пройнялися аргументами
воєводи й наказали йому на позов відповідати, а також не дозволили йому
апелювати до королівського суду. Скаржився князь і на те, що йому не
дано копії того ж позову "дліа зроз^мєніа, абы вєдал, с чого бы сіа
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справити мєл ". Згідно з цитованим королівським позовом, Ю. Струс мав
стати перед королівським судом через шість тижнів після його
видання (138,).
Деякі цікаві подробиці про розгляд Брацлавським ґродським судом
на липневих рочках справи Ю. Струса й Я. Збаразького містить
зізнання стосовно нього возного Станіслава Коблицького, дане
16 жовтня того ж року перед Луцьким ґродським урядом. За зізнанням,
справа ця обговорювалась 4—6 липня, старосту представляв умоцований
Федір Кречетовський, воєводу - Григорій Дедеркало, возним, котрий
позов увіткнув у міські ворота князівської половини Прилука, був Федір
Братковський. Г. Дедеркало подав, що раніше, коли князівського двору в
Прилуку не було, позови до Я. Збаразького, що стосувалися його
Прилуцького маєтку, возні клали в Немирівському замку князя; тим самим
Г. Дедеркало підкреслив значення маєткового двору при покладанні
(увіткненні) позовів. З його слів видно, що з возним при покладанні позову
таки були два свідки, проте один з них, Костянтин Козинський, був
начебто, всупереч праву, не шляхтичем, а підданим ("‘хлопъ простим ’’)
з Вінниці Ю. Струса як старости. Зі свого боку, Ф. Кречетовський щодо
того, куди возний увіткнув позов, зауважив: у князівській половині
Прилука “возныдс гоніа/и и бъють, дліа того, дєк, возньш, боїачисіа до
двора єхати, позов ворота мєс/яскиє Ѵткнулъ ”199. На це Г. Дедеркало
відповів: "повинность и присєга возного таковаїа ест, иж нє з боїазни
ани приіазни вшєліакоє справы водлє права справовати маєт ". Він же,
очевидно, з подачі свого патрона, твердив, що Струсова половина
Прилуцького маєтку є власністю воєводи, тож останньому не було
потреби старосту вибивати і він лише повернув собі свою належність.
Щодо начебто завданих старості шкод, то, заявив Г. Дедеркало, справи
про них підлягають земському судові, отже, староста повинен
звернутися з відповідною скаргою до Брацлавського земського суду,
б липня ґродський суд наказав Ю. Струсові присягнути, що половина
Прилуцького маєтку належить йому, що з володіння нею він був вибитий
за намовою князя Я. Збаразького, який при цьому йому завдав шкоди.
199
Щодо ставлення князя Я. Збаразького до возних промовистим є сказане в регесті
до одного з документів, які характеризують конфлікт JI. Пісочинського з ним як
відповідачем, викликаний наїздом 27 квітня 1590 р. з Немирова на Жорнищський маєток
(про цей конфлікт, поглиблений подібним наїздом 16 серпня того самого року, див.:
Крикун М. Маєтковий конфлікт...; в документі йшлося про дане 2 травня брацлавським
підстаростою Григорієм Чечелем возному Федорові Братковському доручення оглянути
на місці завдані під час наїзду шкоди): Ф. Братковський “iachač nie chcial naprzeciwko
p(anu) woiew(odzie) braclawskiemu” (186).
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Умоцований воєводи вимагав від суду дозволу на апеляцію стосовно
цього декрету до королівського суду, проте суд визнав вимогу
безпідставною (145).
18
листопада 1585р. у книгу коронної канцелярії був уписаний лист
Ю. Струса від 17 листопада того ж року, в якому зазначено, що після
того, як ґродський суд на згаданих липневих рочках присудив воєводу
до повернення Ю. Струсові його половини Прилуцького маєтку і
відшкодування завданих йому збитків, обидві сторони за порадою своїх
приятелів “ са подилили и поєднали ”, внаслідок чого князь захоплену
половину Прилуцького маєтку "поступил и за шкоды досытя Ѵчинил ”.
Зі свого боку, Ю. Струс вказав на те, що він після цього квитує князя,
тобто перестає вважати його винним перед ним. Далі староста в
листі написав: “тот Увєсь поступок и пєрєвод правньш #мораю, касую,
nctfio и ни во што юборочаю ”. На прохання Ю. Струса до листа,
засвідчивши його вагомість, приклали свої печатки високопоставлені
особи Речі Посполитої—коронний підканцлер й перемишльський єпископ
Войцєх Барановський, канцлер BKJI й віленський каштелян Остафій
Волович, підканцлер ВКЛ й староста мядельський і бобринський Лев
Сапєга. Лист написано у Городні (146).
Конфлікт Ю. Струса й князя Я. Збаразького добіг кінця - виграв
перший з них. Але минув лише місяць після появи щойно цитованого
листа, як своїм листом від 16 грудня 1585 p., виданим також у Городні,
Ю. Струс сповістив, що за 4 000 злотих відпродав свою половину
Прилуцького маєтку (разом з половиною Погребищенського селища)
князю Я. Збаразькому (158/ Як до цього дійшло, навряд чи вдасться
колись дізнатися. До речі, у тому ж листі Ю. Струса подано, що він
свого часу купив одну частину Прилуцького і Погребищенського маєтків
в Олекшого Ходоровщинського, котрий своєю чергою купив її в Полагії
Охрімівни Прилуцької та її чоловіка Григорія Тебенки, а другу - в Марії
Охрімівни Прилуцької та її чоловіка Андрія Сабаровського. Згідно з
листом, Ю. Струс узяв на себе, зокрема, зобов 'язання протягом десяти
років захищати князя від будь-яких можливих претензій сестер Полагії
і Марії Охрімовен на ці маєтки.
У конфлікті Л. Пісочинського з князем Я. Острозьким ішлося про
наїзд на село Кам ’яногірку й неодноразові наїзди на Жорнищський маєток
з, відповідно, міст Пикова й Айсина (Липівця). Першого з них стосуються
34 документи (чотири декрети Вінницького земського суду, два декрети
Вінницького ґродського суду, декрет коронного трибуналу, дев ’ять позовів
Вінницького земського суду, два позови ґродського суду, дев ’ять зізнань
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перед ґродським урядом, придання возного цим урядом, доручення того
ж уряду возному, оповідання урядника маєтку перед тим самим урядом,
два листи того ж уряду, два уповноважувальні ("умоцовані”) листи і
“додатковий ”декрет Вінницького ґродського суду), другого - сім (декрет
Гродського суду, два позови ґродського суду, позов земського суду, зізнання
возного й оповідання урядника перед ґродським урядом, лист шляхтичів).
Наїзд на Кам ’яногірку, яка в той час складалася з двох, званих
“селами ” частин - Старої і Нової Кам ’яногірки, котрі були
розташовані, відповідно, на правому і лівому берегах Богу (1588p., 168;
1605 p., 455, 467; згодом остання йменувалася також Слободою,
Заріччям200), був здійснений 19 вересня 1603 р. Власне, судячи з
сукупності документів, “постраждала ”переважно (а то й лише вона)
Стара Кам ’яногірка (нині під назвою “Кам ’яногірка ”розташована за
чотири кілометри від Богу; що ж до Нової Кам ’яногірки, то вона зникла
в другій половині XVII ст., територію її, мабуть, частково займає
сучасне село Слобідка біля села Іванова - колишнього Янова). За
зізнанням урядника Кам ’яногірського маєтку Миколая Керсновського,
зробленим 25 вересня 1603 р. перед ґродським урядом, нападом
безпосередньо, за наказом краківського каштеляна, керував пиківський
урядник Михайло Сила Новицький, активну участь у ньому взяли
пиківські війт Юхно Васканенко й міський писар Марко Стрельчинський,
залучено в ньому було чимало пиківських міщан і “волощан ”- підданих
із сіл Пиківського маєтку, а крім того "многих людєм, мєщан ” з
Черкаського, Канівського, Білоцерківського і Богуславського старосте і
“нємальш почет ” татар, котрі перебували в цього князя на службі. За
словами М. Керсновського, акцію проведено “моцно, кгвалтол*, конно,
збройно, ©бьічаєм воєнньш [...] на Урочища, на долин# Кр#т#ю и
Полхов#, и на Великою ptfд#, и на СОсники и могилы Вєликиє и на могилы
камєногорьскиє, и над созєро Чистоє, и аж под Ниа/сниє могилы
каменогорскиє ". З цих земель ( “ґрунтів ”) кам ’яногірських селян зігнали
й “росполошили ”, у 16 з них (маються на увазі господарі, господарства)
забрали й відвезли з поля до Пикова пожатих 157 кіп озимої і 15 кіп ярої
пшениці, 444 копи озимого і 37 кіп ярого жита, 212 кіп ячменю, 544 копи
вівса, в тому числі в отамана (старости) Семена Петровського озимої
пшениці 46, озимого жита 84, ярого жита 22, ячменю ЗО, вівса 70 кіп.
Та сама доля спіткала панські 60 кіп озимої пшениці, 105 кіп озимого
жита, ЗО кіп ярого жита, 80 кіп ячменю, 200 кіп вівса. Ті ж землі з
пасіками, пасічищами, ставищами й греблями були оголошені власністю
200Крикун М. Кількість і структура поселень Брацлавського воєводства... С. 588.
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князя, а пиківським підданим наказано їх “заммовати и на себе вживати ",
на них “пасєками стоіати, ставки посыпати" (387J.
8
жовтня возний Дмитро Щикитинський зізнав перед тим самим
урядом, що 26 вересня побував у місцях, підданих наїздові, і переконався в
правдивості засвідченого М. Керсновським, котрий його, до речі, при
обході цих місць супроводжував. Возний, зокрема, на власні очі бачив, як
пиківські піддані клали на вози різне “збіжжя ”й відвозили його. На його
питання, навіщо вони це роблять, дехто з них (Керенко, Гаврило, Гринь
і Павло) відповів, що роблять за розпорядженням князя (388).
10 жовтня каштелянові адресовано позов ґродського суду за
скаргою JI. Пісочинського з вимогою з ’явитись на рочки, призначені на
18 листопада (389/ 17 жовтня Д. Щикитинський зізнав перед ґродським
урядом, що 15 жовтня цей позов увіткнув у пиківські міські ворота (396).
З невідомої причини ці рочки не відбулися. На прохання підкоморія
25 листопада земський суд видав аналогічний за змістом позов, згідно з
яким князеві слід стати перед ним на святотрикорольських роках
1604р. (398/ На роках JI. Пісочинський був, а Я. Острозького або його
умоцованого не було, причому позвана сторона нічим не дала знати, чому
відсутня, тому позивач її “іако несталую и права посполитого
непослушную ”, з дозволу суду, здав '4 винах статутовых в пєршомь
нєстакю ” (406).
5
січня 1604р. ґродський суд удруге адресував князеві свій позов,
цілком подібний до позову від 10 жовтня, на цей раз з вимогою бути на
рочках, що мали розпочатися 10 лютого (402). Справа на цих рочках
розглядалася 12 лютого. Про це довідуємося з відповідного декрету
вказаного суду, котрий дійшов до нас у складі його ж декрету від
27 березня, про який ітиметься дещо далі. Інтереси присутнього
12 лютого підкоморія представляв Бальцер Каватурський. Інтереси ж
відсутнього тоді каштеляна мав представляти Войтєх Дамоєвський,
проте на початку засідання возний Станіслав Дубровський повідомив
суд, що той через хворобу не з ’явився, і подав його листи з проханням
врахувати неможливість своєїявки через неїйузв ’язку з цим-перенести
розгляд. Б. Каватурський наполягав на тому, що коли ідеться про
"ґвалтівне ” вибиття з володіння, то не може бути жодної “зволоки ”,
тож, зваживши на відсутність позваної сторони, суд повинен визнати
князя таким, що програв справу ( “в Спадку всєе тоє речы вздати ”), і
присудити його до повернення загарбаних земель. Звернув умоцований
Л. Пісочинського увагу суду й на те, що В. Дамоєвський не має права
представляти чиюсь сторону в цьому суді, бо він - "чоловєкь в сам край
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нєзнаємьіі/, нєоосєльш” (тобто не є шляхтичем Брацлавського
воєводства), до того ж не відомо, чи має він від князя пленіпотенцію
(уповноважувальний лист). Суд неявку В. Дамоєвського визнав
правомірною, на цій підставі відклав обговорення справи на найближчі
свої рочки і зобов ’язав його на них довести неявку на теперішні рочки
через хворобу (415).
27
березня на рочках, розпочатих чотирма днями раніше (і на них
були Л. Пісочинський та Б. Каватурський, а Я. Острозького не було)
В. Дамоєвський належно довів свою попередню неявку і далі наголосив на
тому, що за своїм характером справа підлягає не гродському, а земському
судові ( “ю єсть крывда власнаїа зємскаїа ”); коли ж, продовжував він,
сторона, яка позиває, настоює на тому, що "ґвалтівне ” вибиття “з
спокоиного дєржаньА *' є прерогативою саме ґродського суду, то в такому
разі вона повинна розуміти, що це її твердження належить тільки до
відмежованих ґрунтів ( “<а таких сіа кгр^нтахъ [...], гдє сами в собє
сограничоны и юцьірклєваньї суть ”), стосовно ж ґрунтів Кам ’яногірки й
Пиківського маєтку можна говорити лише про “прилеглість ”, бо між
ними немає “промстыа албо пєрєсораніа межи ", отже, треба говорити
про “просту кривду ", а відповідач повинен згідно зі статутом вимагати
розмежування (“‘до Ѵчыненыа границь ”). Суд визнав належність собі
справи й наказав позваній стороні далі “відповідати ”. В. Дамоєвський
заявив про свій намір апелювати на це рішення до коронного трибуналу,
але суд апелювати не дозволив. Наступний “противний” аргумент
В. Домаєвського: позов “непорядний ”, бо “помішаний”- у ньому сказано
і про “ґвалтівне ”вибиття, і про побрання "збіжжя ”, і про потоптання
нежатих хлібів, тож не знати, про що “сіа справовати ". Б. Каватурський
пояснив, що позов- “слушний ”, бо в ньому мовиться тільки про вибиття
і заподіяну внаслідок нього шкоду. Суд визнав позов правомірним і
неґативно поставився до спроби В. Дамоєвського одержати від нього
дозвіл на апеляцію до трибуналу на це рішення. Тоді В. Дамоєвський
висунув вимогу відкласти розгляд справи “на інквізицію ”—“жєбьі альбо
суд зємскии, альбо кгродским вьієхал на тоть кгрунть, там жебы стороны
собєдвє вказали, хто має/и крывдѴ албо нѣ ", бо в таких випадках завжди
вдаються до інквізиції, хоча в статуті ( “в тѴтошнемъ праве ”) вона
достатньо не описана і тому загалом проводиться за коронним правом і
за трибунальськими декретами. Інквізиція, за словами В. Дамоєвського,
доведе “не голыми словы, але самою рєчью ", що князь “не бєрєть и нє
взіалъ ничого чужого ”. Підкресливши наявність визначених меж
Кам ’яногірки з Пиківським маєтком, Б. Каватурський вказав на те, що
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не треба проводити інквізицію, оскільки статутом вона не передбачена.
Суд висловився проти інквізиціїяк "неправної”і далі вимагав від позваної
сторони відповіді. Вона ж знову вдалася до апеляції до трибуналу. Цього
разу суд дозволив їй апелювати (415).
У тій же справі земський суд видав 26 червня 1604 р. позов
каштелянові з вимогою стати перед ним на святоміхальськихроках. Тут
наведено таку саму, що й в цитованому оповіданні М. Керсновського від
25 вересня 1603p., кількість забраного і відвезеного до Пикова “збіжжя ”
у копах і додано відомості про те, що дісталося князеві непожатого на
полях кам ’яногірського панського двору і тих самих 16 підданих. Двір
утратив непожатого ячменю на 20, вівса на 12 кіп, піддані—ячменю на
138 кіп з 11 і півниви, вівса -н а 105 кіп з шести нив, гороху - на 85 кіп з 11
і півниви, гречки на 151 копу з 12 і півниви, проса - на 38 кіп з восьми нив,
прядива (льону?) - на 20 кіп з восьми нив, коноплі - на 23 копи з п ’яти нив.
Втрати двору і цих підданих щодо пожатого і непожатого у
грошовому еквіваленті маєткова адміністрація Л. Пісочинського
оцінила відповідно на 75 кіп 56 грошів і 282 копи 7 грошів (421). Доречно
сказати, що той же суд 24 жовтня того ж року видав такий самий
позов, з вимогою на цей раз стати на святотрикорольських роках
1605 р. (421). Цей позов 10 листопада був увіткнутий у ворота
Пиківського двору (445).
Дійшла справа і до коронного трибуналу. 10 серпня 1604 p.,
розглянувши дозволену 27 березня ґродським судом апеляцію, він (на його
засіданні були Л. Пісочинський та умоцовані Я. Острозького Ян
Прилєпський і Пйотр Злотопольський) своїм декретом дав згоду на
проведення інквізиції і постановив, що вона має відбутись через шість
тижнів після видання цього декрету. Останній 7 вересня був уписаний
у вінницьку ґродську книгу (423).
Інквізиція пройшла 21 вересня в присутності вінницького
підстарости Федора Стрижовського, ґродських судді Михайла Ласка
й писаря Григорія Байбузи “на кгрунтє выбитомъ Камєногорскомь, на
Урочищ# Ч portf КрѴтое долины, піаты колца албо наролсника трех
кгрунтов Пыковского, ІЙнєвского и Камєногорского, против Л ы с о е
горы ". Почалося з того, що Іван Коцуб Якушинський, умоцований
Л. Пісочинського, закликав цих судових урядників обґрунтувати
("Чобволати", “фундовати ”) свою юрисдикцію. Умоцований князя
В. Домаєвський (sic!) заявив, що ґрунт, на який Л. Пісочинський “завів”
урядників для проведення інквізиції, належить Я. Острозькому. Він же
твердив, що цих урядників неможна вважати “власними судіами албо
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налелсными инквизиторами, до тоє справы належачими ”, бо князеві й
шляхті ("‘собьіватєлєл* ”) Брацлавського воєводства не відомо, чи вони
обрані (ґродських урядників, нагадуємо, призначав староста) на свої
уряди, а якщо обрані, то чи присягли, що справно виконуватимуть
покладені на них обов ’язки; адже, продовжував В. Домаєвський,
теперішній вінницький староста Валентий Александр Калиновський лише
тиждень або два тому обійняв ("наїхав ”) свій (старостинський) уряд, а
до того не присягнув і не судив; отже, є підстави інквізицію відкласти.
Той же умоцований указав і на те, що навіть якби згадані урядники були
“належними (тобто обраними й присяглими. - M. К.,) суддями ”, той у
такому разі не треба проводити інквізицію, оскільки нині, 21 вересня день святого апостола-євангеліста Матвія, а в дні святих "жадєн суд
ани tfpiad нє може жадных справ и с^довъ ю/иправовати и на них
засєдат ”. Зваживши на ці доводи, В. Домаєвський наполягав на тому, що
своєї юрисдикції ґродський суд не повинен “фундовати ”. Поводова
сторона, зі свого боку, заявила, що В. А. Калиновський і ґродські урядники
присягли як обрані ще на минулих рочках перед диґнітарями й шляхтою
Брацлавського воєводства і що не існує заборони на проведення судових
засідань у святкові дні, недаремно ж суди часто засідають у свята після
полудня (зокрема, 10 серпня, коли коронний трибунал розглядав справу
Л. Пісочинського і Я. Острозького, - це день святого Вавринця
[Лаврентія]), тож і в цьому випадку ґродський суд діє “с полѴдніа” в
свято. Суд визнав аргументи поводової сторони переконливими. У
відповідь на це В. Домаєвський став вимагати дозволу на апеляцію, але
його не дістав.
По цьому возний Миколай Ясліковський за дорученням суду оголосив
проте, що той має належну юрисдикцію. Умоцований Л. Пісочинського
(на ім ’я не названий) для доведення належності останньому захоплених
князем земель пред’явив судові різні документи, зокрема інвентар
Кам ’яногірки, складений вознимД Щикитинським тридцять років тому
з нагоди ув ’язання Л. Пісочинського в цей маєток (насправді цеув ’язання
відбулося за не більш ніжяк 19 років до інквізиції—невдовзі по тому, як за
двома декретами королівського суду від 19 липня 1585р. Кам ’яногірка
перейшла у володіння до Магдалени, дружини Л. Пісочинського (див.
вище); доречно зазначити, що Д. Щикитинський був очевидцем
інквізиції)201, пред ’явив і свідчення прибулих на інквізицію багатьох
201
Слід зауважити, що’зберігся реєстр підданих Кам’яногірки, у тому числі Заріччя,
із зазначенням того, хто з них корінний мешканець (“to/ичич”) цього села, хто—прибулець
і скільки років тут живе, а також того, хто сплатив, має сплачувати і не сплачує
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"значних людей ” і шляхтичів та інших гідних довіри осіб, а також
засвідчувальні листи тих, хто хотів прибути, але не зміг. В. Домаєвський
і далі не вгамовувався. Він настоював на тому, щоб суд ознайомився зі
свідченнями про те, що ці землі належать до Пиківського маєтку. З його
подання пиківські міщани висловили готовність дати такі свідчення, а
також звернулися до "інквізиторів" із закликом оглянути ці землі,
запевняючи їх у тому, що вони переконаються при цьому в належності
земель до згаданого маєтку. Умоцований Л. Пісочинського заперечив
доцільність цих свідчень, оскільки вони неминуче будуть даватися тими,
хто був задіяний в наїзді на Кам ’яногірський маєток. Суд визнав цей довід
і пиківсышм міщанам не дозволив свідчити. Своєю чергою В. Домаєвський
запевняв суд, що серед тих, хто висловився на користь підкоморія, є
чимало ним “перейнятих ”, тобто тих, хто свідчить за плату. Суд це
зауваження до уваги не прийняв. Заслухавши обидві сторони, він склав
запис їхніх свідчень (акт контроверсій), кожній з них дав його примірник,
а ще один відіслав на розгляд коронного трибуналу (426).
19
березня 1605 р. датовано зізнання возних М. Ясліковського й
Д. Щикитинського перед ґродським урядом про те, як проходила його як
суду згадувана інквізиція, очевидцями котрої вони, нагадуємо, були. Звідси
видно, що вході її свідками від князя були виставлені, зокрема, пиківські
війт Юхно Васканенко і міський писар Марко Стрельчинський - активні
учасники наїзду, а також люди з інших воєводств, “ничого не вєдомьіє ”;
видно й те, що під час інквізиції князь "над звычаи и замер права ” привів
чимале своє військо і свідкам та слугам підкоморія “со/иповєди и погрозы
чинил, хотєчи юс (от тоє справы ©тогнати”; далі сказано, що свій
примірник акту контроверсій підкоморій віддав своєчасно для внесення
його у вінницьку ґродську книгу, тоді як князь свій примірник віддав з тією
ж метою зі значним запізненням ("не рыдшо, аж по колкунадцати
нєдєліах ”/ Водночас з цим зізнанням возниху ґродську книгу було вписано
протестацію Л. Пісочинського стосовно такого запізнілого подання акту
контроверсій, в якому до того ж зазначено, що в князівському примірнику
цього документа "колкУ рєчєи доложоно, © чомь при акте инквизиции
жадного cnoptf и змєнки нє было ”, зокрема те, що відбувся об ’їзд ґрунтів
та огляд ("‘©казованє ") нив (4Ъ5).
23
березня 1605р. земський суд видав, за скаргою підкоморія, позов
Я. Острозькому з вимогою з ’явитися на сесію коронного трибуналу в
побору - державного податку (Biblioteka Zakladu Narodowego imienia Ossolinskich we
Wroclawiu, oddzial rękopis6w, rkps 4163 III, k. 119-120). Реєстр не датований, складений
десь наприкінці XVI ст. Він сильно пошкоджений, а тому для публікації не надається.
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справі про те, що князь уніс неправдиві відомості у свій примірник акту
контроверсій і подав його ґродському урядові із запізненням (АЗІ). Той же
суд тоді ж “позвав ” на трибунал ґродський суд за те, що він прийняв
цей примірник (436). В обох позовах акцентувалось і на тому, що
Вінницький ґродський уряд згадану протестацію підкоморія відмовився
внести у свою книгу, через що той змушений був уписати її в книгу
Летичівського ґродського суду.
Подібним до цих двох позовів був позов того самого суду від
28 квітня 1605р. з вимогою до князя з ’явитися на святотроїцькі
роки (440/ 8 червня на цихроках умоцований князя В. Домаєвський, згідно
3 сеймовим ( “сєимсшм ”) декретом (його виявити не вдалося) сплатив
поводовій стороні (її представляв Ян Ленський) і судові “нєстаноє” очевидно, в покарання за неявку (на сеймовий суд?), після чого
Я. Острозького було звільнено від цієї провини (446).
Декрет коронного трибуналу від 19 липня забов ’язав Я. Острозького
повернути Л. Пісочинському захоплені землі через шість тижнів після
його прийняття - під загрозою сплати символічних 14 гривень “вини ”за
напад і вибиття того з володіння, в разі ж неповернення - сплатити
4 000 кіп литовських грошів за вчинені шкоди. Цей документ не зберігся,
про нього довідуємося з призначення, згідно з ним, Вінницьким ґродським
судом 13 серпня - на прохання коморника Брацлавського воєводства й
водночас умоцованого Л. Пісочинського Леонтія Подгаєцького —возного
А. Трембицького й двох (не пойменованих) шляхтичів для проведення,
відповідно до того ж документа, ЗО серпня ув 'язання підкоморія в ці
землі (452). Того ж числа той самий суд доручив А. Трембицькому з
Леонтієм Подгаєцьким (sic!) і Федором Житинським здійснити цю
акцію (453).
У позові земського суду від 24 серпня, виданому за скаргою
Я. Острозького Л. Пісочинському з вимогою стати на святоміхальських
роках, було висловлено бажання позивача розмежувати володіння
Пиківського маєтку і села Старої (!) Кам ’яногірки —“знаками граничными
©значити, також и коицами, зъ зешіѣ Ѵсыпаными, сосыпат” (455/
Очевидно, каштелян мав намір розмежування використати для
закріплення за собою захоплених ґрунтів.
27
серпня 1605 р. видано два документи - позов земського суду
князеві за скаргою Л. Пісочинського про те, що, згідно з трибунальським
декретом від 19 липня, той повинен на святоміхальських роках
заплатити позивачеві 4 000 кіп (451), очевидно, за неповернення князем
ґрунтів, і лист Л. Пісочинського Миколаєві Керсновському з дорученням
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представляти його інтереси при передбаченому ЗО серпня поверненні цих
ґрунтів (458).
Розповідь про те, що відбулося ЗО серпня, міститься у кількох
документах.
9
вересня возний Криштоф Ілінськии зізнав перед Вінницьким
ґродським урядом, що за присутності його, возного, двох шляхтичів і
М. Керсновського в “конфліктній " частині Кам ’яногірського маєтку
урядник Пиківського маєтку Мартин Рамулт оголосив, за наказом
каштеляна, про віддання її ("пустип ”), відповідно до згаданого
трибунальського декрету, Л. Пісочинському і про те, що князь залишив
за собою право домагатися через суд визнання її ж своєю власністю (459).
А 23 вересня А. Трембицький перед тим самим урядом оповів, що
він з Л. Подгаєцьким і Ф. Житинським були очевидцями неповернення
Л. Пісочинському ґрунтів. На урочищі Крута долина, зазначає возний,
вони М. Рамултові, котрий прибув “з никоторыми товарышами и
слугами своими ", подали й читали “ув ’яжчий лист " цього уряду
стосовно “постЛієніа [...] кгрунтовъ выбитых", написаний до князя, й
трибунальський декрет, аМ. Керсновський показав тому ж урядникові
згаданий вище уповноважувальний лист Л. Пісочинського і вимагав, щоб
той пред ’явив подібний лист від князя, за яким М. Рамулт мав би
“пустити ’’ підкоморію землю і сплатити вину в розмірі 14 гривень.
М. Рамулт жодної “моці ’’не показав, ґрунт “не пустив і не поступив ",
14 гривень не сплатив. По цьому А. Трембицький з двома шляхтичами
на вимогу ("'жадане ”) М. Керсновського прибули до Пикова, їх впустили
в місто і замок. Не заставши там князя, вони знову М. Рамултові та
його слугам показали й читали ті самі документи, а копію ув ’яжчого
листа з печаткою і підписом возного поклали на столі в “ізбі ”князя та
спитали, чи є хтось, кому князь доручив повернути ґрунт і сплатити
14 гривень. Відгукнувся М. Рамулт, проте він відмовився без дозволу
свого патрона виконувати трибунальський декрет. Прибулі ж
попрямували на захоплені ґрунти і провели там решту дня, “аж праве
до ночи ”, даремно чекаючи прибуття М. Рамулта і повернення цих
ґрунтів (460). Того ж 23 вересня А. Трембицький зізнав перед тим самим
урядом, що ЗОсерпня він у Пиківському замку, в світлиці на столі, поклав
позов земського суду стосовно того, що князь має підкоморію сплатити
4 000 кіп за неповернення ґрунтів (461).
26
вересня ґродський суд звернувся до Я. Отрозького листом з
вимогою, щоб він дозволив возному А. Трембицькому зі шляхтичами
братами Богданом і Федором Комарами ув ‘язати Л. Пісочинського в
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згадані ґрунти, у противномуразі, сказано далі в листі князь повинен або
сплатити вину в подвійному розмірі ("совито ", 28 гривень) і 4 000 кіп,
або дозволитиув ’язати підкоморія в Пиківський маєток (464). 29 вересня
датовано лист Л. Пісочинського до М. Керсновського з уповноваженням
домогтися від князя того, про що йшлося в цьому листі (465). 2 жовтня
А. Трембицький зізнав перед ґродським урядом, що йому не вдалося
виконати його доручення - стосовно сказаного у двох попередніх
документах: у Пикові, куди 29 вересня він прибув з Б. і Ф. Комарами, не
було ані князя, ані тамтешнього урядника М. Рамулта, а Андрій
Кутиський, котрий заступав останнього, заявив, що його неуповноважено
виконувати трибунальський декрет, тож він не дозволить цього
зробити (466).
З жовтня 1605р. земський суд видав два декрети, один - у зв ’язку з
неявкою на його засідання Л. Пісочинського або його умоцованого
відповідно до позову, який видав цей же суд (24 серпня; див. 455,) за скаргою
Я. Острозького і в якому йшлося про бажання останнього розмежувати
Пиківський маєток із селом Старою Кам’яногіркою (461), другий - у
зв ’язку з неявкою на його ж засідання князя або його умоцованого
відповідно до позову, виданого за скаргою підкоморія стосовно несплати
відшкодування у розмірі 4 000 кіп за неповернення ґрунтів (469). Обидва
декрети мають однакову заключну частину: "иж сторона позванаїа сама
ани через Умоцованого своєго до права не стала, суд# и сторонє
(поводовом. - М. К.) © нєстаню своєм жадноє вєдомости не дала, прото
сторона поводоваїа тую то сторону позваную, гако несталую и права
посполитого нєпослушную, винах статѴтовых за допусчєнєл* Ыд#
нинєшнєго першого нєстаніа здала ".
З
листопада 1605р. вінницькі підстароста Іван БогушДешковський
та ґродський писар Григорій Байбуза адресували Л. Пісочинському лист
про те, що їх, а також возних Себастіана Циринського і Яна Гораїна та
шляхтичів Олехна й Івана Яцковських, приданих возним у свідки, і
М. Керсновського, умоцованого підкоморія, 6 жовтня урядник Пиківського
маєтку М. Рамолт (sic!) не допустив доув’язання адресата в загарбану
частину Кам 'яногірського маєтку і відмовився сплатити 28 гривень та
4 0Q0 кіп. їдучи до Пикова, мовитьсяу листі, щоб там домогтися ув ‘язання
й одержання цих сум, зазначені особи бачили, що в згаданій частині
багато пиківських міщан стоять пасіками, орють, рубають і відвозять
до Пикова дерева. На запитання, за чиїм наказом вони все це чинять, ті
відповіли, що за наказом М. Рамолта, який дав його від імені князя; ті ж
міщани, крім того, “погрози и ©типовєди" висловлювали на адресу
103

підкоморія та кам ’яногірських “людей ”. У Пикові возні з названим
супроводом не застали князя, застали натомість М. Рамолта, котрому
розповіли про щойно бачене та про те, для чого прибули. Він відповів, що
князь його не уповноважив сплатити суми, а щодо ув 'язання, то
відмовився їхати на ґрунти для його проведення і заявив: нехай підкоморій
сам пиківських “людей ”виганяє з них. Підстароста і писар, сказано далі
в листі, бачачи “таковое заборонене Ѵвіазаніа ", відіслали своїм рішенням
князя “на далшую єкзєкЛдаю ” - на покарання його баніцією (вигнанням) з
Речі Посполитої ( “с Короны Полскоє и панствъ, до нєе належачих ”)
коронним трибуналом; останній мав винести відповідний декрет через
шість тижнів після видання цього листа (413). Про сказане в листі
читаємо також у зізнанні С. Циринського і Я. Гораїна перед ґродським
урядом, даному 3 листопада (414). А 10 листопада земськимй суд видав
позов Я. Острозькому за скаргою Л. Пісочинського з вимогою з 'явитись
на святотрикорольські роки 1606 р. та сплатити 28 гривень і
4 000 кіп (416).
На цьому обриваються відомості про конфлікт Л. Пісочинського й
князя Я. Острозького стосовно кам 'яногірських ґрунтів.
Протистояння Л. Пісочинського і Я. Острозького, викликане
наїздами з Айсинського маєтку на Жорнищський, представлені дуже
фрагментарно вісьмома збереженими документами, а саме: двома
позовами і декретом Вінницького ґродського суду, позовом Вінницького
земського суду, листом шляхтичів Л. Пісочинському, двома оповіданнями
жорнищських урядників та зізнанням возного перед ґродським урядом.
Найраніше засвідчення цього конфлікту припадає на 25 травня
1599p., коли урядник Жорнищського маєтку Вавринець Ястрембський
писемно оповів про наїзд 19 травня на чолі з гайсинським урядником
Дмитром Красносельським. Згідно з цим оповіданням, у Товстій діброві,
що лежить “на сюю стороні ” річки Поганки (ліва притока Собу) було
вирубано кільканадцять тисяч дубів, придатних для будування і на борті,
причому вирубка лісу не припиняється. Тоді ж, 25 травня, возний
Олександр Чиж, приданий ґродським урядом для огляду скоєного під час
наїзду, зізнав, що бачив порубаного дубового дерева “моцъ немалую",
так що полічити його не зміг (316; в оповіданні і зізнанні йдеться також
про знесення слободи, зведеної за наказом Л. Пісочинського проти
Гордовського броду над річкою Гордівкою - остання нині не існує).
Наступний відомий наїзд з Айсина відбувся 3 травня 1603 p.: цього
разу ним керував тамтешній урядник Ярош Чернявський. Наїздові був
підданий ґрунт за Собом-хутори, або фільварки, жорнищських міщан
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і села Головачівців. Зокрема, у слуги підкоморія та чотирьох селян і
міщан було захоплено сумарно 14 волів, коня ( “кляча ”), п ’ять кіз і
20 овець (гродський позов від 5 січня 1604 p., 403; декрет від 29 березня
1604 р., 416).
2
листопада 1605 р. возний Григорій Савчинський зізнав, що під
час обходу ним 1 жовтня жорнищських земель, котрі зазнавали нападів,
жорнищський урядник ( “намісник ”) ЛеонтійЛодгаєцький показав йому,
яких завдано шкод маєткові. Особливо відчутне, зазначив урядник,
вирублення близько тридцяти тисяч ("на. тридцат тисєчєм ”) дубів - з
них будують місто Айсин "с твєржами" і села, причому дуб не
перестають рубати, рубають також вільхове й інше дерево. Возний
бачив Товсту діброву - від урочища Темний гай по Поганці аж до Собу
вздовж й вище понад півмилі - “оокр^тнєм выр#бан#ю и выпѴстошон^ю,
гдєм, зна/и, пороби юдны cod poictf и далєм, але наболшєм сєгорочньїх
свєжго:" (отже, ці ЗО тисяч включають у себе ті кільканадцять тисяч,
про які уже мовлено); бачив він також діброви біля річки Гордівки до її
“вєликоє вєрховиньї ” й над річкою Урменкою (інакше Орминка; нині не
існує) - “свѣжо выр#баные и выпѴстошоные ”. І тут, і в Товстій діброві,
каже возний, вирубаний ліс - “великим, росълым ", і так багато його
порубано, "аж и Ktf зличєню реч єсть нємозкгнаїа ". Також, додає він,
вільхового й "посполитого” (простого, неелітного) дерева було
“мнозство порубано и попѴстошено (412)*.
У наїзді б жовтня 1605p., як і 1603 p., очолюваному Я. Чернявським
(у ньому активну участь взяли також гайсинський війт Федір
Жашковський й Мігель Касоній Сербин), у 51 жорнищського підданого з
полів було забрано 2 494 вози сіна (діапазон кількості возів у підданих від 10 до 300; оповідання жорнищського урядника від 26 жовтня 1605 p.,
471; див. також лист семи шляхтичів Л. Пісочинському від 20 жовтня
того ж року, 410).
"

’ Принагідно подаємо ще два документальні свідчення про масове вирублення
лісу під час і внаслідок наїздів. У позові Вінницького земського суду від 5 грудня 1598 р.
Іванові Красносельському за скаргою JI. Пісочинського читаємо, що в 1596 р. люди
відповідача з маєтку Кожинців на жорнищських землях “дерева, на будованьє и на борти
згожого, болшєи дєсєти тисєч вырубали и попсовали, сокрсш (не рахуючи. - М. К.)
посполитог(о/’ (305). Згідно із зізнанням Ілляша Ставецького, урядника Жорнищського
маєтку, даним 17 травня 1602 р. перед Вінницьким ґродським урядом, під час наїзду з
Немирівського маєтку, що в той час належав синам брацлавського воєводи князя
Я. Збаразького Юрієві і Криштофові, на жорнищські землі вирубано приблизно
кільканадцять тисяч дубів, звезено їх до волиці немирівського війта, котру той за наказом
цих “княжат” осадив у частині вказаних земель (368).
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Останній відомий наїзд стався 23 жовтня 1605р. Під час нього у
фільварку жорнищського війта Гринця Давиденка відібрано 16 волів,
шість корів з телятами, ЗО овець, 10 кіз, 20 свиней, ЗО гусей, 100 качок,
три сокири, шість кіс, у його паробків (наймитів) - три серм ’яги, три
кожухи, три баранячі шлики, три пояси з ножами й огнивами; там же,
“відбивши ”погріб з бджолами, взяли “живцсш " бджіл з вуликами і медом
40, а убили "на голову” 10 та побрали з них мед. У сотника Куземка у
фільварку забрали чотири воли, дві корови з телятами, 12 овець, п ’ять
кіз, 20 гусей, ЗО качок, п ’ять свиней, в його парубків - три серм ’яги, два
кожухи, два пояси з ножами й огнивами, два шлики, дві сокири і дві
коси (481).
Інш і питання в документах
Матеріали збірника дають можливість роглянути й низку інших
питань. Спинимося на найголовніших.
Одне з цих питань стосується структури шляхти. Серцевину її за
суспільно-політичним значенням та маєтково-економічним потенціалом
становили землевласники. До Люблінської унії вони у джерелах щодо
Брацлавського воєводства іменуються, поряд з князями, тільки зем ’янами
(від “зем ’янин ”). Наслідком унії було закріплення за ними терміну
“шляхта ”. Уперше його вжито в реєстрі зем ’ян, що присягли 1569р. на
вірність королю і Польському королівству (19). Паралельно тривалий
період по унії продовжувала існувати назва “зем ’яни ”. Той же реєстр
шляхту називає “панами”. Потім означники “шляхта” і “пани”
поширилися й на ті верстви населення, що займали проміжну позицію
між зем ’янами, з одного боку, та міщанами і селянами, з другого, і які
загалом склали безземельну шляхту.
З брацлавських документів видно, що воєвод і каштелянів поряд з
окресленням “пани” величали “вельможними” (київського воєводу і
маршалка Волинської землі князя Костянтина Костянтиновича
Острозького, як правило, і його сина краківського каштеляна Януша раз
у раз - “ясновельможними ”), певний час тільки земських урядників “урожоними” (від польського “urodzoni”, латинський варіант “generosi ”), решту шляхти - “шляхетними ” (латин, “nobiles ”); згодом
“урожоними ”стали йменувати й неурядницьку, землевласницьку шляхту,
а назва “шляхетні ” закріпилася за безземельною шляхтою; останній
термін час від часу застосували й щодо “урожоних”.
З 89 осіб, що присягли на вірність королю і Польському королівству
у 1569р. (див. вище), двоє - то “московити” ( “moskwiczin”), що
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одружилися з місцевими вдовами (з них Бахтіяр —явно тюркського
походження), решта, судячи з імен (за одним, можливо, винятком Станіслав; у такомуразі він поляк з Польщі або виходець одного з трьох
руських воєводств-Подільського, Руського, Белзького), —місцевіукраїнські
(“руські”) зем’яни, з яких деякі мали тюркські корені (Кордиші, Козари,
Чечелі)202. До цих зем ’ян слід додати і тих трьох, що з невідомих причин
не присягли, і тих 11, що теж не присягли, бо, маючи маєтки у
Брацлавському воєводстві, вони на час присяги перебували в своїх маєтках,
розташованих у Волинському і Київському воєводствах та Великому
князівстві Литовському. Не присягнув і один московит, бо десь подівся.
Отже, документ, в якому все це висвітлено (реєстр, \9), яскраво
засвідчує, що, за кількома винятками, шляхта (маєткова, землеволодільча,
бо тут йдеться саме про неї) в Брацлавському воєводстві на час присяги
була місцевою українською. Згадані 92 особи її були носіями 58 прізвищ. З
цих прізвищ 22 трапляються вревізії Брацлавського і Вінницького замків
1545 p., натомість у ній згадано 34 прізвища, яких немає в реєстрі
1569р.203 Слід зауважити, що реєстр 1569 р. не подав імен деяких
шляхетськихродів, безперечно наявних у воєводстві 1569p.: ідеться хоч
би про Черленковських, Куницьких і Мормулів, “присутніх ”вревізії1545р.
і після 1569p., а також про Байбузів і Короваїв, котрі мешкали тут після
1569р.
Матеріали збірника стосовно поунійного періоду містять згадки
про носіїв не менше 48 прізвищ місцевої маєтковоїукраїнської шляхти,
причому не всі ці прізвища “присутні ”в документах кінця XVI - початку
XVII ст., що може означати, що принаймні деякі з них зникли. Разом з
тим треба наголосити, що 26 шляхтичів із 22 прізвищами з 92 осіб після
Люблінськоїуніїу документах не фігурують.
У тому ж післяунійному періоді маєтками в Брацлавському
воєводстві заволоділа руська шляхта, родові маєтки якої знаходилися у
Волинському і Київському воєводствах та Великому князівстві
Литовському, відповідно 17, три і два роди. Волинські роди - це князі
Збаразькі204, Острозькі, Корецькі, ГорськіДруцькі, Ружинські, Заславські
ш ЯковенкоН. М. Українська шляхта... С. 172-173.
203Литовська метрика. Книга 561. С. 213-215,219-220,225-226,231,234-235.
204 Доречно зазначити, що князь Януш Збаразький за дарчим документом,
виданим його дружиною княгинею Ганною Четвертинською 30 березня 1564 p., дістав
у “вічне” володіння такі її маєтки, розташовані на території Брацлавщини: половину сіл
Немирова, Боблова, Хвостівця, Бандурівця, село Соколець, половину селища
Медвежого і десять селищ (серед останніх, зокрема, Животів) (ЦДІА України в Києві,
ф. 256 (Архів Замойських), on. 1, спр. 1350). Навряд чи йому до 1569 р. удалося
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(Жаславсъкі), Курцевичі, некнязі Пісочинсъкі, Гостсъкі, Гулевичі тощо,
київські—Єльці, Тиші, Копті, з Великого князівства Литовського—Талвоші.
Люблінська унія, ліквідувавши кордон, яким Волинське, Брацлавське
і Київське воєводства були відокремлені від Подільського, Руського і
Белзького воєводств та через них - етнічної Польщі в складі Корони,
денонсувала чинну до неї заборону на придбання коронними мешканцями
земель на території Великого князівства Литовського. Це призвело до
напливу звідти на ці території руської і польської шляхти. Стосовно
Брацлавського воєводства початку XVII ст. її був ЗІ рід. Мабуть,
здебільшого це були поляки. До них належали канцлер і гетьман великий
коронний Ян Замойський (від кінця XVI ст.), 12 тих, кому за королівськими
привілеями надавалися у доживоття державні маєтки (найраніше
надання датується 1571 p., найпізніше-1606p.). Тими, хто одержав ці
надання, були, зокрема, Юрій Струс та ВалентийАлександр Калиновський,
які у збірнику вперше згадані відповідно у 1578 і 1599pp. Не всі з решти
десяти осіб утрималися в Брацлавському воєводстві.
Варто вказати на те, що корінна українська шляхта Брацлавського
воєводства міцно тримала в своїхруках тутешні земські і ґродські уряди:
з прибулоїруської шляхти ці уряди обіймали лише князь Богуш Корецький
(староста), Ян Бокій Печихвостський (підкоморій), Лаврин Пісочинський
(підкоморій), Андрій Хруслінський (войський брацлавський), з польської
шляхти —Юрій Струс (староста), В. А. Калиновський (староста),
Станіслав Ґолінський (підчаший), Юрій Ґорецький (брацлавський
підстароста), епізодично Лев Лясота (брацлавський підстароста) та,
так само епізодично, Валеріан Жуковський, БартошКомаровський, Войцєх
Ліпський (вінницькі підстарости). Варто вказати на те, що наявність
цих підстарост-поляків за часом збігається зі старостуванням
Ю. Струса; це дає підставу твердити, що вони були його висуванцями
(перелік земських і ґродських урядників див. вище). До цього слід додати,
що брацлавськими воєводами і каштелянами були винятково руські
магнати, причому ніхто з них, за винятком князя Януша Збаразького, не
володів маєтками в Брацлавському воєводстві. Цей князь, як і воєводи
скористатись цим даром: за реєстром “заприсяглої” в цьому році шляхти, однією
половиною села Боблова володів князь Януш Матвійович Четвертинський, брат Ганни
(вона по батькові була “Матвіївною”; Яковенко Н. М. Українська шляхта... С. 299,314),
другою - князь Масальський з BKJI (19). Неволодіння до Люблінської унії Янушем
Збаразьким, у майбутньому багаторічним брацлавським воєводою, половиною
Боблова могло поширюватись і на інші подаровані йому дружиною маєтки. Утвердився
цей князь як землевласник у Брацлавському воєводстві по унії і став тут найбільшим
серед них.
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перед ним князі Роман Санґуиіко та Андрій Вишневецький, а також
каштеляни Василь Загоровський, князь Михайло Вишневецький, Олександр
Семашко, князь Григорій Санґушко та Миколай Семашко були
землевласниками у Волинському воєводстві, а каштелян князь Андрій
Капуста - у Київському воєводстві.
Вихідцями з безземельної шляхти були ті, хто за дорученням
Брацлавського/Вінницького ґродського уряду / суду супроводжував по
двоє як свідки возних при увіткненні /врученні ними позовів, огляді місць
подій, а також уповноважені (умоцовані) значніших землевласників,
котрі в Брацлавських / Вінницьких ґродському і земському судах
відстоювали їхні маєткові інтереси, й управителі (урядники, намісники)
маєтків цих землевласників. Судячи з їхніх імен, шляхтичами-свідками
документи називають 34 українців і 31 вихідця з Польщі та названих
західноукраїнських воєводств. Умоцованими були відповідно 12 і
17 шляхтичів - “земельних ” і безземельних205.
Як урядники маєтків у документах фігурують 25 осіб—13 українців
і 12 вихідців з Польщі та західноукраїнських воєводств, майже всі вони
шляхтичі. Шляхетними, інколи панами йменуються возні; серед них
згадане співвідношення становило 15 проти 12206. Принагідно зазначимо,
що возний міг бути одним із двох шляхтичів-свідків при возному, який
виконував доручення суду. Зокрема, таким возним-свідком був Семен
Сабаровський при покладанні 5 грудня 1584 р. возним Федором
Братковським листа Брацлавського земського суду в домі Семена Слупиці
в Брацлаві (135). Напевно, до шляхетних відносили й підписків. Усі вони,
оскільки в ґродській і земській канцеляріях вимагалося вміння писати
руською мовою, напевно, були українцями.
Службовий статус окремих осіб тих прошарків шляхетського
стану, котрі в ньому займали останні сходинки, зазнавав змін. Так, щойно
згаданий Семен Сабаровський після свого вознівства виступає як
умоцований. Зі Станіславом Дубровським було навпаки. Миколай
205 Інтереси брацлавських землевласників у королівських судах та коронному
трибуналі представляли 23 умоцовані, які не належали до шляхти Брацлавського
воєводства. Про інститут умоцованих див.: Старченко Н. Умоцовані —прокуратори приятелі. Хто вони? (становлення інституту адвокатури на Волині в кінці XVI ст.) // Соціум.
Альманах соціальної історії. Київ, 2002. Вип. І.С. 111-144.
206На матеріалі актовий книг Волинського і Київського воєводств Наталя Яковенко
засновує своє твердження, що з кінця XVI ст. дрібна шляхта поступово заступає на уряді
підписка бояр і міщан (Яковенко H. М. Пародії і жарти... С. 162). Судячи з часу згадок про
підписків з прізвищами на шляхетський кшталт в канцеляріях Брацлавського воєводства
(див. вище), у ньому цей процес розпочався раніше.
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Ясліковський спершу фіґурує як урядник Жорнищського маєтку, згодом як возний. Не виключено, щоу возні його “проштовхнув " Л. Пісочинський.
Перш ніж стати возним, Михайлові Братковському довелося бути свідком
при возному. Миколай Керсновський був урядником Кам ’яногірки й
водночас умоцованим Л. Пісочинського.
Слід звернути увагу на те, що 42 магнати і шляхтичі, які володіли
в Брацлавському воєводстві земельними маєтками, в різного роду
документах, що публікуються у збірнику, підписались по-руськи кирилицею (серед них бачимо, зокрема, князів Костянтина Острозького,
Богуша і Яхима Корецьких, а також Лаврина Пісочинського, Гаврила
Гостського тощо), тоді як по-польськи підписались 19 осіб, з них восьмеро
-українського походження (князь Януш Збаразький, князь Юрій Друцький
Горський, Іван Якушинський, Олександр Кропивницький, Ярош і Андрій
Янчинські тощо). Всі ці підписи належать особам чоловічої статі - за
винятком двох. Йдеться про Богдану ФілонівнуКмітянкуДруцьку Горську
і Магдалену зДубицьких Пісочинську; підписались вони "по-полску Тож
можна твердити, що українська землеволодільча шляхта Брацлавського
воєводства усі перші сорокроків його існування загалом була вірною своїй
рідній мові. Це ж, напевно, стосується і нижчих прошарків тамтешньої
шляхти.
Десять документів становлять королівські листи й привілеї певним
особам щодо поселень, якими ті володіли і які були або мали стати
міськими. Улітературі за цим видом джерел закріпилась назва “локаційні
привілеї"20'7. Названі документи охоплюють 1576-1606pp., причому вісім
з них видані під час роботи сеймів. Один із них містить дозвіл на
заснування міста на магдебурзькому праві в селі Сутесці (1576р., 43/
два, цілком аналогічні за змістом, - надання містам Тетієву й Айсинові
магдебурзького права (1606p., 489,490/ чотири-дозволи на заснування
міст (без надання магдебурзького права), зокрема в селі Літині (1578p.,
55) та на “грунтах" (незаселених місцях) маєтків (власне сіл) Янова
(1578р., 47/ Куни і Кісниці (1605р., 433, 434/ три - надання права
новозаснованим містам Прилуку, Новим Вишківцям (останнє осаджено
на урочищі Потниківцях) іДемидівцям проводити у себе ярмарки й торги
(відповідно: 1583 p., 123; 1592p., 221; 1597p., 278/ слід підкреслити, що
і в попередніх семи документах ішлося про дарування такого права. Шість
осіб отримало по одному листу (привілею), одна - два, дві (брати) - один,
п ’ятеро (серед них двоє братів) - один.
207
Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI - першій половині ХѴП століття.
Львів, 2003. С. 91-102,164.
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УЛітині і на "ґрунті”Янова таки виникли і на початокXVII ст.
існували однойменні міста. Щодо ґрунтів Куни і Кісниці, то на них
міста, з такими ж назвами, виникли ще до згаданих відповідних
королівських листів208. У такому разі запізніла поява останніх може
бути пояснена намаганням зацікавлених осіб документально оформити
появу цих міст. На той же час, натомість, Сутеска не стала містом,
Нові Вишківці йДемидівці перейшли в розряд сіл, містами, окрім Тетієва
й Айсина (документами віднесених до Київського воєводства - з огляду
на спірність східного кордону Брацлавського воєводства з цим
воєводством)*, були Прилук (Прилука) й Літин209. Літин був поселенням
королівським, інші - шляхетськими.
Згода короля на заснування міста обґрунтовувалася зверненням
до нього власника маєтку з проханням зважити на потребу мати
укріплене поселення, а воно зазвичай було міським: вінницький войський
Гнівош Стрижовський вказує королеві на те, що він на Яновському
ґрунті, розташованому “праве на шлгахох татарских ”, “ictf юборонє и
успокоєнью а Ѵбезпеченью юного краю ют нєприіатєліа хочет заложити
и збудовати замокь накладомъ и коштомь своимъ " (47), Тихон Слупиця
- на те, що на ґрунті Куни бажає “твєрж# кЧ юборонє ют нєприіатєліа
паньствъ н(а)шихъ, замочокъ и местечъко садити водлє волности права
посполитого ” (4ЪЪ); брати Миколай, брацлавський хоружий, і Федір
Шашковичі висловили таке саме бажання стосовно ґрунту Кісниці (434).
Зі свого боку, король, йдучи назустріч проханню Станіслава Лаща щодо
закладання міста в Літині, виходив із прагнення “розмножати” “добра
вси Речи Посполитоє, паньствъ наших дліа лепъшого пожитку и скарбу
нашого и потужнєишоє часу потребы юбороны ют нєприіатєліа”
(1578р., 55).
Згідно з магдебурзьким правом, у містах встановлювалось
самоврядування, уособлене війтом і радою в складі бурмістрів і радців.
Війт і рада в Сутесці були зобов’язані "такь межи мещаны тамошними,
іако и межи гостми купцы приєледчими справєдливост слушную во всих
справахь мєстскнхь судовых и в речах крывавых правом маидєборскимь
чинити, судити, сказывати и винных за выступкомъ ихь водлє артыкуловъ,
в томъ праве юписаных, здавати и карати ”, а міщани - “того права
208Крикун М. Кількість і структура поселень Брацлавського воєводства... С. 589,594.
Див., також, щодо Куни: 1599 p., 319,323.
*
Айсин на зламі ХѴІ-ХѴП ст. звався й Липівцем, і згодом остання назва повністю
витіснила першу. Не слід цей Айсин плутати з Айсином (=Гайсином) - королівським
містом у Брацлавському воєводстві.
209Крикун М. Кількість і структура поселень Брацлавського воєводства... С. 605,623.
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маидєборского во всих члонкахь и артикулахъ єго вживати и имь в речах
великих и малых завжды на вси потомные вєчньїє часы радити и
судитисіа такь сами межи собою, гако тєжь и з гостьми людми приєжчими,
ни перед ким инымъ, ©дно перед вомтомъ и радою местискою [...] маю/и
и будут повинни во всемъ тымъ прыкладомъ, іако era и в иных мєстєх
н(а)ших собычам права мандеборского захов^ет” (43); те саме сказано
щодо Тетієва й Айсина, причому зазначено, що мешканці в них повинні
керуватися “прикладом, іако в мѣстех наших головных, У Кракове и
иньдем, габьічаєм права маидєборского заховѴет” (489, 490).
Про судочинство в містах, не наділених магдебурзьким правом,
мовлено лише у двох з десяти документів і лише стосовно купців, прибулих
у міста на ярмарки і торги з інших регіонів Речі Посполитої та сусідніх
держав. Справедливість щодо них, читаємо там, має чинити власник
міста (41,123). Неризикуючи помилитись, можна твердити, що те саме
власник чинив щодо власних міщан-підданих.
"Водлуг звычаю мамдєборского ” в Тетієві й Айсині було дозволено
мати ратушу, а також ятки (торгові лавки) й лазню - “и в тол* се
прикладом и поріадкомъ инъших ^прывилеваных мѣстъ справоват ”.
Всі міста здобували право на проведення щороку двохярмарків (окрім
Сутески, для якої встановлено один ярмарок) й торги щотижня в один із
днів. У шести документах (з десяти) немає відомостей про те, коли саме
повинні ярмарки і торги відбуватись - для зазначення часу їх проведення
залишено у них незаповнені місця. Ярмарок у Сутесці мав відкриватися в
день Успіння Пречистої (15 серпня, 43), в Янові - “по Вєлицєдни to
свіатож Николи руского свята, которыи бываеть м(є)с(іа)ца маїа дєвіатого
дніа ”, і в день римо-католицького свята Трьох Королів (припадає на
б січня, 41), у Літині - в дні святого Петра “в соковахь ” (1 серпня) і
святих Симона та Юди (28 жовтня, 55/ у Прилуку — в дні римокатолицьких свят Святої Трійці та святих мучеників Фабіана і
Себестіана (123). Тривалість ярмарків згадана тричі - вона мала
становити два тижні (278 [у цьому випадку, який стосується Демидівців,
ярмарки слід було розпочинати в дні святих “руських свят ”], 433, 434).
Днями торгів були визначені: неділя-у Сутесці, понеділок - у Літині і
Прилуці, п ’ятниця - в Янові. Про запровадження цих ярмарків і торгів
власники міст були зобов ’язані повідомити (“викликати ”, “публиковати ”)
“по всих" міських поселеннях - королівських, князівських, панських,
шляхетських і духовних (41, 221).
Мешканцям міст дозволялося тримати, в тому числі у своїх домах,
корчми, виробляти вино, мед, пиво, горілку й інші напої та торгувати
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ними (43,41,55,434,489,490/ не сплачуючи при цьому капщизни (митний
збір за право продавати напої); такі міщани звільнялись від повинностей
на користь власника міста (43, 489, 490/ Прибулих з інших регіонів Речі
Посполитої й держав на ярмарки й торги купців наділяли правом вільно
торгувати, але вони повинні були від своїх товарів сплачувати торгове
мито “по звыклому собычаю ”, поширеному в інших містах Речі
Посполитої, власникам міст, де вони торгували (43, 41, 433, 434, 489,
490/ проте не на шкоду ( “кром пєрєказьі ”) головному королівському
миту (41, 55); виїздові цих купців із зазначених міст заборонялося чинити
перешкоди (278).
У документах застерігалося, щоб міщани "тепер и на п о т о л ш ь іє
часы на поле воєньньш дѣлолі без вѣдомости и позволєньїа гє/имана
коронного нє ходили и никого нє выправовали, ©рѴжыа и живности
никакиє нє додавали" (489, 490, також 221/ Це, напевно, натяки на
зв ’язок людності Брацлавського воєводства з козаками. Застерігалось
також, що міщани не повинні переховувати у себе “людей люзньис
(різного роду волоцюг, нероб. - М. К.) и без службы сє бавіачюс такого ни
народ#” та спілкуватися з ними, а також не повинні “вшєліакоє
живности и лов#, к#и, порохов и стрелбы за пороги людєм своволньш
досылати, додавати и [...] никого за границ# дліа збродни и зачєпки с
паиствы (державами. - М. К.^ с#сєдскими выправовать ” (278; тут,
безперечно, маються на увазі Молдавське і Волоське князівства та землі
на схід від першого з них, підконтрольні Османській імперіїта Кримському
ханству).
УРечі Посполитій практикувалось і видання власниками приватних
маєтків, загалом —магнатами, привілеїв на заснування міст. Ці привілеї
в літературі йменуються "локаційними документами ”210. Щодо
Брацлавського воєводства останньої третини XVI - початку XVII ст.
відомий один такий документ, а саме-лист канцлера і гетьмана великого
коронного Яна Замойського, виданий у 1598р. своєму слузі Анджеєві
Хжонстовському (Chrzqstowski), яким йому дозволено заснувати місто
Скіндерполь на старому селищі Чернівцях, званому уже Скіндерполем.
Оскільки, зазначено в листі, А. Хжонстовський витратить чимало своїх
коштів на закладання, забудову й загосподарення міста, то йому
надходитимуть всі доходи ("požytki”) з нього протягом восьми років,
після чого їх отримуватиме власник цього поселення. Разом з тим,
читаємо далі, А. Хжонстовського призначено скіндерпольським війтом
і йому як війтові мають іти доходи з села, котре він повинен осадити на
ш ЗаяцьА. Урбанізаційний процес... С. 102-104,164.
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селищі Кунатівцях, розташованому в Подільському воєводстві (по
сусідству з селищем Скіндерполем). Застерігалося, що по смерті
А. Хжонстовського війтівство мало перейти до його дружини і синівця
Єжи Хжонстовського, а по їх смерті - до Я. Замойського або його
потомків - за умови сплати останніми їхнім потомкам 400 злотих,
котрі Я. Замойський цим листом записав на війтівстві за старання
А. Хжонстовського як війта й осадника села Кунатівців (292). Місто
Скіндерполь таки заснував А. Хжонстовський. Від початку свого
існування воно називалося й Чернівцями. У першій половині XVII ст. ця
назва повністю витіснила першу211. Щодо Кунатівців у листі
Я. Замойського закралась помилка: на час видання з такою назвою було
село, а не селище212.
Відомості про те, як осаджувались нові або “доосаджувалися ”
старі чи “переосаджувалися " зруйновані (головним чином внаслідок
набігів татар) як міські, так і сільські поселення, надзвичайно скупі. З
того, що ми знаємо, можна твердити, що ставили стовпи із закликами
оселятись у відповідній місцевості на умовах звільнення новопоселенців
протягом певної кількості років від повинностей - щоб дати їм змогу
створити повноцінне господарство. Такі “вільні ” роки, а також
поселення, які виникали внаслідок цих закликів, і навіть зазначені стовпи
звали слободами. Ось два випадки стосовно стовпів.
19
травня 1599 р. слуги і піддані князя Януша Острозького з
Айсинського маєтку на чолі зі своїмурядникомДмитром Красносельським
під час масового вирублення Товстої діброви, що входила вЖорнищський
маєток Лаврина Пісочинського, “попсували ”слободу, що її “звів "урядник
останнього Вавринець Ястрембський, і біля неї красномовно поставили
(щоб налякатити охочих оселитися тут) шибеницю і палю ("паль ’’) (316).
13 липня 1600р. за наказом князя Яхима Корецького та його дружини
Анни Ходкевичівни їхні піддані з міста Губина під час наїзду на землі
третьої частини Кальницького маєтку, власником якої був брацлавський
земський суддя Семен Ободенський, порубали “під корінь ” два стовпи із
закликом поселитися “на слободі ”- один на урочищі біля греблі, засипаної
на річці Паріївці (нині не існує), а другий - нижче ставу, біля “дороги і
гостинця ” (363).
А ось факт іншого змісту щодо слобід: згідно з декретом коронного
трибуналу, винесеним 18 липня 1605 р. за скаргою братів Семена і
Богдана Ободенських про шкоду, заподіяну слугами і підданими з
211Крикун М. Кількість і структура поселень Брацлавського воєводства... С. 609.
212Крикун М. Кількість і структура поселень Подільського воєводства... С. 472.
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Айсинського маєтку на землях міста Іллінців, у Татарську діброву було
привезено кілька нових домів і тим самим розпочато осаджувати
слободу (449).
Про тривалість слобід у матеріалах збірника немає жодного слова.
З іншого джерела, датованого 1 травня 1590p., довідуємося, що була
вона дуже і дуже значною: цього дня Семен Слупиця у виданому ним у
Куні писемному заклику оселятися в цьому маєтку, знищеному під час
татарських набігів у 1580-х роках, пообіцяв 35 років слобід!213. Значна
тривалість слобід у Брацлавському воєводстві да початку XVII ст.
опосередковано підтверджується тим, що була вона такою ж за
люстрацією 1616 р. Брацлавського староства (від 22 до 40 років) і
Літинської держави (від 12 до 20)214.
Втечі, котрі були найпоширенішою, хоча й пасивною, формою
протесту проти феодального визиску215, висвітлені в матеріалах, які
розповідають про наплив підданих у Брацлавське воєводство з інших
регіонів Речі Посполитої і про міграції населення цього воєводства в його
межах. Усі ці матеріали пов’язані так чи інакше з діяльністю
Брацлавського / Вінницького гродського суду: саме цей суд, як і іродські
суди Волинського і Київського воєводств, від 1576р., відповідно до
тогорічної постанови Варшавського сейму216, розглядав справи про
втечі217(перед тим розгляд відбувався у земському суді216).
Ідеться про 52 документи, почерпнуті з архіву Л. Пісочинського.
За часом появи вони поділені так: 1592,1594 і 1595pp.—по одному, 1596р.
-три, 1597 і 1598pp.-п о чотири, 1600р. - два, 1601 р. - чотири, 1602 р.
- шість, 1603 р. - сім, 1604 і 1605pp. - по дев 'ять, 1601 р. - один. З них
безпосередньо стосуються діяльності ґродського суду 44, а саме:
18позовів, 19 декретів, три зізнання возних про увіткнення позовів,
213Подолянин. Старинный южнорусский дворянский род Слупиц и их поместье
Куна // Киевская старина. 1886. T. XV. С. 564.
214Архив ЮЗР. 1905. Ч. VII. Т. 3: Акты о заселении Юго-Западной России в XVIXVIII вв. С. 47-57; ЦДІА України в Києві, ф. 2227 (Колекція документів Волинського
музею), оп. 1,спр. 95.
215Загальний погляд на втечі селян на українських землях в останій третині XVI першій половині XVII ст. див.: [Крикун M. Т’.] Передмова // Селянський рух на Україні
1569-1647 pp. Збірник документів і матеріалів. Київ, 1993. С. 12-16.
2,6Volumina legum. Т. 2. S. 185,188-189.
217Інакше було, наприклад, у Подільському воєводстві: тут від XV ст. справи про
втечі були у віданні земського суду (Крикун М. Г. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві як
джерело до вивчення міграції населення на Україні у першій половині ХѴП ст. // Архіви
України. Київ, 1985. № 5. с. 49-57).
2|*Volumina legum. Т. 2. S. 185,188-189.
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зізнання возного про недопущення його до ув ’язання шляхтича в маєток,
два зізнання шляхтичів - про звільнення тих, хто правувався з ними, від
присяги і про припинення судової справи, уповноважувальний лист
землевласника. Вісім документів - декрети коронного трибуналу; як
самостійне джерело, вони усе ж були спричинені 'ґродськими декретами,
тому можна вважати, що вони примикали до останніх. Слід мати на
увазі, що вісім позовів (з 18) містять також записи возних про їх
увіткнення, а вісім ґродських декретів (з 19) та один трибунальський
декрет (з восьми) - позови, які до числа 18 останніх не входять. Отже,
маємо справу щез 17 документами.
52 документи охоплюють 31 випадок втеч. Випадки документами
представлені різно —від одного до п ’яти: десять —тільки позовами,
сім - тільки ґродськими декретами (п ’ять із них мають “свої”позови ті, які у 18 позовів не входять), два - тільки трибунальськими
декретами (по одному; один має “свій” позов), один - позовом і
ґродським декретом, один - позовом і двома ґродськими декретами (один
із останніх має “свій ”позов), один - двома ґродськими декретами (один
має “свій ” позов), один - двома трибунальськими декретами, один позовом, ґродським декретом та уповноважувальним листом, один позовом і двома трибунальськими декретами, один - позовом, ґродським
і трибунальським декретами та зізнанням шляхтича, один - позовом,
двома ґродськими і трибунальським декретами та зізнанням возного,
два - позовами і зізнаннями возного, один - трьома ґродськими
декретами (один має “свій ”позов) і зізнанням возного, один - зізнанням
шляхтича.
Очевидно, що 52 документами і дев’ятьма “додатковими”
позовами, які містяться у декретах, та вісьмома записами возних на
позовах не вичерпується джерельний матеріал стосовно 31 випадку
втеч. Так, десять позовів, які належать до стількох же випадків, мали
б супроводжуватись принаймні стількома ж ґродськими декретами,
кілька ґродських і трибунальських декретів мали б попереджатися
відповідно позовами і позовами та ґродськими декретами, мало б бути
більше зізнань возних про увіткнення позовів і так далі.
31 згаданим випадком охоплено 222 родини втікачів (родини подані
за іменами їх голів). 129 з них прибули з 15 сіл (у тому числі з Чаплі -37)
імістечка Уланова Подільського воєводства (121 - до містечка Жорнищ,
вісім - до сіл Лютарівки і Якубівки Жорнищського маєтку), десять - з
двох сіл Руського воєводства (до Жорнищ), три - з села Волинського
воєводства (два-до Жорнищ, один-до Лютарівки); решта (82 родини)
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припадає на поселення Брацлавського воєводства: вони прибули з міста
Вінниці (два, з двору Л. Пісочинського), Жорнищ (один), дев ’яти сіп (у
тому числі з п ’яти - до Жорнищ (55, причому тільки з Шандирова і
Тростянця - 43); з інших чотирьох сіл, особливо з Кам ‘яногірки (14),—до
містечок Прилука, Айсина, Печер, Нового Губина та двох сіл).
222 втікачі —це тільки ті, власники яких зуміли виявити їхнє
місцезнаходження. Слід також мати на увазі, що йдеться про
збережені документи, крім того, якась кількість справ про втікачів
залагодокувалася поза судовим розглядом —на полюбовних засадах219.
У 27 випадках (з 31) втечі датовані. Вони відбулись у 1588-1590,
1594, 1595, 1597-1604pp. За роками ці випадки поділені більш-менш
рівномірно, за винятком 1602p., на який припадає вісім випадків.
Часова відстань між утечею та видачею позову була значною,
оскільки нелегко було виявити поселення, в якому втікач осів, причому в
жодному документі не зазначено, коли втікача вдалося виявити.
Зазначена відстань зафіксована у 26 випадках, але тільки в кількох точно.
Так, утечі з Вінниці відбулися 13 березня 1588р. і 1 квітня 1590p., а позов
щодо них видано 15 червня 1594p.; тоді ж видано позов стосовно втеч
із Кам’яногірки, які мали місце 15 листопада 1589р. і 23 січня
1590р. (233); відповідно щодо села Подільського воєводства Вербки, сіл
Брацлавського воєводства П ’ятничан, Мізякова і Кам ’яногірки—15 грудня
1589р. і 21 січня 1592 р. (210/ 7 травня 1594р. і 20 грудня 1595р. (254/
22 квітня 1595 р. і 23 червня 1597 р. (284), 31 березня і 4 вересня
1597р. (288). Стосовно сіл Подільського воєводства Чаплі, Русанівців і
Радзипівців згадана часова відстань була відповідно такою: весна і
28 жовтня 1598р. (302), осінь 1599р. і 26 квітня 1600р. (333), жовтень
1599р. і 20 січня 1602р. (358/ У всіх інших випадках, коли втечі датовані
лише роками, а позови - днями й місяцями (саме так датувалися всі
позови), ця відстань може бути визначена приблизно; вона становила
від трьох років до кількох місяців!220.
219 Слід зазначити, що 222 втікачі - це лише частка серед утеч, які стосувалися
Брацлавського воєводства кінця XVI - початку ХѴП ст. За виданими наприкінці XIX ст.
Александром Яблоновським реґестами декретів коронного трибуналу (самі декрети
останнього трапляються дуже рідко, а реґести, що дійшли, належать далеко не до всіх з
них), у 1594,1596,1698-1600,1602—1604 і 1606 рр. ця установа видала 259 декретів про
втечі в Брацлавське воєводство, у ньому і з нього (Žr6dla dziejowe. T. XXI). Реґести не
подають відомостей про кількість втікачів.
220Про те, як Брацлавський / Вінницький ґродський суд розглядав справи про втечі,
див.: Крикун М. Справи про втечі селян у судочинстві Брацлавського воєводства кінця
XVI - початку ХѴП ст. // Confratemitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича.
Львів, 2006-2007. С. 307-320.
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Виступи брацлавських міщан ілюструють вісім документів за 1593—
1599pp. У декреті королівського суду від 22 червня 1593 p., виданому за
скаргою старости Юрія Струса, ідеться про те, що міщани від 1592р.
чинять непокору владі останнього, зокрема усунули поставленого ним у
Брацлаві війта й обрали на місце останнього шляхтича Івана Байбузу,
примусили його, старости, умоцованого покинути Брацлавський замок і
місто, побили й поранили замкових слуг, завдали збитків на ЗО 000 кіп
литовських грошів. Суд постановив І. Байбузу й іншого представника
міщан Матвія Побережнюка, котрих заслухав, тримати у вежі доти,
доки міщани не видадуть усіх бунтівників (їхні імена в декреті перелічені)
Кам ’янецькому ґродському урядові для допиту й ув ’язнення тих із них,
хто були призвідцями, - до визначення королівським судом засобів їх
покарання; у разі ж невидання названому урядові бунтівників, мовиться
далі в декреті, затримані повинні бути страчені згідно з декретом короля
Стефана стосовно брацлавських міщан, що виявляли непокору (228).
Отже, ці міщани бунтували ще за панування Стефана Баторія.
Міщани не вгамовувались. Згідно з оповіданням Яна Стареховського,
служебника Ю. Струса, перед Луцьким ґродським урядом від б квітня
1594p., вони на чолі зі своїм війтом Романом Тітченком, "стоіачи в
бЛгьтєх и своволєньствє своємь и чиніачи сотповєди и похвальки " на
адресу Брацлавського ґродського уряду, не дали провести кілька рочків,
збройно перешкодили провести рочки, призначені на 22 березня, сточили
дві збройні сутички зі “служебними людьми ” короля, що перебували
поблизу Брацлава на постої ("‘на лєж# ”) за наказом коронного гетьмана,
стріляли по Брацлавському замку зі своїх домів, перетворених ними на
шанці, поранили двох слуг - шляхтичів старости (230).
У ніч з 29 на ЗО вересня того ж року міщани, спільно з козаками,
очолюваними Северином Наливайком, погромили недалеко від Брацлава
шляхту воєводства, котра прямувала до цього міста для участі в
святоміхальських рочках, що мали розпочатися ЗО вересня. Відомості
про це знаходимо у зізнанні возного Лаврина Плотницького 7 жовтня
перед Ю. Струсом про огляд ним 1 жовтня, за дорученням останнього,
місця цієї події (239) і в листовному повідомленні про цю подію
володимирського войського Василя Гулевича, складеному на прохання
шляхти Брацлавського воєводства і поданому 17 жовтня Луцькому
ґродському урядові (240). Узізнанні зазначено, що в погромі взяли участь
той же Р. Тітченко, бурмістри, райці, лавники, “всі" міщани і що їх
підтримували прибулі з різних місць “многиє помочники и голтіамство, а
межи иншими Наливайко з бурсою " (тобто зграєю). Одних зі шляхти
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нападники позабивали на смерть, інших - поранили, зігнали шляхту з її
"куренів", все її майно захопили або понищили ( “розбили”). Зокрема,
возному, зі слів очевидця нападу Леонтія Подгаєцького, кам 'яногірського
урядника Л. Пісочинського, стало відомо, що підкоморій "заледве caw с
колко слуг своих з горлом ^шолъ " і втратив усі документи, котрі
стосовно своїх маєтків віз на згадані роки, а також формуляри "до
ю/пправовакіа справ", постанови сеймів литовських і Речі Посполитої,
примірники “старого" і “нового" (Другого і Третього) Литовських
статутів тощо. Нападникам, до того ж, дісталися такі речі
Л. Пісочинського: чорний оксамитовий жупан зі срібними кнебликами,
волоська (італійська?) червона бавовняна кошулька, зелений китайський
кафтаник, чотири коленські кошулі, шість хусток, два рушники, два
обруси, “інші" білі хустки, попеличий “голий " кожушок, ковдра жовтої
китайки, “модрий” (голубий) каразієвий кобеняк на дощ зі срібними
ґудзиками, коберець, підшита соболями чорна шапка, дві вишивані єдвабом
тувальні, олов ’яного посуду чотири півмиски, 12 тарілок, два кухонні
котли. Забрали вони ж вороного іноходця, іноходця із сідлом і коня
“плєснивого "зі сідлом. Крім того, пограбували слуг підкоморія:у Трошки
взяли зелений каразієвий кобеняк, у Станіслава Вицєлковського - чорний
ліонський кобеняк, у Гуляльницького та інших - всі білі хустки. Його ж
підданих Гринця, Яхна і Симу з їхніми кіньми і “зі всім " повели зі собою і
не відомо, куди їх поділи.
Листовне повідомлення В. Гулевича до сказаного возним, за винятком
того, в якому йдеться проЛ. Пісочинського, додає, що шляхта до Брацлава
прямувала на роки з Вінниці (де зібралася для обрання депутатів до
коронного трибуналу), попередивши про цей свій похід письмово війта і
міщан Брацлава, і що було міщанами та козаками забито на смерть Івана
Микулинського (ідеться не про писаря Івана Микулинського), багатьох
шляхтичів і служебних людей поранено. Цей же документ подає деякі
цікаві відомості про Наливайкових козаків на терені Брацлавського
воєводства. Вони тут опинились перед своїм походом до Кілії і Тегіні
[фортець відповідно на Дунаї (нині місто, районний центр Одеської
області) і Дністрі (нині місто Бендери, районний центр Республіки
Молдова)]221, вимагали від тутешньої шляхти забезпечувати їх
продовольством, захоплювали у неї коней і худобу, а після повернення
звідти стали втручатися в справи воєводства, зокрема зірвали рочки
(напевно, спільно з брацлавськими міщанами), розпочаті б вересня 221
Похід відбувався влітку 1594 р. (Грушевський М. Історія України-Руси. Київ,
1995. Т. ѴП: Козацькі часи—до року 1625. С. 201-203).
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напередодні цього повернення: Наливайко через своїх посланців ("послів ”)
вимагав від ґродського писаря Г. Байбузи їх припинити, через що той
“бавитисіа Браславъли нє хотєл" і рочки розпустив ("'вывола/и
росказал ”), унаслідок чого шляхта була змушена "без справедливосте ",
не домігшись своєї мети, Брацлав покинути. Козаки, сказано далі в
повідомленні, до названого походу вимагали у шляхти давати собі стацію
(утримання) й “помєрньїє ", забирали багато коней, волів, яловиць. Після
повернення козаків з походу шляхта відрядила до Наливайка зі свого
середовища Григорія Цурковського з заявою, що далі давати їм стації не
може, бо не хоче, щоб її звинувачували у потуранні козакам. Козаки
Г. Цурковського затримали ("загамовали”) у себе.
На 8 квітня 1595р. припадає декрет королівського суду за скаргою
все того ж Ю. Струса - і на цей раз про те, що брацлавські міщани
чинять йому непокору, а саме: захопили Брацлавський замок, позабирали
гармати, порох та іншу амуніцію, що в ньому містилась, понищили
ґродські книги, які зберігалися в тому ж замку, побили, потопили й
поранили замкових слуг, всупереч декретові королівського суду не передали
до Кам ’янецького ґроду головних бунтівників, призначених для вгамування
бунту та покарання його призвідців, королівських комісарів не пустили в
місто, ганили їх і декого з їхніх слуг побили, вийшли в поле для переговорів
з цими комісарами тільки по тому, як ті віддали їм у заручники кількох
шляхтичів, вигнали з міста брацлавського підстаросту Станіслава
Ястрембського. Суд постановив найголовніших бунтівників стратити,
давши при цьому Ю. Струсові право кого завгодно з них помилувати,
відібрати у міщан всі видані їм королівською владою права і привілеї та
знищити їх, забов ’язати міщан відшкодувати завдані ними збитки (242).
Про погром брацлавськоїшляхти наприкінці вересня 1594p., але без
подання цієї дати, і про знищення книг (не тільки ґродських, а й земських)
згадано і в оповіданні канцлера і гетьмана великого коронного Яна
Замойського перед коронною канцелярією 16 травня 1596p., але приписано
це в ньому лише козакам. Варто вказати на те, що понищення книг канцлер
і гетьман розцінює як таке, що не дає змоги одержувати виписи вписаних
до них документів, котрі стосуються його брацлавських маєтків Стінки,
Скіндерівщини і Буші (264).
Міщани продовжували виступати проти свого старости і
підтримувати зв’язки з козаками. Про це довідуємося з адресованого їм
листа короля Сиґізмунда III, написаного в Ґданську 13 листопада 1598р.
після його невдалого походу в Швецію з метою відновити в ній своє
панування. З листа видно, що брацлавські міщани, невдоволенірішенням
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("'вывоженел* ") комісії (очевидно, призначеної королем), яка вивчала
(напевно, у Брацлаві) їхній конфлікт зі старостою, та виданими їм
королівською канцелярією листами, суть яких відповідала цьомурішенню,
"нє юглєдаючьісє на право и покої/ посполитьш и звєрхность н(а)шу
г(о)с(по)д(а)ръскѴю", бунтують проти старости і вдаються "до
пороз^мєванд " “зь людми низовыми козаі/кими " ( “и иными нєіакими
зьбродніами ”). Пообіцявши міщанам особисто ознайомитись зі
згаданим рішенням і нагадавши, що раніше за такі вчинки дехто з них
був суворо покараний, король наказав їм у всьому- бути послушними
старості, припинити “пороз^мєванє" з козаками і пригрозив, що
невиконання цього наказу потягне за собою покарання безпосередньо
винних на смерть ("‘на горлє ”) і сплату всіма міщанами 24 000 кіп
литовських грошів, з чого половина поповнить державний скарб, а
половина дістанеться тому самому старості (304).
2
квітня 1599р. датовано декрет королівського суду за скаргою
брацлавських міщан на утиски, яких вони зазнають від Ю. Струса,
зокрема, стосовно зневажання їхніх прав і вольностей. Суд оголосив
недійсним вирок призначених королем ревізорів, котрі вивчали цей
конфлікт, як винесений внаслідок неправдивого їм представлення його
міщанами і противний королівському декретові (виданому в суботу після
Провідної неділі 1595 p.), згідно з яким усі права і вольності цих міщан як
бунтівників скасовано. Далі сказано, що призначені королем комісари,
ознайомившись у Брацлаві зі скаргами міщан та розібравшись у їхніх
бунтах і сваволі, повинні щодо них дійти до остаточного рішення, а
Ю. Струса зобов 'язано міщан Стефана Мордасенка і Хому Омеляновича,
котрі разом із прокуратором Мацєєм Важинським представляли в цьому
суді громаду Брацлава, затримати і передати на розгляд зазначеним
комісарам (313).
Певним відгомоном виступів брацлавських міщан можна вважати
два зізнання возного Олександра Чижа, дані 14 липня і 17 серпня 1599р.
перед Кременецьким ґродським урядом, про те, що він на прохання цих
міщан й "усієїгромади "Брацлава звернувся відповідно перед 14 липня до
вінницького підстарости Григорія Чечеля, Матяша Чечеля, Артема
Кублицького і Богдана Куницького та 26 липня до Данила і Григорія
Красносельських, Андрія, Василя, Семена і Богдана Юшковських, Корнила
Копієвського, Юсипа Кублицького, Івана Жабокрицького і брацлавського
війта Бартоша ЛісовСького із запитанням, чи відомо їм, що вони, міщани,
мали намір, збунтувавшись, зі своїми дружинами, дітьми і всією
маєтністю “поити прочь до зємли нєприіатєльскоє ". Відповіді всіх були
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заперечними (321, 324/ причому відповіді, дані 26 липня, були
просторішими, ширшими й одностайно такими: "то правьдивє
повєдаємь под сумнєнємь, нє толко жебысмы вєда/и мели сами ю таковых
бунтєх ваших, жебьістє сє мели готовать до зємли нєпригатєлскоє, кгды
жєхмосіа вже и постарєли, а © томь нє вєдаємь ани com кого иншого нє
слышалм єсмо "пане возньш, - читаємо далі в тих же відповідях, - нє
толко то перед тобою повєдаєм, але ще бы до чого пришло, нє толко перед
юш иншимь, але навєт перед єго королєвскою м(и)л(ос)тю готовысмы
вызнат, чогосмы нє ест ведомы таковых бунтовъ мєщая браславских,
іако юных дають таковую справ# ”.
Принагідно слід вказати на те, що присутність козаків у
Брацлавському воєводстві засвідчена й виданим 31 серпня (за старим
стилем ?) 1595р. у Корсуні листом гетьмана Григорія Лободи до козаків
Війська Запорозького. Серед останніх у ньому згадано і тих, хто на той
час перебував у Жорнищах. Гетьман наказав козакам схопити і
відправити до нього "здраыцѴвъ и винувамц^вь " - мешканців містечка
Куни, котрі козакові Маськові заподіяли великої шкоди (“же мІЇ там власне,
гакобы #сим намь, морды и зєлживост вєликага стала ”) (244).
Матеріали збірникарозповідають, щоправда, надто фрагментарно,
і про сплату у воєводстві державних податків. Головним з останніх був
побор. Документи не розкривають його сутності. З позабрацлавських
джерел та літератури відомо, що побор вносили селяни і міщани зі своїх
земельних наділів, міщани, котрі займались лише ремеслом і торгівлею і
тому таких наділів не мали, - з нерухомості, а також православні
священики, корчмарі, млинарі, безземельні селяни і мешканці міст, що
нерухомістю не володіли. Найраніше відома згадка про побор стосовно
Брацлавського воєводства міститься у зверненні великого князя
Сиґізмунда Авґуста від 28 грудня 1566р. до брацлавського воєводи князя
Романа Санґушка з розпорядженням, щоб той допустив до збирання
побору жомойтського старосту Яна Ходкевича й Остафія Воловича222.
Збереглося зведення (“summarius ’’) про податкові суми, що надійшли
від воєводства до коронного скарбу в 1578р. Згідно зі зведенням, воно
сплатило 1 403 злотих, з чого побор виносив 1100, чопове (сплачувалося
від виробництва й продажу алкогольних напоїв) - 303 злотих. Для
порівняння: у тому ж році ці показники стосовно Київського воєводства
становили, відповідно, 2 015, 1 215 і 800 злотих, стосовно Волинського
воєводства—8 541,5 154 і 2 800 злотих, а також 587 злотих від євреїв223.
222Максимейко Н. А. Сейми Литовско-Русского государства... С. 161.
223ЦДІА України в Києві, ф. 1 (Скарб коронний), on. 1, спр. 2, арк. 244.
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Збір побору засвідчують кілька матеріалів збірника. Насамперед це
два декрети королівського суду від 23 жовтня 1578p., у яких мовиться
про поборові суми ("пенязі ”) з Пиківського маєтку, які тамтешнійурядник
Матвій Углик мав здати поборці воєводства у Брацлаві, але, не заставши
його, мусив вертатися з ними до Пикова і втратив їх на шляху сюди
внаслідок пограбування його людьми вінницького войського Гнівоша
Стрижовського (вони ж, нагадуємо, його забили на смерть; 57,58). Декрет
того самого суду від 21 травня 1583 р. зазначає, що Г. Стрижовський для
доведення своїх прав на володіння Янівським і Сниводським маєтками
пред ’явив “поборові конти ” (очевидно, рахунки)? згідно з якими він
протягом кільканадцяти років вносить з них побор (126).
Цікаві деталі про побор знаходимо в цитованому уже оповіданні
брацлавського земського писаря Северина Кропивницького перед Луцьким
ґродським урядом 20 березня 1582р. про наїзд 8 березня старости Юрія
Струса на село Скуринці, що його доживотно оповідач тримав.
Староста, каже писар, захопив, зокрема, “скриньку”з тисячею зібраних
у 1581 р. поборових злотих, разом з реєстрами й квитами, в яких відбито
цей збір. Повернувшись з воєнної служби з-під Пскова, С. Кропивницький
доручив своєму служебникові Андрію Бетському здати цю суму до
державного скарбуу Варшаві, врахунок частини (рати) річної поборової
суми, що її воєводство мало здати, проте той дістався туди тільки
після тривалої недуги, яка схопила його у Волинському воєводстві. Не
заставши у Варшаві ані підскарбія, який відав цим скарбом, ані шафара
(помічника підскарбія?), він привіз 1 000 злотих назад, і тоді писар поклав
їк у скриньку. Далі С. Кропивницький твердить, що згадані реєстри і
квити стосуються побору "зо всєго воєводства Браславского, такь з мєсть,
гако и з сєль " за весь 1581 ріку розмірі 800 кіп, або 2 000 злотих (114/ З
цього усього виходить, що в 1581 р. писар був поборцею. Був він ним і в
1582р. (120).
ЗО
червня 1595р. Іван Слезка, урядник Прилуцького маєтку, перед
Брацлавським ґродським урядом заявив, що князь Я. Збаразький готовий
внести, відповідно до ухвали Краківського сейму, побор з міст Прилука,
Немирова, Печер і Погребищ та з належних до них сіл, якщо шляхта
воєводства його здаватиме (243/ А 17 червня 1601 р. датовано квит
поборці Михайла Ласка про сплату йому за ухвалою Варшавського сейму
побору з міста Жорнищ тамтешнім війтом Матисом Наропінським. Тут
сказано, що податок взято від ЗО “чоловіків” міщан по 12 грошів, від
інших 50 “чоловіків "міщан по шість грошів, від мельника з двох кіл (колес)
по 12 грошів з кола і зі ступного (для подрібнення зерна) кола шість грошів,
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піп сплатив кілька злотих (І5\) - скільки саме, через пошкодженість
документа не можна встановити.
Окрім Северина Кропивницького й Михайла Ласка, поборцями
воєводства були Петро Микулинсышй (1570 р.,-25), Семен Ободенський
(1578 p., 62; поборцею був призначений Варшавським сеймом того ж
року224), Юрій Ґорецький (1589р.)225, брацлавський земський писар Іван
Микулинський (1590,1591 pp.)226, Тихон Шашко (Шашкович) (1593 р.)227,
Федір Шашкович (1598 p.)228. М. Ласко став поборцею за сеймовою
постановою 1601 р.229
У воєводстві сплачували і подимний та порадльний податки (з
господарств підданого населення). Привілеєм Стефана Баторія від
17 березня 1581 р. Юрієві Струсу було дано право стягати на свій
ужиток відповідні податкові суми, за умови, що король зберігає за собою
можливість повернути збір цих податків (105). У 1601 р. слуга
вінницького ґродського писаря й водночас сукколектора (помічника
поборці) подимного з воєводства Григорія Байбузи Стефан Копчинський
(він же тоді був і підписком ґродської канцелярії) у вінницькому дворі свого
патрона відмовився прийняти від Омеляна, або Ждана, Гричини
Сабаровського по одному польському грошу цього податку зі семи
“чоловіків"у складі частини Сабарівського і Сивовковецького маєтків
та вимагав здати з них по два литовські гроші. О. Гричина відповів, що
ці сім грошів він уже залишив у ґродській канцелярії, котра в той час
розташовувалась у згаданому дворі (357).
До сказаного про податки слід додати, що в постанові
Варшавського сейму 1590 р. зазначено, що кварта (насправді п ’ята
частина доходів) з Брацлавського і Вінницького старосте як
державних маєтків дотепер відповідно до привілеїв і вольностей,
отриманих за Люблінською унією 1569 p., не сплачувалась, та нині,
зваживши “на загальну потребу" Речі Посполитої, тамтешній
староста “добровільно " дозволив зібрати “три кварти ". У зв ’язку з
останнім постанова вказала на те, що сейм призначить люстраторів
для ревізії цих старосте230, очевидно, з метою визначити їх дохідність
та на її підставі розмір кварти.
224Volumina legum. T. 2. S. 197.
223Ibid. S. 303.
226Ibid. S. 325,339.
227Ibid. S. 354.
228Ibid. S. 386.
229Ibid. S. 341.
230Ibid. S. 322.
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За Другим Литовським статутом, після закінчення ( “выволанъя ”)
років земські книги в присутності судді, підсудка і писаря мали лежати бути відкритими - для запису в них зізнань, документів, видання з них
виписів “и для инших потреб шляхецских ”231. Маємо єдине свідчення про
таке лежання книгу Брацлавському воєводстві: під час лежання книг по
“виволанні ” святоміхальських років 1598 p., як і під час цих років,
Л. Пісочинський просив видати йому з них виписи документів стосовно
спадщини ФедоровоїБокієвоїПолагіїГригорівни Чешейківни (300/ 3 даної
йому відповіді видно, що після лежання книг відбувалось їх “замикання
очевидно, закриття і вкладання у скриню. Ухвала Варшавського сейму
1601 р. дозволила в Брацлавському воєводстві (у Волинському і Київському
воєводствах також) у разі невідбуття років здійснювати лежання книг
не більше двох тижнів - як практикувалось в інших воєводствах
Польського королівства (“sposobem koronnym”)232.
Уматеріалах Брацлавського воєводства натрапляємо і на унікальні
документи від 26листопада 1585p.: декрет королівського суду, в якому
сказано, що він постановив назавжди припинити справу стосовно
якихось свідків за скаргою Якуба Павші на брацлавського земського писаря
Северина Кропивницького - за їхньою обопільною згодою і визнав за
потребу на прохання Я. Павші вилучити з брацлавських ґродських книг
всі документи, які стосуються цієї справи, та оголосити їх недійсними
("‘касуємь и вєчьнє Умораємь 148/ та лист Стефана Баторія
старості Ю. Струсові з наказом виконати цю постанову ( “&бы єстє за
самь листомь нашимь прєрєчоную всю справу зо всими поступками с
книгь кгродскихь браславскихь вьінали и внивєчь собєрнули такь, жєбьі
на потомь знакь того жадень в книгахь нє зосталъ 149).
Унікальний згадуваний опис багатьох і розлогих володінь, що їх
Іван Кошка від свого й брата свого Андрія імені заставив князю
Костянтинові Острозькому (141).
Привертають до себе увагу також згадані три повідомлення
шляхти воєводства Володимирському ґродському урядові 2 листопада
1580 р. (82-84) і 16 оповідань її перед королівською канцелярією
16 листопада того ж року (85-88,) та 3 лютого 1581 р. (90-101,) про
загибель “за припадком нєщастньш ” під час пожежі у Вінницькому замку
8 жовтня 1580р. її документів загалом XV - середини XVI ст. стосовно
землеволодінь, які там зберігались (щоправда, у повідомленнях пожежу
не датовано, але нема сумнівів, що в них ідеться про 8 жовтня). Восьмеро
231Статути Великого князівства Литовського. T. II. С. 96.
232Volumina legum. T. 2. S. 395.
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з цієї шляхти, зважаючи на татарську загрозу для своїх маєтків ("‘дліа
нєбєзпєчєнства cow нєпритєліа тата/?"/ здали документи до замку
напередодні свого від ’їзду на війну Речі Посполитої з Московською
державою —шестеро в складі роти cmdpocmu Ю. Струса, двоє при
воєводі князі Я. Збаразькому; з них Семен Яцковський поклав документи
в скриню Богдана Ободенського (94; Б. Ободенський цю скриню помістив
у свою комору, 83/ Северин Кропивницький - в комору Михайла
Кордиша (91/ 3решти шляхти Григорій Чечель мав у замку свою скриню
з документами (96), Олешко Яцковський мав комору, в якій зберігались
документи його та його братів Філона, Семена і Павла (91), а Григорій
Слупиця та Семен Бушинський сховали документи в коморі Семена
Ободенського (98, 100/. З цієї решти про шістьох також сказано, що
здали документи до замку через татарську загрозу.
Значний інтерес становлять вписані в луцьку земську книгу, на
прохання брацлавського земського судді Івана Кошт, 18 листів і привілеїв
другої половини XV - першої половини XVI ст. стосовно його маєтків у
зв ’язку з віддачею їх ним у згадану заставу 1585р. князю Костянтинові
Острозькому (142).
До рідкісних відомостей належить оцінка (напевно, приблизна)
брацлавським земським писарем Северином Кропивницьким вартості
кожного з 26господарств (“служб”) тяглих підданих села Скуринців,
котрі були йому як державці підлеглі до 8 березня 1582p., коли староста
Юрій Струс вчинив наїзд на це село (про цей наїзд див. вище) та їх, за
словами писаря, “в послушенство своє привєрнуль ". Загальна вартість
господарств становила 4140 кіп литовських грошів-у діапазоні від 25 до
700 кіп. 700 кіп коштувала “служба ” Івана Полторана, 500 - Ждана
Берендина, по 300 - вдови Скурини, Лехна Конченка, Лехна Четвертні,
Бакума, Мишка, 200 —Харка Баганденка (114).
12 документів (\ 14, 191, 223, 245, 282,403, 411; 413, 428, 443, 480,
48\) інформують фрагментарно про ціни від 1582 до 1605р. -головним
чином щодо випадків пограбувань під час наїздів на маєтки. Ціни
подаються в литовських копах, зрідка - у злотих і червоних злотих.
Домашні худоба і птиця коштували: кінь - 3-12 кіп (у 1604р. навіть 20),
віл —дві-n ’ять кіп (у 1605 р. також вісім), корова - півтори—чотири
копи, вівця - два злотих, коза і свиня - по півкопи, качка і гусь - по три
’ Споруджувати комори, а також доми у Вінницькому (і Брацлавському) замку
“дліа ^бєжища comнєпригателіа и схованыа маєтностєи” дозволив шляхті король і великий
князь литовський Сигізмунд І своїм листом до брацлавського і вінницького старости князя
Іллі Костянтиновича Острозького (90).
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литовські гроші; збруя: сідло - одна-чотири копи, хомут з дугою - копа,
узда - шість литовських грошів; домашні знаряддя виробництва:
свердло, коса, пила, ридель, сокира, сокира теслярська, воловий віз відповідно 3, 8, 40, 2,10-20, 50,12-20 литовських грошів, плугові залізапівкопи; вбрання: єрмак - три копи, серм ’яга - пів-одна копа, один-два
злотих, кожух —копа, шлик —злотий, 12—15 литовських грошів, шлик
лисячий і пояс з ножами й огнивом - відповідно 40-50 і чотири-десять
литовських грошів, пояс - вісім кіп, шапка - чотири—вісім кіп, шапка
куняча - 28 кіп, літник -10-14 кіп, сукня з прикрасами - 22 копи, хутро
лисяче - 4 копи 48 грошів, хутро куняче - 11 кіп 12 грошів, кафтан 12 кіп, джуга (чуга)-1 8 кіп,рантух-злотий, копа, чепець-сімзлотих,
жупан —З і півкопи, кошуля —12—30 литовських грошів, кошулька дорого
оздоблена - 4-20 кіп, ліжник - три злотих, 70 литовських грошів, делія три копи, опанча - півтори копи, рукавиці і плахта - відповідно 12 і
40 литовських грошів; постільні речі: коц - півкопи, набір коленської
постелі -12 кіп; лікоть кужільного полотна - 23 литовські гроші; рядно 20 литовських грошів; коштовні речі: золотий ланцюг і перстень відповідно 50 злотих і 2-10 червоних злотих; живність: пшениця,
жито, овес - відповідно 24, 15, 6 литовськім грошів за третинник,
житня мука - 40 литовських грошів - півтори копи за третинник і
злотий за чверть, крупа - півкопи за львівську бочку, пшоно - півкопи за
чверть, ріпа -1 2 литовських грошів за півтретинника, буханець хліба литовський гріш, свинина - 24 литовські гроші за окіст ("повть ”), свине
перебро - три литовські гроші, сало — 10—40 литовських грошів за
штуку, мед — шість кіп за ручку, сіль — чотири польські гроші за
100 сирців; зброя і збройна належність: рушниця і гаківниця відповідно, одна-дві і п ’ять кіп, шабля - копа-чотири злотих, панцир чотири-шість кіп, забрало - півтори копи, порох - три злотих за
камінь, олово - півтори копи за камінь, кулі до гаківниці - півтори копи
за 450, сірка — 40 литовських грошів, селітра — дві копи за камінь,
порохівниця - півкопи, півгак - дві копи, сагайдак - дві-вісім кіп; котел
для виготовлення напоїв —шість злотих, дві—п ’ять кіп.
Чимало документів (до них переважно належать виписи з ґродських
і трибунальських книг у складі архіву Лаврина Пісочинського)
супроводжуються додатковими, наведеними наприкінці їх записами.
Більша частина записів — це реґести, тобто стислі, свого роду
заголовкові нотатки, що передають суть документів. Менша їх кількість
сучасна останнім, писанаруською або польською мовою, решта, складена
тільки польською мовою, є результатом систематизації архіву
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Пісочинських у першій половині XIX cm. Другу групу записів, чисельно
невелику, становлять ті, що містять стислу інформацію про те, що
відбулося після видання відповідних документів. Ці записи, ведені руською
або польською мовою, умовно відносимо до реґестів. Одні з них
повідомляють про прийняття документів ґродським судом (408,423,432/
очевидно, для наступного розгляду в ньому справ, яких документи
торкалися, інші - про те, що справа в суді не розглядалась, зокрема тому,
що через сейм, час відкриття якого надходив, рочки не могли бути
проведені (421,427,445/ про те, що позивач або відповідач не з ’явився
на рочки і до яких наслідків для нього це призвело (198,216,255,259,363,
404, 417, 439, 456, 457/ про неявку відповідача на засідання сеймового
суду (286, 287/ ще інші - це власноручні записи Л. Пісочинського про
втікачів, щодо яких він був позваний (353, 356, 358, 359, 391).
Із
сорока початковихроків свого існування Брацлавське воєводство
три перші роки перебувало в складі Великого князівства Литовського,
від часу укладення Люблінської унії (до кінця XVIII ст.) належало до
володінь Польського королівства (Корони), що разом із ВКЛ творило
Річ Посполиту. Ці роки є часом поширення у воєводстві (загалом до
згаданої унії) адміністративно-територіального устрою, що панував
у Короні задовго до його утворення (виявом цього процесу було
впровадження системи земських урядів та земського, ґродського і
підкоморського судів, шляхетських сеймиків), дальшого формування
структури феодального землеволодіння за належністю його державі
та приватним володільцям - шляхті і міщанам, значного перерозподілу
землеволодінь на користь особливо волинських магнатів, боротьби у
зв ’язку з цим шляхетського стану за землеволодіння, поступальної, від
кінця XVI ст. інтенсивної колонізації, засвідченої втечами сюди з
Подільського і Руського воєводств та в ньому самому, проникнення після
унії польської шляхти й української шляхти з Руського, Подільського і
Белзького воєводств. Характерною рисою Брацлавського воєводства
була його одноповітовість, спричинена наявністю одного земського й
одного ґродського судів. На увагу заслуговують зосередження земських
урядів та урядів ґродського суду в руках переважно корінноїукраїнської
шляхти, вірність більшості її рідній мові, панування в діловодстві
руської мови, зумовлене як цією вірністю, так і чинністю Другого
Литовського статуту.
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* * *

Вище зазначено, що кириличні документи збірника написані
руською, тобто діловодною, актовою українсько-білоруською мовою;
тільки руською вона у них і зветься233. При цьому мова документів
королівської та брацлавських, луцьких, володимирських і кременецьких
ґродських і земських канцелярій зовсім ідентична. Напевно, при
складанні їх мовним, особливо термінологічним, взірцем головним
чином слугував Другий Литовський статут. Словник документів видає
помітний, з часом зростаючий, особливо від 1590-х років, вплив
польської мови на документацію Брацлавського воєводства, особливо
термінологічний (див. додаток застарілих слів). Мова документів
збірника - це предмет окремого дослідження. Вкажемо лише на те,
що нерідко в документах трапляються яскраво виражені орфографічноморфологічні українізми, джерелом яких була розмовна народна мова.
Найчастіше вони виявляються в іканні - через паралельне вживання
и замість є (є): Андрєм - Андрим, вєра - вира, верхност - вирхност,
вєдомос/и - видомос/и, Вєрхніаки - Вирхніаки, вено - вино, вєчньш вичньш, грабєлс - грабиле, збеглые - збиглые, на соммє - на сомми,
Вєница - Виница, дєлити - дилити, згорєти - згорити, имєнє - иминє,
Бокєм - Боким, лєто - лито, мети - мити, мєсто - мисто, мєшок - мишок,
нєвєстка - нєвистка, нєдєліа - нєдиліа, н єт - нит, шповєдити ооповидити, сосєльш - сосильш, ш/имєна - ютмина, на писмє - на
писми, повє/и - повит, рєчка - ричка, руцє - руци, свєдокь - свидокъ,
сєстрє - сестри, собе - соби, на трибунале - на трибунали, цєльш цилым, в избє - в изби, в Улановє - в Уланови, чоловекъ - чоловикъ і
так далі. Літера и писалася й на місці Ѣ, і, здається, і читалось як и.
Через Ѣ, доречі, наведено більшу частину щойно поданих слів. Паралельне
вживання Ѣ та и видно з таких прикладів: двѣ - дви, подлѣ - подли,
всѣх - всидс. А ось приклади паралельного вживання є й Ѣ: Андрєм Андрѣм, Днєст/? - Днѣстр, Красносєльским - Красносѣльским,
Мєзіаков - Мѣзіаков, белым - бѣлым, лєвьш - лѣвьш, лєс - лѣс, мєсіаі/ мѣсіаг/, пасєка - пасѣка тощо. Зрідка натрапляємо на українізми в
дієсловах третьої особи однини теперішнього, минулого і майбутнього
часу дійсного способу - поряд з традиційними -єт і -ол та -ал вживали
-є і -ов та -ав: выбие, декларує, намд#є, позывае, наказує, сотдає, може,
233
Про руську діловодну мову у Волинському, Брацлавському і Київському
воєводствах після Люблінської унії див.:Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської)
метрики... С. 74-85.
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повє, похочє, пише, шацує, замшов, оо/яказав, посылав. Трапився і такий
випадок вокивання дієслова майбутнього часу в третій особі множини мєтьшуть.
У публікації текст кириличних документів транслітеровано загалом
за ‘'Правилами видання пам ’яток української мови XIV—XVIII ст. ”,
укладенимиМ. ПещактаВ. Русанівським (Київ, 1961). Графічні варіанти
кириличних літер передаються сучасним українським шрифтом з
додаванням літер є, ©, ъ, Ѣ, іа, а , Ѳ, у датах
Надрядкові літери
набрано курсивом, титла зберігаються і нерозкриваються. Пошкоджені
в рукописах місця беруться в квадратні дужки.
Латино- і польськомовні тексти публікуютьсяу повній відповідності
до рукописів, зокрема ті польськомовні, які були складені в брацлавських
тродській і земській канцеляріях, - щоб підкреслити не зовсім задовільний
стан знання польськоїмови їхніми писарчуками - вихідцями з українського
мовного середовища. Варто звернути увагу на майже цілковитий браку
кириличних документах збірника латинських зворотів з кількох слів - на
відміну від документів наступних десятиріч, у яких їх, унаслідок дальшої
формалізації діловодства, є чимало*.
У всіх документах розділові знаки поставлені за сучасними
вимогами, писарчукові помилки в кириличних документах зазначені у
примітках до них.
Покажчики передають оригінальне написання в документах слів,
зворотів, термінів, імен та географічних назв234. їх (крім іменного, який
' Ось ці звороти: “ин єнерє” —загалом, взагалі; “ексъ нунюь” - одразу, зараз же;
“про мале обтєнто” - з огляду на несправедливий виграш справи; “сапшя єкспєкгагивам” має на увазі очікування; “суб интєррєкгно” - під час безкоролів’я; “сулштибус суис" власним коштом.
234
При складанні словника застарілих слів та значень використано аналогічні
словники в таких виданнях: Торгівля на Україні. XIV - середина XVII століття. Волинь і
Наддніпрянщина / Упорядники В. М. Кравченко, Н. М. Яковенко. Київ, 1990. С. 357-368;
Ділова мова Волині і Наддніпрянщини ХѴП ст.: (Збірник актових документів) / Підготували
до видання В. В. Німчук,В. М. Русанівський та ін. Київ, 1991. С. 303-309; Книга Київського
підкоморського суду (1584—1644) / Підготували до видання Г. В. Боряк,Т. Ю. Гиричтаін.
Київ, 1991. С. 325—331; Селянський рух на Україні 1569—1647 pp.: Збірник документів і
матеріалів / Упорядники Г. В. Боряк, К. А. Віслобоков та ін. Київ, 1993. С. 514-521;
Волинські грамоти XVI ст. / Упорядники В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко. Київ, 1995.
С. 235-237; Статути Великого князівства Литовського / За редакцією С. Ківалова,
П. Музиченка, А. Панькова. Ки'ів, 2002-2004. Т. І: Статут Великого князівства Литовського
1529 року. С. 393—454; T. II: Статут Великого князівства Литовського 1566 року. С. 527550; Т. Ш: Статут Великого князівства Литовського 1588 року. Кн. 2. С. 528-555; Литовська
метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року / Підготував Володимир
Кравченко. Київ, 2005. С. 591-594.
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склав Олексій Вінниченко), а також заголовки до документів підготував
автор цих рядків.
Кілька речень стосовно того, як виник цей збірник. Якось у 1991 р.
автор цихрядків звернувувагу Олексія Полікарповича Піддубняка, великого
ентузіаста в справі пізнання минулого Вінниччини (від 1992р. він - доктор
фізико-математичних наук, згодом —професор) на наявність в архіві
Пісочинських, про який уже мовилося, великої кількості документів щодо
Брацлавського воєводства останньої чверті XVI - першої половини
XVII ст. і висловив бажання видати їх, зваживши при цьому на обмаль
джерел з історіїБрацлавського воєводства, що дійшли до нас, і вказавши
на те, що одному впоратись із цим надто нелегко. Олексій Полікарпович
запропонував свою участь у здійсненні цього задуму. Не знадобилось йому
багато часу, щоб навчитися читати тогочасні рукописи (переважно
кириличні). Всі вони були скопійовані-головним чином ним, він же перевів
їх в електронний формат. І тоді, і ряд років згодом через зайнятість
вирішенням різних наукових проблем та наукове редакторство я не був у
змозі належно займатись запланованим збірником документів.
Повернувшись зрештою до нього цілком, я після певних роздумів дійшов
переконання, що треба видати корпус - якомога повний - усіх вцілілих
джерел, які належать до Брацлавського воєводства від часу його
утворення до 1648 р. У такому разі матеріали архіву Пісочинських
становили б його дуже помітну їх частину. І я взявся за виявлення та
копіювання всіх інших '‘брацлавських" джерел, що відклалися врукописних
збірках. Невдовзі стало зрозуміло, що обсяг збережених документів, у
тому числі матеріалів згаданого архіву, явно перевищує один, навіть
грубий, волюмен, і тому треба документи видати в кількох томах.
Першим томом і став цей збірник, який охоплює перші сорок років
існування Брацлавського воєводства.
* * *
Упорядники збірника висловлюють щиру вдячність усім, хто сприяв
у пошуках документів та брав участь у підготовці їх видання, а саме:
заступникові Російського державного архіву давніх актів у Москві Юрієві
Ескіну, незабутньої пам 'яті доцентові Московського державного
університету імені М. В. Ломоносова Харісу Хайретдінову, науковому
співробітникові відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки імені
Василя Стефаника НАН України Олександрові Дзьобану, заступникові
директора Центрального державного історичного архіву України в Києві
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Людмилі Демченко, доцентові Національного університету "Острозька
академія ” Петру Кулаковському, голові Наукового товариства імені
Шевченка Олегові Купчинському, викладачеві Національного університету
“Києво-Могилянська академія" Ігорю Тесленку, працівниці Інституту
історичних досліджень Львівського національного університету імені
Івана Франка (ЛНУ) Оксані Дмитерко, співробітниці Державного
підприємства “Науково-дослідний інститут «Система» ’’уЛьвові Олені
Крикун. Особлива ж вдячність адресується доцентові кафедри давньої
історії України та архівознавства ЛНУ Олексію Вінниченку.
Микола КРИКУН

132

и х н э і ѵ Ля о ѵ

№ 1
1566p., [перед 25 березня?] Привілей короля і великого князя литовського Сиґізмунда Авґуста
житомирському старості кн. Романові Федоровичу Санґушку (Санґушковичу)
на брацлавське воєводство
Привилєм кнзю Роман# CawKrtfnnctf на воєводство браславскоє и вєниг/коє
Жикгимон/и АвыѴстъ, Божью млстью корол полсюш etc.
СОзнамм^емъ симъ листомъ нашимъ1 нинешнимъ и на потомъ б^д^чимъ,
ижъ што на соимє вальномъ прошломъ Вильни за покорными прозбалш пановъ
pad нших д^ховньис и свєтскил: и тежъ кнлжатъ, панлтъ и всих становъ
рыцерства ншого зємль Великого кнлзьтва Литовського со прьшножєньє в лавицы
pad ншихъ ^мыслили и постановили єсмо и в зємли // и в зємли Подольском,
паньств# ншому Вєликол*У к н а з т в # Литовському приналєжачом, то єсть в
Брасълавли и Вєницьі, бачачи, іако тамъ на тыхъ замкох нших намъ и тому
панстві ншому Великому к н а з т в # Литовському много належыть тымъ же
порадкомъ, яко и в ынших землях нших и воєводствахь, воєвод# #привильєвати
юнои зємли вєчньїми часы, прото, дознавши мы веръности цнотливьис
пост^пковъ сталых и статечных и пожиточньис засл#гь старосты житомирского
кнзА Романа Федоровича Сонъкг^шковича, которьш зъ стародавных и з
старожытных продковъ своих дом# кнжти СанъкгЛпка ку продъкомъ ншимъ, а
звлаща юнъ самъ, ни в чомъ тых продков своих не Ліоследивши, але єщє в собе
млсти, х#ти и зычливости ку намъ, гсдр# своєму, и кИ послугамъ ншимъ
гсдрьскимъ прыспорывши а бываючи многокроть вєликихь битвах, мужнє c a
противко нєприятєля нпіог(о) застановляючи, не литовал здоровьА, с пролитьємь
крови своєє чинилъ то, што правому а правдивому рыцерови а народ#
кнАжатского юсобє належало, чим намъ, гсдр^, и Речи Посполитом зємском
верне с а а цнотливе заслЛкил и в ынъших кождых, але меновите в службах
рыцерскихъ военъных, на него преложоных, добре с а намъ завжды подобалъ, а
кгды жъ вси таковые заслуги ^чстивые дознали есмо в немъ, которые годны в
ласкавої памети ншом гсдрьскои мети и в ш є л а к о ю ^чстивостью нагорожати,
для того прєдрєчонол*Укнзю Романі Саягк^шкович^, старосте житомиръскому,
даемъ в той зємли нпіом Подольскои Великого кнАзтва Литовского воєводьство
браславскоє и вениі/коє. Которьш мєстцє в лавицы рад нших засєдати, в с а к о є
^чстивости, владности и моцы и тєжь пожитков воєводства юного браславского
и веницког(^), сот насъ наданых, вживати и во всемъ радити и правовати маєть,
яко належить ему, раде2 ншои воєводє ооноє зємли Браславскоє и Вєниі/коє, и
яко в статуте права зємского єсть ©писано. Вед же за примноженьемъ такового
достоєньства воєводского в зємли еоном права и волности вси юноє зємли при
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моцы заховывагмъ. Дліа чого, подписавши сгс лист р^кою ншою гсдрьскою, и
на Лгверженье тых всих: речем, верх# ©писаных, печать imi# к нєму привєсити
єсмо казали. П исань tf 3'
3 лєта Божого н а р о ж е н ь А тисєча п а /w co/w
шестьдесіать шостого мсца 4'
4 дна.
Подписъ ptfки гсдрьскоє
БазылиЛігь Древиньсюш, писзрь
РГАДА, ф. 389, оп. 1, д. 49, л. З об.-4. Оригінал. Опубл.: Малиновский И.
Сборник материалов, относящихся к истории панов-рады Великого
княжества Литовского. Томск, 1901. С. 62-63; Максимейко Н. А. Сеймы
Литовско-Русскогогосударствадо Люблинской унии 1569 г. Харьков, 1902.
Приложение. С. 144-145; Monografia XX. Sanguszk6w oraz innych potomk6w
Lubarta-Fedora Olgerdowicza x. Ratenskiego. Lw6w, 1911. T. II. Cz. I: Linia
niesuchoježska / Opracowal Z. L. Radziminski. S. 235-236 (за щойно
зазначеним виданням І. Малиновського).

1Після цього пропущено всимъ посполите и кому б^деть потреба того ведати
(див. документ № 2).
2рады
3' г Місце для зазначення того, де видано
привілей.
4' АМісце для зазначення місяця і дня видачі привілею.

№2
1566p., березня 25. Книшин. Привілей короля і великого князя литовського Сиґізмунда Авґуста
овруцькому старості кн. Андрієві Тимофійовичу Капусті на брацлавське
каштелянство
Привилем кнзю Адцрєю Тимофєєвич# Капосте на кашталАнию БраславлА

Подольского
Жикгимои/wАвътУст, Божю млстью корол полскиї/, великим кнзь литовсюш,
р^сюш, пр^скии, жомошисюш, мазовєі/киг/, ифліаитсюш и иных
СОзнаим&мъ симъ нашимъ листомъ всимъ посполите и кому деть потреба
того ведати, нинешънимъ и на потомъ б#д#чымъ, што тыхъ часовъ на сонме
тепер прошломь великомь вальномь Виленьскомь панове рада нашы ихь млсть
кнежата, паніата, вріадники земские и дворные // и дворные, хор^жые и вьси
станы рыце/?ства нашого, сонму належачые, жєдали насъ, абыхмо дліа лепьшого
поріадку и оозъдобы Речы Посполитое здешънего паньства нашого Великого
існзьства Литовського вріадовъ и достоенъствъ в нги новыхъ прибавили и
встановили. Где ж мы, гсдръ, іако во въсихъ иныхъ потребахъ земскихъ звыкли
прозьбы и жадливости пановъ радъ и въсего рыцерства нашого ласкаве а
милостиве насъ приммовати, такъ и въ тои речы, прихиливъши Ѵчинность
нашу гсдръскую до тое жаЭливости ихъ млсти и дліа доброго поргадъку Речы
Посполитое, то есьмо вделали и достоенствъ новыхъ кшталътомъ тьш, іако сіа
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то в паньствє нашомъ Кор#нє Польскои заховьіваєть, то єсть воеводствъ и
капгьтєліании1, подлє воли и бачєньса нашого з радою и зєзьволєньєм пановъ
рад нашыхъ прибавили и постановили. И вжо єсмо некоторые с тыхъ
достоенствъ пєвьньш сособамъ собывателемъ и родичомъ т^тошънего паньства
нашого розъдали и въ лавицы рады нашоє ихь засадили. Мєжи которыми, нє
хотіачы тєжь мы Ліослєдити старосты совър^цъкого кнзпа Аньдрєіа Тимофєєвича
Кап^сты а бачєчьі на заі/ность дому єго и помънечы на заслуги єго, которьіє
сонь нам, гсдр#, и Рєчьі Посполитої/ того паньства Великог(о) /І існзьства з
молодости лєть своихь и по весь час вєку своєго аж до тыхъ мєсть #ставичьнє
вєрньїє и цнотьливьіє и зъ немалымъ накладомъ а втратою маєтьности своєє
показовалъ и показывати не пєрєставаєть, длса таковыхъ засл#гь єго з ласки
нашоє гсдрьскоє дали єсмо єму и сим нашила листол* даєл* до живота єго
каиггелганъство Браславълга Подольского и прип&цаємь а бєрємь єго до лавицы
рады нашоє, ижъ вжо сонъ соть сихъ мєсть маєть каштєліанол* браславъскимъ
быти и того достоенъства и сотьт#ль мєстьца своєго в лавицы рады нашоє, іако
то єму сознаммєно 6tfдєть, вживати и повинности а налєжьности своєм в томъ
#рвдє водлє постановєніа нашого и юписаніа ©коло того в статуте досыт чинити
до своєго живота. И на то єсьмо їснзю Аньдрєю Капосте дали сєс нашъ
привилєи. До которого и пєча/я нашу привєсити казали. Писаи Кньїшинє пгт.
Бож. народе.
меца ма/ща КЕ дніа.
Подписъ ptfки гсдръское ест
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 38, л. 611 об.-612 об. Оригінал. Опубл.:
Малиновский И. Сборник материалов... С. 73-74; Максимейко Н. А. Сеймы

Литовско-Русского государства... Приложение. С. 143-144.

1каигьтєлганим

№З
1566p., березня ЗО. Бєльськ. Лист короля і великого князя литовського Сиґізмунда Авґуста до
брацлавських і вінницьких міщан з наказом у всьому бути послушними
житомирському старості кн. Романові Федоровичу Санґушковичу у зв’язку з
призначенням його брацлавським і вінницьким воєводою
Жикгимонаи Авгус/w, Бо^сю мле/яю корол полеюш, великим KHA3 литовсюш,
русюш, прусюш, жомомтским, мазовєі/юш, лифлАн/исюш и иных:

Ко всимъ мєщаномь ншимъ брлславсюш и вєниі/кимь.
Дали єсмо з ласки їшює гсдрьскоє воєводство брдславскоє и вєни^коє
старосте житоми/?ском# їензю Роман# Федорович# Сонкгушковича, а прото
приказ^ємь вамъ, абы єстє, со том вєдаючи, к# єго млети, a k o раде ншом а
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ВОЄВОДЄ своєм#, вслкую Учтивос/я и послушенство в послугах нших гсдрьских и
земскихъ чинили конечно. Писан БєльскУ лєта Божого нарожєнА тисєча
пА/wcow ш е с т д е с А т шостого мсца Л д н а .
Печатка
Базили^сь Дрєвиньсюш, писарь

Archiwum XX. Sanguszk6w w Slawucie (Dyplomatariusz gaięzi niesuchoježskiej.
T. П). Lw6w, 1910. T. ѴП: 1554-1572. S. 91. Оригінал.

№4
1566 p., березня ЗО. Бєльськ. Лист короля і великого князя литовського С иґізм унда А вґуста
королівському ротм істрові Ф ілонові Семеновичу Кміті з наказом не
перешкоджати ув’язанню брацлавського і вінницького воєводи та житомирського
старости кн. Романа Федоровича Санґушковича у маєтки Літин, Пултівці і Солаші
та двір у Вінниці, передані адресатом у володіння йому, Сиґізмундові Авґусту,
взамін за дарований останнім тому Чорнобильський замок
Жикгимонт Август, Б о ^ ю мпстю корол полским, вєлкии кнзь литовскин,
русюш, прусюш, жомомтсюш, мазовєі/юш, лифлАн/яскии и иных
Ротмистру ншому пану Филону Семеновичу Кмитє.
Што которые и м є н ь а свои, в повєтє Вєницкомь лєжачиє, на ū m a Л є т и н ,
Пултєвцьі а Солаши и двор веницкии зо всими людми, к нимъ прислухаючими,
и зо всими кгрунты, имъ налєжачиє, водлє реєстру дворанина шиог(о) ВасильА
Мацкєвича, которьш тьіє и м є н ь а пописывал, до скарбу ншого даного, пустилъ
єси намъ оо/имєною за замок наш Чорнобылскии за тьіє и м є н а твои, тобє (от
нас даньш, іакосмы то тобє на привили ншомъ сописали, ино мы тьіє и м є н а т в о и ,
в ь іш є м помєнєньїє, з дворомъ вєни^кимь, сот тєбє намъ со/ямєною пущєньш,
дали на вьіхованьє до часу дє/?жати воєводє браславскому и вєницкому, старосте
житомирскому кнзю Роману Федоровичу Сонкгушковича. А кгды ж вжо ты
замок наш Чорънобыльским, за тые и м є н ь а т в о и gот насъ тобє сояшєною даньш,
дєржишь и в моцы своєм маєшь, прото и мы послали до тєбє дворанина ншого
ЮръА Быковъского и росказали єму в тьіє и м є н ь а Л є т и н , Пулътевцы и Солаши
з дворомъ вєницкимь и в л ю д и , к н и м ъ прислухаючиє, КНЗА воєводу єго млсть
браславского и вєниі/кого тепер вжо заразомъ УвАзати и то єму в дєржаньє
подати. Ты бы со томъ вєдал, іакъ того УвАзаньА тому дворанину ншому нє
боронил, такъ и по УвАзаню в тьіє и м є н а н ш и , в ь іш є м помєнєньїє, com тебе
замєною намъ пущоные, ничимъ с а н є вступовалъ конечно. Писанъ БєльскУ
лєта Божого нарожєнА тисєча п а /w co w п іє с /и д є с а /w ш о с т о г о мсца Л д н а .
Печатка
БазилиѴсъ Дрєвиньсюш, писар
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Напис на конверті:
Лист кр. Жикгимонта Августа до пна Филона Семеновича Кмиты, абы в
ьшмєнє, (от єго замєною взіатоє, кнзю Роману Федоровичу ^віазаніа нє
заборони#, то ест в Лєтин, Пултєвцьі, в Солаши и в двор вгницкии. Даньш з
Бєлска року
мсца ма/?ца Л дніа.
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka X, s. 239,242. Оригінал.
Опубл.: Archiwum XX. Sanguszk6w w Slawucie... T. VII. S. 91-92.

№5
1566p., квітня 28. Люблін. Лист короля і великого князя литовського С иґізм унда А вґуста
брацлавському і вінницькому воєводі та житомирському старості кн. Романові
Санґушковичу з наказом прибути до Брацлавського і Вінницького воєводства з
огляду на загрозу татарського вторгнення на його територію і з проханням
сплатити зі своїх (волинських?) маєтків державні податки, надходження з яких
потрібні для продовження війни з Москвою
Жикгимон/w Авгус/и, Боа/ло млстью корол полским, великим k h a j литовсюш,
руским, пруским, жомои/исюш, мазовєі/юш, лифліандиским и иных
Воєводє браславскому и вєниі/кому, старосте житоми/?скому кнзю Роману
Санкгупгьковичу.
СОзнаммуемъ твоєї/ млсти. Допша нас пєвнаїа вєдомо ст зъ замков краинных,
же поганство татаровє, пєрєшєдши на тою сторону Днєпра великимъ вомскомъ,
маю aw зльш ^мыслъ на панства нши, іако ж вже загоны двакро т воло ст
Вєницкую и Хмєлницкую приходили, шкоды починили, в полон люду немало
взіали. А к тому, иж тгж з неприсателемъ нашимъ вєликим ь кнзєм ь
московскимъ жадного слушъного постановєньїа нє маєм; а на послы нши,
которьш1 до Москвы сотправєни, нє надо бы ^бєзпєчати, дліа чого потреба
задержати люд служєбньш, которьш инакъ на слуз/ебє ншом гсдрьском и зємскои
зостат нє можє/w, иж бы их сполна заплата за их заслужоноє дошла. ГЗ^ко ж
росказали были єсмо пну вилєнскому, гє/иману навышшому Великого кнлзства
Литовского, старосте городєнскому пну Грєгорю Алекъсандровичу Ходкєвича,
взіавши пнзи сот бирчих зємскюс, быти в Мєнску двох нєдєліах по Вєлицєдни
свта пришлого и чинити запла/иу жолнеромъ, и наново ихъ ^мовллти. Нижли
маемъ вєдомост з скарбу зємского, же пнзєм поголовных з ьімєнєм наших
гсдрьских и половица сєрєбщизнь пєрвшил: годовыдс нє выносит. Тоє ж
розумєючи со малости податку з людєм к н а з с к и х , панских, духовных и свєтских,
которымъ жаднымъ собычаемъ выплатитисл служебнымъ нє можєт, хотіа и
трєтим грошь завєшоньш на соммє, со которомъ на соммикол: повєтовьіх мєласіа2
намовлАти, со чомъ на листєх наших соішовых достаточнє ест доложоно,
причинєн будгт. Твоіа бы млсть, іако рада нша, вважаючи сєбє вєликиє потрєбьі
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зємскиє и нєбєзпєчнос/w, котораса надходиш, водлє Ѵфалы сої/мовоє ку пєрвшимь
двєма грошомъ и тот трєтиі/ грошъ завєшоньш з людєі/ селских а з мєщан, и з
рємєсников, купцов, жидов и татаров половицєю мєншь водлє с о і / м о в о г о
постановєньга до бирчихь повєтовьіх без всякого шмєшканіа выдати вєлєл, іакобы
и иньїє прикладомъ твоєї/ млсти поспєшилисіа вь со/иданю того податку ку
задєржанью служєбньїх. А иж тьіє слухи нєбєзпєчньїє сот поганства тата/? нас
дошли, што и рєчью самою вжє сіа сот них: показало, тогды хотіа бы t o w л ю д ъ
нєприіатєлскиї/ з п о л а собєрнульсіа до Угор чєрєзь землю Валаскую, іако маємь
вєдомость, жє за росказанємь цєсара турєцкого в тую сторону м є л и с а ^дати,
тогды собавАтисга того потреба, іако жъ певъне налогу своєго звыкълого еони нє
сопустАть, жє, назад идучи, всхотіаю шкоду и плєнь чинити, чого имь Божє нє
допоможи. Прото хочємь мєти и приимуємь, абы твоіа млеть, нє єдучи на еємь
до Бєрєстьіа, на которьш єси листы ншми вєзвая, вважаючи, што на сособє и
повинносте твоєї/ млсти на ^крайнє зъ #раду твоєго налєжит9 до воєводства
Бра//славского и Вєницкого з почтомъ повиннымъ єхал и со/итол нє з е ж д ч ы і до
на^ки ншоє гсдрьскоє, а, будучи въ состроэ/ености на тої/ į/краинє, с повинноє
хути и млсти своєє ку намъ, гедру, и Рєчи Посполитої/ служиЛ ПО ЗВЫКЛОСТИ
продковъ своих, гакобы нєприіатєл ниіакоє потєхи нє со/инєсль. Што мы, гсдръ,
ласкою ншою твоєї/ млсти памєтовати будємь. Писан в Любьлинє л гт. Бо ж.
нарож. Д м с ц . апрєл. ЇСИ діііа.
Печатка
Матыс Савиї^киї/,
писар и сєАфєтарь ІІ
Напис на конверті:
Воєводє браславскому и вєницкому, старосте житоми/?скому кнзю Роману
Сонкгушковичу.
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka X, s. 243-244, 246.
Оригінал. Опубд.: Archiwum XX. Sanguszk6w w Slawucie... T. ѴП. S. 93-94.

1которыи

2мєлосіа

№6
1566p., липня 27. Люблін. Лист короля і великого князя литовського Сиґізмунда Авґуста до луцького,
брацлавського і вінницького старости кн. Богуша Федоровича Корецького з
наказом, щоб він, зваживши на татарську небезпеку, виїхав до Брацлава і Вінниці
і, мешкаючи там, ніс службу спільно з брацлавським воєводою та житомирським
старостою кн. Романом Федоровичем Санґушковичем, якому дано подібний
наказ
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Лист до кніазіа Богуша Кореї/кого со єханьє до староствь своих Браславліа и
Вєницьі дліа нєбєспєчєнства (от татар
Жикгимон/и Август, Божю млстью король полсюш etc.
Старосте лункому, браславскому и вєницкому їснзю Богушу Федоровичу
Корєі/кому.
Маючи вєдомост со нєбєспєчностАх юного краю tam поганьства татар,
росказали есмо через листь напгь воєводє браславскому, старосте житомирскому
їснзю Роману Федорович# Санькгушковичу тамь до Браславълд и Веницы, до
воєводства своего дліа посл#гь нших господарьских и зємских єхати. Такимь
же шбычаем и по тобє то хочемъ мети, абы твоіа млсть тамъ до староствь
своих Браславлд и Веницы ехаль а, тамъ мешкаючи, намъ, гсдр#, и Речи
Посполитом весполокъ зъ єго млстью кнзємь воєводою служиль и в ТЫХ
послугахь и потрєбахь нших гсдрьскихъ и зємскихь єго млсти, іако рада нашоє
а воєводьі своего, послушонъ был конечно. Писань # Люблине лєта Божого
нароженьА тисєча піатьсоть шєстьдєсіать шостого мсца и ю л а двадцать сємого
ДНА.

Подписъ р#ки гсдрьскоє

Базылиусъ Дрєвиньским,
писарь

РГАДА,ф. 389, оп. 1,д. 49, л. 8. Оригінал. Опубл.: Малиновский И. Сборник
матфиалов... С. 371-372.

№7
1566p., липня 27. Люблін. Лист короля і великого князя литовського Сиґізмунда А вґуста до
брацлавських і вінницьких зем’ян з повідомленням, що він, зваживши на
татарську небезпеку, наказав своїм листом брацлавському воєводі і
житомирському старості кн. Романові Федоровичу Санґушку відбути до
Брацлава і Вінниці, там мешкати та службу нести і що вони, зем’яни, цьому
воєводі і старості повинні бути у всьому підвладні
Лист до зєман браславских и вєни^ких <в нєбєспєчєнствє со/и тата/?

Жикгимон/и АвгѴсть, Божью млстью корол польским etc.
Ko всимъ земіаномъ ншимъ браславскимъ и вениг/кіш.
Маючи ведомос/и <в небеспечностдх шного краю tom поганьства тата/»,
росказали есмо через листь напгь воєводє браславскому, старосте житомирскому
їснзю Роману Федорович# Санкг#шк# на воєводство своє тамь до БраславьлА
и Веницы дліа посл#гь нших гсдрьских и зємских єхати и тамь мешкати, и намь,
гсдр#, и Речи Посполитом служити. А такь приказ#ємь вамь, абысте в послугах
и во в с а к и х потребах ншихь гсдрьских и зємских єго млсти, іако рады нашоє а
воеводы своего, посл#шны были конечно. Писань # Люблине лєта Божого
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нарожєньл тисєча піатьсоть шестьдесіать шостого мсца июла двадцать сємого
ДНА.

Подпис ріки гсдрьское

Базылиісъ Древинсюш, писарь

РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 49, л. 8 об. Оригінал. Те саме: АРК, zesp. Archiwum
Sanguszk6w, teki rzymskie, teka X, s. 263. Оригінал (власноручно підписаний
королем, писарем і скріплений печаткою). Опубл.: ЛаппоИ. И. Великое
княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти
Стефана Батория (1569-1586): Опыт исследования политического и
общественного строя. Санкт-Петербург, 1901. T. 1 [Записки историкофилологического факультета Санкт-Петербургского университета. Ч. LXI].
С. 597; Малиновский И. Сборник материалов... С. 372; Archiwum
XX. Sanguszkow w Siawucie... T. ѴП. S. 99-100.

№8
1566p., липня 27. Люблін. Лист короля і великого князя литовського Сиґізмунда Авґуста до
вінницьких зем’ян і міщан з повідомленням, що він дозволив брацлавському
воєводі й житомирському старості кн. Романові Федоровичу Санґушковичу при
Кмітинському дворі у Вінниці поставити корчму і що вони, зем’яни й міщани, та
їхні піддані можуть у ній брати і споживати напої
Кнзю Роман# СанкгІшкІ © корчмі І Вєницьі при дворе Кмитинскол*
Жикгимон/w Авгість, Божью млстью корол полским etc.
Ko всимъ зєміаномь и мещаномъ нашимъ вєницкимь. Дозволили єсмо воеводе
браславскому, старосте житомирскому кнзю Роману Ф ед о р о ви чі
Санкгішковича при дворе нашомъ Кмитинскомъ, І Веницы лежачомъ, которьш
его млсть ©т насъ держыть, корчму постановити. Вы бы со томъ ведали и іако
сами, такъ подъданые ваши добровольне в to w корчме трінъковъ собе брали и
тамъ // и тамъ идг Іживали. Писанъ І Люблине лета Божого нароженьА тисеча
пе/исотъ шестьдесіать шостого мсца июла двадцать сємого дна.
ПоЭпис ріки гсдрьское
Базылиісъ Древинсюш, писарь
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 49, л. 8 об.-9. Оригінал. Опубл.: Малиновский И.
Сборник материалов... С. 372; Archiwum XX. Sanguszkow w Slawucie...
T.VD.S. 99.

№9
1566p., серпня 26. Люблін. Лист короля і великого князя литовського Сиґізмунда Авґуста до
брацлавського і вінницького воєводи та житомирського старости кн. Романа
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Федоровича Санґушковича з повідомленням, що у зв’язку з укладенням
перемир’я з великим князем московським військам Великого князівства
Литовського, зібраним для війни з ним, дано наказ повернутися додому, а йому,
що повинен був взяти участь у ній, слід виїхати в Брацлавське воєводство для
виконання своїх службових обов’язків
Жикгимонт Август , Боа/по млстию корол полсюш, вєлмюш к н а з литовскии,
руским, прускии, жомомтсюш, мазовєі/юш, ифлАН/ЯСЮШ И ИНЫХ

Воєводє браславскому и вєницкому, старосте житоми/?скому їснзю Роману
Федоровичу Сонкгушковича.
Што пишеш до насъ, прослчи нас со на^ку, если быс водлє перъвших листов
наших до воєводства своєго єхати чилм пакъ теперъ водлє ^хвалы сомму
Бєрєстєиского до пана вилєнского єго млсти іако гетьмана нашого намвышшого
tf ВОМСКО соберънути мєл. Ино ижь єсмо тьш всимъ, которые СА были водлє
постановєнА сонму Бєрєстємского д л а послуг наших гсдръскихъ и зємьских: до
єго млсти пана гетьмана рушили, за принєсєнєл* послов ншихь сот Їс н за великого
московского к нам пєрємирьА и за ^бєзпєчєнємь єго грани^ панствъ ншихъ до
Божого НарожєнА, свлта близко пришлого, зась черезъ листы нши додому
ВЄрнуТИСА, ВЄДЬЖЄ ПрЄДЬСА В ГОТОВОСТИ быти росказали, ТВОА бы млсть водлє
пєрвшихь листов ншихъ тамъ на тую Украйну до тых замковъ наших БрАславлА
и Вєницьі, до воєводства своєго д л а послугь нпіих гсдръскихъ и зємскихь єхал
и тот крам в добром сопатръности сот нєприАтєлА мєл. Писань Люблинє лет.
Бож. нарож. J O 0 S августа KS дніа.
Печатка
БазилиѴсъ Дрєвиньским,
писаръ
Напис на конверті:
Воєводє браславскому и вєницкому, старосте житоми/?скому їснзю Роману
Федоровичу Соикгушковича.
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka X, s. 273-274. Оригінал.

№ 10
1566 p .f жовтня 3. Варшава. Лист короля і великого князя литовського С иґізм унда А вґуста
брацлавському і вінницькому воєводі та житомирському старості кн. Романові
Санґушковичу, в якому повідомлено, що ним, Сиґізмундом Авґустом: маршалкові
Іванові Воловичу доручено на місці, в погодженні з даним воєводою і луцьким,
брацлавським та вінницьким старостою кн. Богушем Корецьким, обстежити
фізичний стан і забезпеченість зброєю Брацлавського і, особливо, Вінницького,
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з огляду на його занедбаність, замків і на найближчому сеймі Великого
князівства Литовського (ВКЛ) письмово доповісти про потреби щодо їх
укріплення, аби сейм вжив заходів по їх реалізації; підскарбієві надіслано
розпорядження виділити кошти на утримання роти драбів ротмістра кн. Ярослава
Соколенського; зазначено, що чабанників, підвладних турецькому султанові, в
разі виявлення їх у межах ВКЛ, слід тримати у його замках і дозволити в них же
призначеним турецькою адміністрацією особам допитувати їх; брацлавському і
вінницькому старості та його урядникам заборонено присвоювати рухоме майно
великокнязівських підданих, котрі потрапили в “неприятельський” полон, та
відбирати в інших великокнязівських підданих коней, захоплених ними у татар;
для посилення польової сторожі наказано виділити кошти на роти по 100 коней
кожна адресатові і кн. Левові Коширському, з тим, щоб перший з них здійснював
і загальне командування над ротою другого; заявлено, що питання про те, чи
після закінчення перемир’я з великим князем московським адресатові з ’явитись
на службу безпосередньо до нього, Сиґізмунда Авґуста, чи до гетьмана ВКЛ,
буде вирішене на найближчому сеймі
Жикгимонт Авгус/w, Бож ю млстю корол полским, великим к н а з литовсюш,
руским, прусюш, жомои/искии, мазовєі/юш, лифлАн/исюш И ИНЫХ

Воєводє браславскому и вєниі/кому, старостє житоми/?скому кіізю Роману
Санкгушковичу.
Вьірозумєли єсмо достаточнє зъ ш ирокого писаньл т. мл. cd всихъ потрєбахь
и долєглостАх замковъ и подданых нших браславъских и вєни^ких, и со знищєню
сот поганства татар, и cd в є л и к о и слабости замку ншог(о) Вєниг/кого, которьш
на зломъ фундаменте єсть збудованъ и вьборздє Упасти мусить, к тому cd
стрєльбу, CD nopoxw И CD живьности до тых замков, cd сторожу полную, котороє,
иж нєть, д л а тог(о) поганство татаровє, бєзьвєстно в панство нішо ходєчи, шкоду
великую ЧИНАТЬ. А такъ д л а т ы х великих потребъ тамошнихъ в тых члехъ1без
великого сомєшканьА посылаемъ на списаньє маршалка ншого пна Йвана
Воловича, которому єсмо потребы соных замков доглєдати а, списуючи, намь У
в єд о м о ст доносити поручили, CD чомъ єсмо тежъ старостє лункому,
браславскому и вєницкому їснзю Богушу Корє^кому листомъ ншимъ сознаммити
вєлєли, которьш до рукъ твоихъ посылаемъ, доложивъши на немъ И CD и н ь іє
некоторые речи, іако на томъ листе собачиш, cd ч о м ъ єси до нгг(о) писанА ншого
потрєбоваль, абы, з г о д и в ъ ш и с а и порозумевъшисА съ твоєю млстью, кгды тот
ма/?шалокъ наш панъ Иванъ Волович тамъ до БраславълА и Веницы приєдєть,
што быть м о ж еш тамь постановлено, нє сотикладаючи, сєздє до нас, гсдра, іако
соколо спижованА замков, соколо сторожи полноє, такь и в иныхъ тамошних
потребах постановєньє бы єстє Учинили. А пгго с а дотьічєть будованьА або
поправы замку Вєниі/кого и cd сторожу полную, и въ иных вшєлсаких потребах и
долеглостАхъ замку Вєниі/кого, што в томъ листе ншомъ нєпотрєбнє повтарати
намъ нє в и д є л о с а , тєдьі то все t o w ма/?шалокъ напгь, выведанье слушноє соть
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твоєї/ млсти и com старосты, и com всих поЭданых інших тамошнихъ в з а в ш и ,
маєть все на писмє до нас, гсдра, на сьємь принести, которьш єсмо Ѵмыслили
вборздє въ панствє ншомь Вєликомь кнзствє Литовскомь мети, а тамь на соимє
©коло того, іако в речах потрєбньїх, намовивши с пны радами ншми их млстью,
ку лєяшому поразку Украйну привести будємь хотєли, такь, a k o с а намь, гсдру,
наслушнєм будєть видєло. Што теж писалъ єси до нась за ротмистромъ ншимь
кнзємь ГЗрославол* Соколєнскимь, жє д л а незаплаты заслужоною2 з скарбу
ншог(о) драби тамъ вытрывати нє могут, нє маючи за што содєжи купити, а
зима тьш горєи их соттоль розжєнєть, прото задєржь т. мл., іако могучи, тую
роту к н з а Соколєнског(о), а мы до рукъ твоих посылаемъ листь нашь зашитьш,
до пйа подскарбєго зємског(о) писаньш, абы на роту сто їїнзи з скарбу єму
послаль, нехай жє сонь с тымь листом ншимь до пиа подскарбєго шлєть. СО
ключи замковьіє твои мл. писаль, иж ротмистрь их даваль до рукь твоих, жєс
того єщє кромь росказаиьА ншого Ѵделати // нє мєль, ино ключи замковьіє
хочємь мети, абы в том справє и завєданью были, іако и до сєго чсу трвало,
вєджє, розумєючи, иж нєшто на томь належить. Тогды маршалокь наш
помєнєньш пань Ивань Воловичь, кгды тамь будєть, такжє и со спижованьє
замку з млына на рєцє Веницы до реєстру нехай впишєть и намь того справу
дасть. Што теж жєдаєшь com нась наЬ’ки ю ипсоды чабанскиє, єстли бы хто с
шкодников с права дознань был, гдє быс ихь мєль давати карати, єстли до
замку в цєсара єго млсти турєі/кого сотсылати чили ихь там в замьцєхь нших
^краиных давати, ино нє здасє намь, абы мели бы ти сотсылани до турокь, але
которые бы послани и дознани в таковых Ѵчинкахь были, тогды абы твоіа млсть
старостамь цєсара турє^кого сознаимовалъ со томь, а еони иєхаи бы ку
пригледанью справєдливости и каракю своєго ког(о) присылали, д л а чого на
иманьє таковых чабакниковь водлє писанА твоєго посьілаємь до тєбє листь на
дворанина ншого з мєстцємь, которого тамь собє собрати можєшь. Што теж
сознаимилєс намь, жє подданьїє нши, которьіє пригоднє до рукь нєприіатє/гских
впадуть а, втєкьши або на сокупь вьшієдши, дома ничог(о) нє найдуть, а то д л а
тог(о), же кнзь староста або врадники єго всю маєтност єго, кони, быдло и
в с а к и є домовьіє рєчи за сєбє забирают и нє маютсА вьбозство чимь живити и
сокупити и мусити3 по свту жебрать а намь докуку чинить. К тому, єстли Богь
поможєт, подданол<У ншму под тотаринол* к о н а їдкого добыти, то все їснзь
староста и врадники єго на сєбє ютбирають а тымъ псуюти сохочих людєм ку
слуз/сбє ншом и за нєіакиє вины кони вь подданых ішіихь беруть, д л а чого часу
потребы и вь затрвожєнью com таторь ку службє їгаїом способни быти нє
могуть, ино во всихь тых речах, которые с а com к н з а староста и врадниковь єго
д єєт4поЭданымъ ншимь, писати єсмо вєлєли до нег(о) листь нашь, абы таковых
втисков подъданымъ ншимь нє дєлаль, кгды ж то єсть рєчь незбож нш брати
кому маєтност. А теж и вины тає до скарбу ншого николм нє д о х о д а т ь , 5 содно
котороє с а роспало'5. Йросишь науки, єстли до Лвова направовати послати, ино
со всємь томь даси намь справу чєрєз Воловича. Потомь зь сомму, іако с а
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вьішєи доложило, іьіє замки сосмотрєти кажємь. Што с а дотычвть со сторожу
полную, гако тебе вжє вєдомости дошла, тоє ж и тєпєрь так сознаимуємь, жє
всмо кнзю Лву Кошєрскому на роту на сто конєи дати їїнзи вєлєли а твоєм
млсти листь приповєдньш зособна на сто конєи посьілаємь, росказавши писати
листь // до к н за Кошєрского, иж бы тєбє з ротою своєю послушон былъ. Што
єму колвєкь сот твоєи млсти поручоно будєть, звлаща со сторожу полную з
слугами або ротою твоєи млсти на собє дєрьжачи, намъ, гсдру, и Речи
Посполитою служилъ, звлаща постєрєгаючи того, іакобы с а людємь цєсара ег(о)
млсти турєцкого чабаномь ниіакаїа шкода за тою ж вжє сторожою нє дєєла etc.
Листь теж; Ь’ставньш ротє т. мл. и ротє к н за Кошєрского посылаемъ, со которьіє
єси до насъ в листє своємь писалъ. Просиш тєж иаооста/ику в листе своємь,
абыхмо тобє сознаимили, кгды ж пєрємирє з нєприАтєлємь їшшмь вєликимь
кизємь московскимь вборздє выходить, гдє быс СА мєль обернути на службу
ншу гсдрьскую и зємскую, єстли бы мєль тамь зостать чи до їгаа гєтмана
великого єхати. Ино со томь будєть твоєн млсти наі/ка дана ош нас, гедра, зь
соиму пришлог(о), в которую сторону т. мл. собєрнутисА кажємь. Писань вь
Варшавє лє/и. Болс. нроле. Д Ф ^8 мсц. шктлбра Ґ д н а.
Печатка
Матыс Савицким, писар и еєкрєтарь
Напис на конверті:
Воєводє браславскому и вєницкому, старосте житомирскому кнзю Роману
Санкгушковичу.
АРК, zesp. Archiwum Sanguszkow, teki rzymskie, teka X, s. 279-282.
Оригінал. Опубл.: Archiwum XX. Sanguszkow w Slawucie... T. VII. S. 104106.

1числехъ

2заслужоноє

3мусити

4дєю/и

5' 5Незрозумілий фрагмент.

№ 11
1566p., жовтня 16. Варшава. Л ист короля і великого князя литовського С иґізм унда А вґуста
брацлавському і вінницькому воєводі та житомирському старості кн. Романові
Федоровичу Санґушковичу, брацлавському каштелянові і овруцькому державці
кн. Андрієві Тимофіевичу Капусті та шляхті Брацлавського воєводства з
повідомленням, що на сеймик цього воєводства, який має відбутися перед
Берестейським сеймом, він делегував кн. Ярослава Соколинського з завданням
викласти на ньому його, Сиґізмунда Авґуста, міркування з різних питань
Запис від імені кн. Романа Федоровича Саніушковича про одержання ним
цього листа

146

Жикгимо нт Август , Болсю м лстю корол полсюш, в е л и к и м к н а з литовсюш,
русюш, пруски W, жомоитсюш, м а з о в Е ц к и и , лифлАн/иским И ИНЫХ

Воєводє браславскому и вєниі/кому, старостє житоми/?скому їснзю Роману
Федоровичу Санкгушковича, кашталлну браславскому, державцы ©вруї/кому
кнзю Андрєю Тимофєєвичу Капустє и т еж їснзєл*, паномъ, старостамъ,
маршалкомъ, державцамъ, врадниюш зємскимь, з є м а н о м ь и двораномь їшіимь
и всимъ тымъ, которьіє имєніа и сосєлости свои в повєтє Браславскол* маю т.
Што которьш соимик повєтовьш У мсцы тєпєрєшнємь пришломъ ноіабра
трєтєго ДНА зложили єсмо перед соммомъ великимъ, которьш в мєстє напкш
Бєрєстємскомь мсца дєкабра пєрвого д н а початисА має/я,* ино мы на тот соммик
послали до вас посломъ Їс н за Ярослава Соколинског^ и росказали єму в
нєкоторьіх речах зємских словом ©ти нас вамъ мовити. Вы бы, © томъ вєдаючи,
єго выслухали и в том єму вєрєлм, бо то Е ст нши слова, через нєго до вас
сказаньїє. Писан Варшавє лєт. Бо;ж\ народе.
мсц. ©ктєбра ST д е н .
Печатка
Михамло ГарабІЇрда, писа/7
Тот лис/w королА єго мл. дань мнє, Роману Федоровичу Санкгушковича,
воєводє браславскому etc., через посланца Михашюва, дыака єго мл. пїіа
СОстафъева, іако сєго дніа в пАтницу ноіабра пєрвого дніа © нєшпорном годинє.
Напис на конверті:
Воєводє браславскому, старостє житоми/?скому кнзю Роману Федоровичу
Санкгушковича, кашталлну браславскому, дєржавцьі ©вру^кому кнзю Андрєю
Тимофєєвичу Капустє и т еж кнземъ, паномъ, старостам, маршалкомъ,
дєржавцал/, врадникол* зємскимь, з є м а н о м ь и дворанол* нїшш, и всимъ тымъ,
которые имєніа и ©сєлости свои в повєтє Браславскомъ мають.
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka X, s. 287-288. Оригінал.
Опубл.: Archiwum XX. Sanguszkow w Siawucie... T. VII. S. 106-107.

№ 12
1566p., листопада 5. Варшава. Лист короля і великого князя литовського С иґізм унда А вґуста
брацлавському воєводі і житомирському старості кн. Романові Санґушковичу,
брацлавському каштелянові й овруцькому державці кн. Андрієві Тимофійовичу
Капусті та всім тим, хто має землеволодіння в Брацлавському повіті
(= воєводстві), про те, що місце проведення сейму Великого князівства
Литовського (ВКЛ), який повинен відкритися 1 грудня, через московську загрозу
було перенесено з Берестя до Вільна, але через мор переноситься до Городні
або ж Книшина, і про те, що цей сейм має обговорити питання дальшого ведення
війни ВКЛ з Московською державою

147

Жикгимон/w Авт^ст, Божєю млстью корол полским, великим КНАз литовским,
р^ским, пр^сюш, жомомтским, мазовєі/ким, лифлАнтским и иных:
Воєводє браславском#, старосте житомирскол*S' кнзю Р о м ан і
СанкгЛнкович#, кашталАн# браславском#, державцы юврЛдьком#, кнзю Андрєю
Тимофєєвич# Кап^стє и теж к н а з є м ь , панол*, к н а г и н а м , пашим, маршалкеш,
дєржавцамь, врадникол* зємсюш, болрол* и дворанол* нїшш, всіш тьш, которььє
и м є н а и сосєлости свои в повєтє Браславскол* маю/и.
Што пєрво сєго д л а потреб того там панства нпюго Великого кнАзства
Литовского зложили єсмо были в мєстє їшкш Бєрєстємскол* мєсєца тєпєрєшнєго
пришлого дєкабра пєрвого д н а , іако то вал* через послов нших, повєтьі
послаными1, и листы соммовыми достаточнє сознаммєно, ино, иж вєдомост
нас тых: часов дошла, жє нєприАтєл наш к н а з великим московским вжо на сєм
сторонє Двины на ^стьи рєки ^лы замок б^д^єть, а вразники нши нєкоториє
^краинные, ачколвє сохотнє поспєшившисА, соpart нок юного городища к ^ с и л и с а ,
алє, ничого нє вчинивши, єщо с шкодою со/итоль сотошли, а тот нєприлтєл, х о т а
ж послов своих до нас послати собєцал, ню/сли, бачєчи с тых n o c r t w K o e , иж с а
сонь, тьш болшєм с п о с о 6 а ю ч и , Ktf вомнє бєрєтсА, маючи ^мыслъ нєсправєдливє
посАдати панство нашо. Прото хотєли бысмо в мєстє нпкш Вилєнским съем
мєти, алє, иж за нєбєзпєчнос/ию повєтрєА то быти нє можє/и, тогды гірєдсА,
хотєчи гл^бєм до тамошнєго панства ншого приєхавши, со потУжнои вомнє
противко того нєприАтєлА з вшою млстю паны радами ншими и со всими станы,
coM M tf належачими, радити и собмышлевати, іакобы за помочю Божєю том#
нєприАтєлю (отпор, а панстві їшіом# сл^шнал соборона вчинена быти могьла.
И д л а того вжо нє в Бєрєсти, алє ближєм, Городнє, а гдє бы, чого Божє вховам,
и в Городнє за повєтрєємь т о т съем домти нє могь, тогды Кньппинє пєвноє
местце сомм^ складаєм на тот же рок и час, пєрво сєго сознаммєньїм, мсца
дєкабра пєрвого д н а . Вы бы со том вєдали и, сосл^хавшисА, гдє мы, гспдарь,
дворол* ншим б^дєм, естяи в Городнє або tf Кньїшинє, талі жє бы єстє к# том#
дню назначоном#, ничил* н є сомєшкиваючи, послов своих слали, давши им наѴк^
достаточн^ю и моц зЛюлнйо. Б^д^чи на соммє, со потИжнои валцє на нємальш
часъ и comnoptf противко том# нєприАтєлю їшіом# радити и становити, кгды ж
то идєть со вас и со волности 5ши. А которьіє з вас на съем нє поєд^ть, приказуєм,
&э/сбы єстє со в с и л і, ш т о k # в о м н є належиш, в готовости были, скоро по соммє к#
р#шєню на сл#а/сб# воєнною конечно. Писан tf Ва/?шавє лєта Божєго нарожєнА
мсца нолбра Ё д н а .
Михамло Гараб^рда, писарь
Печатка
Archiwum XX. Sanguszkow w Slawucie... T. VII. S. 108-109. Оригінал.

1посланых:
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№ 13
1567 p., січня 13. Городня. Лист короля і великого князя литовського Сиґізмунда Авґуста луцькому,
брацлавському і вінницькому старості кн. Богушові Федоровичу Корецькому,
виданий у відповідь на письмову скаргу зем’ян Брацлавського і Вінницького
повітів, передану йому, королеві і князеві, обраними від цих повітів послами на
сейм, в якій ідеться про кривди і шкоди, заподіяні цим старостою та його
урядниками згаданим зем’янам і їхнім підданим: король знову забороняє старості
й урядникам стягати з зем’янських підданих по три польських гроші за
“кликівщину”; забороняє також: примушувати тих же.підданих виконувати
безоплатну підводну повинність, бо вони сплачують “підводні пенязі”; вимагати
“непомірне” мито з прісного меду, зібраного в пасіках зем’ян та їхніх підданих у
Вінниці і Брацлаві, куди вони його привозять для продажу (король дозволяє їм
цей мед продавати вільно і будь-кому); в рахунок провин (“вин”) відбирати у
зам’ян та їхніх підданих коней, панцирі, сагайдаки, луки, ручниці, рогатини й
“інші броні”, бо все це потрібно для господарської та земської служби; в
зем’янських річках ловити рибу й гонити бобрів; судити зем’янських підданих,
брати з них “вини” й саджати їх у вежу; король повідомляє, що відряджає в
обидва повіти свого маршалка і писаря українних замків Івана Воловича з
наказом усунути зазначені зловживання
Л ист, писаньш до староста луцького кнза Л&саша1Федоровича Корєцкого,
абы протав зєміань вєницкихь спокомнє се заховав и волностєм их ни в чомь
нє нар# шаль
Жикгимонт Авъгустъ etc.
Старосте луцькому, браславьскому и вєницькому кніазю Borynitf Федоровичу
Корецькому.
Тыхъ часовь зєміанє повету Браславьского и Вєницького Ивань Кошка а
Козарынъ 2~ ~2, буд^чы оугь братьи своєє зєміань браславьскихь и вєницькихь
здєса до Городни до нас послами на сєммь прысланы, жаловали и на писмє
намь дали крывды и шкоды, которьіє са, д ги, имь, всимь зєміанолі тамошнимь,
и людємь ихь соть твоєм млсти дєють, то єсть, ижь, ачькольвекь мы, гсдрь,
пєрво сего листомь нашымь гсдрьскимь людей, зєміань ВЄНИІ/КИХЬ соть
кликаныа на замьку тамошнимь Веницькомь вызволили, нижли, дєм, ты, нє
дбаючы оо тоть листь и вьізволєньє нашо, прєдсА, дєм, єси по вси т а є часы з
людей ихь по тры грошы польскихь за кликовщыну браль и теперь, дєм, брати
кажєшь; к тому, дєм, зєміанє браславскиє и вєницькиє водлє постановеныа нашого
пїїєзи подводьньїє, з людєм своихь выбираючы, до тебе ихь ютдають, а ты, дєи,
прєдьсіа в людєм ихь подводы без заплата брати кажєшь, дліа чого, дєм, людємь
ихь трудность вєликаїа дєєть; и надь то которьіє мєдьі прєсньїє шни сами и
людьскихь3 с пасєкь своихь до мєста Браславьского и Вєницького прывозіать,
соть того, дєм, мєд# мытники твои мыто нєпомєрьноє беруть; а єстьли бы хто з
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нихъ або которьш чоловєкь ихъ для службы нашоє коня зь заграничя купиль а
мєдол* II платилъ, тогды, дві/, врадники и мытники мєдь а побережники кони в
нихъ самыхъ и в юдєи4 ихъ забирають; тєжь, дєм, подьстарости твои тамошнин
веницъюш, людем ихъ з моцы 5в нихъ'5 вьшмуючы и перед собою ихъ ставити
каж^чы, судить и вины на нихъ береть, и въ веж# сажаєть, и в рєкахь, дєм, ихъ
рыбу ловить и бобры гонить. В чомъ во всємь великую крывд^ и шкод# собє и
людемъ быти менуючы, били намъ чоломъ, абыхмо такового ^тисненя и шкоды
чынити имъ не казали. Ино што ся дотычеть кликовъщыны, кгды жъ драби на
замъку Веницъкомъ варътують, для чого перъво сего люди ихъ6 кликовъщыны
вызволившы, листъ с подписаньємь р^ки нашоє гсдрьскоє имъ єсмо дали и
тыхъ іїнєзєн кликовыхъ черезъ то на людехъ ихъ того брати нє вєлєли,
прыказ^емъ тобє, ажъ бы твоя млсть и теперъ з людей ихъ за кликовъщыну по
тры грошы польскихъ нє бралъ. Такъ тежъ ижъ еони пнези подводньїє з людей
своихъ водлугъ постановенья платять, ажъ бы еси подводы без заплаты в людей
ихъ брати не казалъ и в том кликовъщыне, в бранью подводъ никотороє тр^дности
людемъ ихъ нє чынилъ. А сотъ тыхъ кликовыхъ и подъводныхъ ЄСЛИ бы ЄСИ ихъ
бралъ, росказали єсмо маръшалъкѴ нашому пану Йвану Воловичу, яко писар#
тых замъков украмных, кгды тамъ будєть, выведанье вчынити, єстьли же в нихъ
соные пнєзи чєрєзь тєбє браны и якъ много ихъ ^зято, и гдє на которые потрєбьі
нашы гсдрьскиє и зємьскиє тьіє пнєзи обернено, ты бы И7 ТЫХЪ ПНЗАХЬ
кликовыхъ и подводныхъ вєдомость певную єму далъ и личъбу достаточъную
перед нимъ вчынилъ, и тыхъ пнзем ПОДВОДНЫХЪ вжо чєрєзь то нє бралъ. Але
маю/w еони, тьіє пнзи з людей своихъ выбираючы, еодьдавати их д о 8' '8, а юнь
ихъ до скарбу нашого еотьносити будєть. А (особливе9 ео/ябираньїє мыта соть
мед# прєсного, которьш еони сами, люди их с пасєк до мєста Браславъского и
Вєницького прывозять, тому жь пану Йвану Воловичу, ма/?шальку нашому,
росказали єсмо довєда // довєдатися, и впєрєдь вжо того мыта давати еони нє
б # д п о в и н ь н и , и вольно имъ и людємь ихъ, кому хотячы, мед прєеньш
продавати. Ты бы10 водлугь сєго листу нашого самъ ку нимъ заховалсА и
врадникомъ, и мытникомъ ку нимъ заховатися казалъ, и мыт еоть мєд# прєсного
в нихъ и в людєн ихъ брати нє вєлєль, такьжє и продавати имъ мєд#, кому
х о т а ч ы , нє забороняль. А ижь еони повєдали, же и кони браны бывають, ино яко
здавна еобычам тог(о) на Украмнє заховывалъсА, такъ и тепер то конечно мети
хочємь, абы кони, панъцеры, сагайдаки, лйси, р^чницы, рогатины и всякиє брони,
што еони для службы нашоє гсдрьскоє и зємьскиє11 мають, за вину ни в ког(о)
с подъданыхъ нашыхъ еоть тєбє самого и врадниковъ твоихъ браны нє были. И
к тому жебы єси врадникомь своимъ росказалъ, абы еони людєм ихъ з моцы в
нихъ нє вьшмовали и пєрєдь собою ихь нє ставили, и нє судили, винъ нє брали, и
въ веж# ихъ нє сажали, але комѴ бы до чыего с нихъ чоловєка потреба была,
такового нехай перед паномъ єго правомъ Лкываеть12; такьжє в рєкахь ихъ жебы
рыбъ нє ловили и бобровъ нє гонили. И заховалъся бы єси в томъ ку нимъ
водлугь сєго росказанья и листу нашого, жебы болшєм того жалоба еоть нихъ

150

со томъ к намъ нє прыходила. Писан І Городьнє лгт. Бож. нарож\ Д м с ц а
ггнъвара ГТдніа.
ПоЭписъ ріки гсдрьскоє
РГАДА, ф. 389, оп. 1, д. 266, л. 85-86. Оригінал. Опубл.: Архив ЮЗР. Киев,
1907. Ч. VIII. Т. 5: Акты об украинской администрации ХѴІ-ХѴІІ в.в.
С. 155-157.

1Богуша
2_ 2Місце для подання імені Козарина (Козара); це ім'я - Кіндрат.
3люди? 4людєм 5' 5в і н написано разом над р я д к о м dДалі має бути соть
(содь).
1Замість и, напевно, має бути со. 8' 8Місце для подання того, куди
мають давати. 9Далі напрошується со. 10Написано над рядком. 11зємьскоє
12Іжывають

№ 14
1567p., березня 12. Варшава. Лист короля і великого князя литовського С иґізм унда А вґуста
брацлавському воєводі і житомирському старості кн. Романові Федоровичу
Санґушковичу про те, що він доручив маршалкові і писареві українних замків
Іванові Воловичу вислухати у Вінниці в присутності його, воєводи, його
служебників, в присутності луцького, брацлавського і вінницького старости
кн. Богуша Корецького - вінницького підстаросту Андрія Єльця, а також
вінницьких зем’ян і міщан стосовно пограбувань ними п ’ятигорця кн. Давида
Кансанковича і його почту (“товаришів”), про що цей князь розповів у скарзі до
нього, Сиґізмунда Авґуста, доповісти останньому про результати слухання і
наказати причетним до даних нападів з ’явитися на королівський суд для дачі
показань і покарання
Жикгимонт Авгус/w, Боз/сю млс/ию корол полским, в єлмким к н а з литовским,
руским, прусюш, жомомтским, мазовєі/ким, лифліан/яским и иньис
Воєводв браславскому, старосте житомирскому кнзю Роману Федоровичу
Санкгушковича.
Писал и присылал до нас кніаз Давыд Кансанкович, пєтигорєі/, собтіажливє
жалуючи со томъ, иж кгды сон за позволєнєл* и листом нашимъ гсдрскимъ тых
часовъ, єдучи до зємли своєє, до мєста нашого Вєницкого приєхал, ино, дєм,
подстаростим вєниі/ким старосты лункого, браславского и вєницкого їснзіа
Богуша Федоровича Корєцкого Андрєм Елецъ з служебниками твоєє млсти и з
з є м а н ь і, и мещаны вєниі/кими, нашєдчи мої/но кгвалтол* на господу єго и на
господы товарышов єго, всю, дєм, маєтно ст, которую были на нас, гсдри1,
выслужили, и чєлєд москву, што в зємли нєприіатєлском были достали, в них
побрали. И тьіє вси шкоды, на рємстрь пописавши, до нас присылалъ, іако ж ,
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дєм, сон то на врадє воеводы києвьского, маршалка зємли Вольїнскоє, старосты
володимєрского кїїзя Костєнтина Костєнтиновича СОстрозского В о н а ч и н с к о м ь
соповєдаль и жаловалъ. А потом, дги, до самого воєводьі до и м є н ь а є г о м л с т и
Костєнтинова со всими товарышъми своими, тот жаль и шкоду хотєчи
соповєдати, кгды єхаль, ино, дги, тот жє подстаростим вєницюш, маючи при
собє мєщань вєницкид: и иных помочниковь своих со колкосот конги, кгды бы,
дги, нє был з ними врадникъ вонячинсюш Микита Бєлостоі/юш, мало, дги, ихъ
со горло нє приправилъ. И билъ намъ чоломъ, абыхмо єму с тьш подстаростил*
вєниі/кимь, з служебниками твоими и з з є м а н ь і , и мещаны тамошними
вєницкими ж справєдливость вчинити казали. Ино ж то гст, яко властнаїа
кривда ніша гсдрскаїа, которая ся над листы и росказаньє нашо єму и товарышол*
єго людєм чужозємским стала. СОколо чого, хотєчи вєдомость нєсомєшканую
мєти и, винных с права дознавши, то розказати завстягнути, якобы ся таковьіє
своволности в панствє нашол* чєрєз то нє дєєли, д л а того чєрєз листь напгь
росказали єсмо маршалку нашому, // писару замков ^краинных пану Йвану
Воловичу, абы сон, #в ынших замках наших ничимъ нє забавяючися и потрєбьі
наши гсдрскиє сопустивши, што наборздєи быти можєть, до Вєницьі
поспєшилься. И, кгды сон тамь приєдєть, приказуєм тобє, аж бы твоя млсть
при нємь com служєбниковь своих, которьіє на тоm час тамъ Вєницьі были,
соколо того вєдомость взяль. А до кнзА Корєцкого теж писати єсмо казали, иж
бы сон при т о л і жє посланцы нашомь сот подстаростєго своєго вєницкого со
томь тюагж с я вьівєдаль. А яко и которил* собьічаєл* т в о а м л с т сот
служєбниковь своих а кнзь Корєцкиu com подстаростєго своєго соколо того
вьівєданє чинити будєтє и чого ся довєдаєтє, того єсмо пану маршалку
досмотрати и прислуховати вєлєли. А з є м а ш ш и мєщаном вєницкил* росказали
єсмо єму за листы нашими, со тол* до них писаными, рокь зложивши и пєрєд
собою стати казавши, потому ж вьівєданє пєвноє и достаточноє з очєвистоє2
мовєнья их собєюхь сторонь вчинити и, нє кончачи тоє рєчи, содно ЯКО СА з
служебниками твоими и с подстаростимь вєницкимь, и зь зємяньї, и мєщаньї
тамошними вєницкими ж точити будєть, подостатъку выписавши, нам
сознаммити и служєбникомь твоим, и тому подстаростєму вєницкому, и теж
зє м а н о л * и мєщанол* вєниі/кимь рокь нєдалєкиu ку прислуханью в то л і выроку
ншого там, гдє мы на то т час дворол* нашимь будємь, пєрєд нами становитисл
вєлєли єсмо злож ити. А мы, в тую справу ^глєнувши и списаня єго
вьірозумєвши, вчиним с тым, што с а слушного и справедливого нам, гедру, в том
видєти будєть. Писан Варшавє лєт. Бож. нарож.
м^Да марца В ід н я.
Печатка
Михашю Гараб^рдя, писар
Напис на конверті:
Лист кр. Жикгимонта Августа до воєводьі браславского в жалобє їензя
Кансанковича пєтигорца, иж подстаростик вєницкии на господу єго зь слугами
вєводьі браславского нашол и всю м аєтн о ст єго побрал, жєбьі тому
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подстаростєму перед єго кр. мл. за зложєнєм року стать казали. Дата Ва/тіавє
року
марца 6Г дніа.
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka X, s. 357-358,360. Оригінал.
Опубл.: ArchiwumXX. Sanguszk6wwSlawucie...T. ѴП. S. 114-115.

1гсдрга

2очєвистого

№ 15
1567p., квітня 19. Пйотркув. Привілей короля і великого князя литовського Сиґізмунда Авґуста Миськові
Петничанському на вінницьке войськівство (“воискоє”)
Привилєи МискѴ Пєтничаньском# на воискоє повєту Вєницького
Жикгимонт Августм etc.
(Ознаимуємь симъ нашымъ листомъ, ижь што з ласки нашоє гсдрьское за
прозбою кніажа/я, паніат и всєго посполства надали єсмо в повєтєх, звлаща пры
замках нашых, врады воискоє. А такь ижь в повєтє Браславьскомь и Вєниг/комь
вомского // єщє нєот, мы, маючы взгліад на служ б# зємєнина того повєту
Вєницького Миска Пєтничаньского, которыми со», будѴ1на тамошнєи крамне,
ласку нашу нам заслуговалъ, и хотечы єго и вперед сохотнєишого ку службамь
нашымъ вчыніати, з ласки нашоє гсдрьскоє воискоє замьку и повєту Вєнш/ког(о)
єму єсмо дали и симь листом нашымъ даємь. Маєть Пєтницакскии (!) врад
воискоє замьку и повєту Вєницкого держати и всіакоє владнослш и пожитковь,
тому врад# належачих, #жьшати потому, яко и в ыных замькох и повєтєх таковые
врады дєржа/w. А мы єго с того рушати и в нєго тог(о) врад# брати нє маємь
ажь до єго жывота або до иншого болшого сопатрєньса нашого. И на то дали
єсмо єму сєсь нашь лис/и з нашою пєчатю. Писан tf Пєотрковє лє/и. Бож .
нарожєньїа
мсца апрєліа ѲТдніа.
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 266, л. 169-169 об. Оригінал. Опубл.: Архив ЮЗР.
Ч.ѴШ.Т.5.С. 164.

1будучи
№ 16
1567p., квітня 20. Пйотркув. Л ист короля і великого князя литовського С иґізм унда А вґуста
брацлавському воєводі і житомирському старості кн. Романові Федоровичу
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Санґушковичу з повідомленням про те, що він, король і князь, відрядив до
Брацлава і Вінниці свого дворянина, писаря Володимирського повіту Федора
Солтана з дорученням віддати до суду брацлавського козака Фединку і членів
його загону за кражу у чабанів “у полі” кількох тисяч овець і волів, про яку
король довідався з листа до нього луцького, брацлавського і вінницького старости
кн. Богуша Федоровича Корецького, і повернути чабанам цю худобу; воєвода
повинен поставити перед королівським судом свого брацлавського намісника
Яковицького, з яким, вдаючись до даної кражі, Фединка був у змові, а тамтешні
зем’яни і міщани повинні сприяти цьому дворянинові
Жикгимонт Август, Божєю млстью корол полским, великий к н а з литовским,
рУскии, праски», жомоитскиы, мазовєі/кии, лифллнтским и иныхъ
Воєводє браславъскомі, старостє житомирскомУ к н а з ю Романі Федоровичі
Санкгушковича.
Тых часов писал до нась староста п^цкии, браславскии и вєниі/ким к н а з
БогУш Федорович Корєі/кии, маючи вєдом ост <од подстаростєго своєго
браславьского, иж н є а к и и Фєдинка, козах браславскии, недавно минУлыхь часов
пєрєд Великоднем, маючи зь собою а> полтараста чоловѣковъ, приєхавши до
БраславлА и змовившисл, дєи, из намєстникол* твоєє милости браславскии
[^іковицкимъ, и поднємши зь собою браславцов з мєста и з сель браславскихь
болить двУхсо/п чоловѣковъ, пошодчи на поле, в з а л и , д є и , оо колко т и с а ч є м оавец
и волов чєбанских и, пригнавши тые совцы и волы до Боброва, межи собою
подєлили, а иншиє по пасєкам розогнали, оо чом мы, хотєчи, вєдомост пєвнію
созєлшш, срокгостю каранА застановити, акобы с а впєрод нигго с подданыхъ
нших таковых свєволностєи, за которыми нєбєзпєчность панствУ ншомУ д є є /и с а ,
чинити важити не смєл, послали єсмо там до БраславьлА и до Веницы писара
повєтУ Володимєрского, дворанина ншого Фєдора Солтана и росказали єсмо
ємУ того ФєдинкУ и инших всѣхь товаришовь єго, которьіє з ним и з намєсотниксш
твоил* браславским на поле ходили, пєвньш рУкоємствол< до права Уистити, а
волы и совцы и иншиє речи чабанскиє, штоколвєкь при них знайдено бУдет,
томУ ж посланці нашомУ вєлєли єсмо, сотбираючи, до врддУ Вєницкого в
заховане до наУки нашоє давати. А до з є м а н ь и мєщан браславскихь и вєниг/кихь
лист напгь писати єсмо вєлєли, приказуючи пм под ласкою ішюю, абы еони,
которьш юбьічаєм то было, ємУ справі достаточнУю дали и со веємь вєдомос/и
пєвнію вчинили, и шного ФєдинкУ и веєх товаришов, и помочников єго, єсли бы
ш них вєдали, закривати нє смєючи, ємУ сознаимовали и на винайдене ихь томУ
посланці ншомУ помочни были. А тобє приказУємь, ажбы т в о а м и л о с /я того
намєстника своєго браславьского такєжь в добром вєдомости мєл и, кгды того
час бУдє/и, пєрєд нами єго кУ справє поставил конечно. Писан УПєтрьковє лєта
Божєго нарожєнА Д м с ц а апрєлА £ д н а .
Михайло Гарабірда, писар
Archiwum XX. Sanguszk6w w Slawucie... T. ѴП. S. 124-125. Засвідчена копія.
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№ 17
1568 p., квітня 12. Книьиин. Лист короля і великого князя литовського С иґізм унда А вґуста
маршалкові і писареві українних замків Іванові Воловину з повідомленням,
що він, король і князь, звільнив кн. Ярослава Соколенського від посади
ротмістра роти в складі 100 драбів при Вінницькому замку, призначив на неї
зем’янина Семена Дешковського і зобов’язує адресата виділяти на цю роту,
після отримання ним щодо цього відповідного розпорядження від земського
підскарбія, мядельського, ушпольського, ценянського і марковського державці
Миколая Нарушевича, на півріччя грошові надходження від вінницьких
корчми та мита
Лиси?, писаньт до ма/?шалька и писара замъков Украинных пана Йвана
Воловича1, Сємєну ДєшковскомУ с корчмы вєниі/коє и з мыта томошнєго
пнзєм на полгода на р^ту2 єго, при Вєницьі 6tfдо w3, дати вєлєл
Жикгимонть Августь etc.
Ма/?шалъкУ нашому, писар# замъковъ Ѵкрамньис пану Йван# Воловичу.
Тых часовъ писал до нас ротмистръ нашъ роты пєшоє замъку нашого
Вєницкого кніаз ГЗрославъ Соколєньскии, нє маючы воли с прычынъ пєвньїх
вжо далєи на тамошнємь замк# служыти. Мы на єго м єстцє пор^чыли и
росказали ротмистромъ тамъ на томъ замъку нашомъ быти зємєнин# нашому
вєницькому Сємєну Дєшковскому, маючы на таковьш жє почотъ на сто
драбовъ, іако и кніаз Соколєньским мєль. А што сіа дотычеть даныа єму
пнзєм на тую роту, ино ижъ пєрво // пєрво сєго воєвода трої/ким, гєтмань
намвишшьш Вєликого кніазства Литовъского кнсаз Костєньтинь СОстрод/сскии,
тьіє замъки нашы Браславль и Вєниц# со всими доходы на сєбє дєржачьі,
почотъ служєбниковь своихъ пры соныхъ дліа лєпшоє бєспєчности ТЫХ
замъковъ шбєцнє мєваль, а староста луцьким, браславъсюш и вєницкии кніаз
Богушъ Фєдоровичь Корєцькии потому жъ, тьіє замъки Браславль и Вєниц#
со всимъ з ласки нашоє дє/?жачьі, почту служєбниковь своихъ, іако того
вєдомость маємь, пры тамошнихъ замъкахъ нє ховаєть. Ты бы с корчмы
тамошнєє вєницькоє, такьжє и з мыта тамошнєго пнєзи на цєлую польгода,
колко єму на тую роту приходить, іако то сод подска/?бєго зємьского Вєликого
кніазства Литовского, писара нашого, дєржавцьі міадєлского, Ушпольського,
пєніаньского и ма/жовъского пана Миколаїа Нар^шєвича тобє сознаммєно
будєть, тымъ, которьіє com кніазіа староста тую корчму и мыто завєдаєть4,
тому ротмистр# нашому дати росказалъ и с пильностью тою досмотрєль,
жєбьі єму бєз кождого сомєшканьїа и проволоки тьіє пнєзи на роту єго даны
были, ижъ бы сонъ, созємшьі пнєзи, тымъ способи еи намъ, гсдр#, на томъ
замък^ нашомъ служылъ. Писанъ tf Кнышыне л гт. Бо ж. наро ж. Д Ф З и
мсца апрєліа 6Т дніа.
Подписъ ptf ки гсдръское
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РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 266, л. 269 об.-270. Оригінал. Опубл.: Архив ЮЗР.
Ч.ѴШ.Т.5.С. 172-173.

1Далі має бути абы або жєбьі.

2роту

Зб#д#ч#ю

“завєдають

№ 18
1569 p., березня 28. Вінниця. Лист зем’ян Брацлавського і Вінницького повітів брацлавському воєводі,
житомирському та річицькому старості кн. Романові Федоровичу Санґушковичу,
де містяться: прохання до нього прибути у Брацлавське воєводство в зв’язку з
отриманням ними королівських листів стосовно укладення унії Великого
князівства Литовського з Польською короною, в яких Поділля помилково назване
Підляшшям, і активною діяльністю поляків (“ляхів”) у даному напрямку;
відомості ротмістра Вінницького замісу кн. Ярослава Соколинського про стан
його обороноздатності
Вєлможньш кнажє, панє а панє и добродєю, намь вєльцє млстивє, ласкаве
зычливыи
Принесены листы до нас єго кролєвскии1 млсти под справою короныи (!)
Польскоє, даны ест на завтри дна БлаговєщєниА Прєчистьі Богородица2 через
коморника єго кролєвскии1 млсти, которьіє ест розданы по всєм# кназьств#
Литовском#, чого и вша млсть, па» наш, єсть добрє свєдомь. И до нас, подола»,
пише, мєначи нас быти або т о т край напгь П оЭлашьемъ. Которые мы листьі
вычетши, нєпомал# са вс#мнаєл*. Але, маючи надєю в млстивои ласцє вшєи
млсти, в том са потєшаєм, за што вш# млст, ншого млстивого пана, вєлицє а
покорнє просимо, абы вша млст в томь тєпєрєшнш часе нєбєзпєчнои<, іако
б#д#чи на томь воєводствє своємь влодарємь и наставц#3, рачил сєздє зьєхати
дла собороны час# небезпечного. Гдє бы был вша м лст забавє» тамь иншими
потребами єго кролєвскои млсти, жебы т # т зьєхати нє рачил, просим, абы был
посилок посла» toт вішои млсти, люд сл#жєбньш, бо сєздє частокрот панове
посланцы д аю тсд т # т , б#д#чи здавна незычливыми на сєс край нашь
Подолскии, и с тымь па» Потоі/кии, староста хмелнщкии, до єго кролєвскєи
млсти єхал, бо нас того частокрот вєдомост и слухи певные доходат. А замок
в б#дованю и в нєюпат/шости вєлми єсть вонтпливьш маемь. К назь (Ярослав
Соколи»скии, ротмистрь вєниі/кии, намь з отє^ства своєго # вєрности добрє
са юбєц#єт; «одно повєдил, аж, дєи, # скарбе шпихлєр вєлми нєдостаточньш,
порох#, к#л, салитры и инших всих потреб, к# ооборонє замкової/ належачих,
вєлми мало, стрєлба, которад была, тад са попсовала, гаковниц ледве к# юборонє
добрых юбєрет з дєсє/и; в том са теж нєпомал# вс#мна, ижь из скарб# пєнєзєи
нє дано, за што бы мєл люд сл#жєбньш на замк# драбов пєших ховати, дла чого
и самь до єго кролєвскии1 млсти єхати хочєт. (0 томь 5ша м лст т # т до нас

156

зьєхати рачил и з нами час# тепер потрєбного змєшкати, бо намь без вшєи
млсти самим тр#дно с а борот, нє б#дє/и ли ласки вшєи млсти. Рач намь в томь
на#к# дати, іако бьххгмо с а с є з д є без вшєи млсти заховати мєли, што все на#чамы
м#дром# роз#м# и добром# бачєню вшєи млсти. Бо нашь край здєшньїм пановє
л а х о в є соколо собємдоша, іако пси и сам л#кавыи ночньш. Затымъ, зычачи вшєи
млсти со/и Пана Бога доброго здоровд и всих помисли, хворт#н, млстивои ласцє
с а вшєи млсти залєцамьі, покорнє просєчн, абысмы з нєи шп#счоны нє были. З
Вєницьі мсца марта ЇСИ д н а рок# ДФ^Ѳ.
бшєи млсти на всєм поволни и сл#жи/п ради Миско Пєтничанскии, воискии
єго кролєвскєи млсти залік# Вєниг^кого, П є т р ь М ик#линскии, Роман
Красносєлскии, с#дд кгродскии, Василем Жабокриг^ким.'з всєю бра/иєю своєю
повєт# Браславского и Вєниі/кого низко, покорнє чолол* бьють.
Д е в’ять печаток
Напис на конверті:
В єлм ож ном # пан# а пан# єго млсти к н а з ю Роман# Ф едорович#
Сенкьг#шковича, воєводє браславском#, старосте житомирском^ и рєчицком#,
пан# а пан#, намь млстивє ласкавом#.
Archiwum XX. Sanguszk6w w Stawucie... T. ѴП. S. 323-324. Оригінал.
1кролєвскои

2 Богородицы

3 наставцєю

№ 19
1569p., [червня 16 або дещо пізніше]. Брацлав. Реєстр шляхти Брацлавського воєводства, а також міщан Брацлава і
Вінниці, які присягли перед комісаром Войцєхом Вольським
Regestr spisowania [panow] slachti powiathv Bra[czlaw]skie° і Winniczkie0,
ktori za roskazaniem ie° kro. mczi przisiągą przed comisarzem ie° kro. mczi
panem Woicziechem Wolskiem w zamkv Braczlawskiem czinili a0 1569*
Pan Andrzei Sadowski, podsedek ziemsky braczlawski у winniczky, na then czas
podstharosczi braczlawski ze
Pan Boris Iwanowicz Sowin, z ymienia swe° Wolkowyyskie0, podstarosczi winniczky
Pan Syemien Wasilewycz Desskowski, podkomorzi ziemsky braczlawsky і
winniczki, rotmystrz ie° kro. mczi na zamkv Braczlawskiem ze
Pan Phylion Kordisz, pysarz ziemsky powiathv Braczlawskie0у Winniczkie0
Pan Myszko Piathniczanski, woiski powiathv Winniczkiego
Pan Roman Krasnosyelski, sendzia groczki braczlawski у winniczky //
[Pan 01]iexi Tomkowicz, pisarz groczki braczlawski у winniczki
Pan Serhey Orathowsky
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Pan Wasili, pan Iwan a pan Dachno Zabokriczczy
Pan Ivchno Krasnosielsky
Pan Ihnath Klyeszczowski
Pan Hrehori Shipycza
Pan Bohdan Ianczinsky
Pan Michailo a pan Dmitr Sząderowsczy
Pan Syemien a pan Bogdan Obodzyensczy
Pan Nikiphor Komar Svszyszky
Pan Wasyly Zithnisky z Wythawy
Pan Hrehori a pan Mathyyass Czeczelie
Pan Iwan Zyalowsky
Pan Olechno Korothky Thriysthepsky
Pan Svpron a pan Chwedor Brathkowiczi Soborowsczy
Pan Iaczko Ivchnowicz Komilo
Pan Andrzei Rachnowski
Pan Iaczko Horain Kropywniczky //
Pan Marthin Ivszko[wski]
Pan Wasily Siemyenowicz
Pan Artim Bohdanowicz
Pan Ioseph Wasiliewycz a pan Woyna Kvbliczczy
Pan Anthon Philonowicz
Pan Iliya Iwanowicz Demkowsky
Pan Kvzma Szczvrowsky
Pan Chwiedor Kvzmicz Brathkowsky
Pan Bachtiyar moskwyczin, ma ossiadloscz w powyeczie Krzemyenieczkiem, ktori
poyal zoną Kvniczką wdową
Pan Hrehori Bvszinsky
Pan Iaszko Werchniaczky
Pan Hrehori Baran
Pan Iwan Bvszinsky
Pan Andrei Ophanasowicz moskwiczin, ktori poyal zoną Markową wdową
Pan Abram Ivszkowsky
Pan Myszko Bohdanowicz
Pan Denis Komar
Pan Siemien, pan Andrey a pan Ivchno Komary
Pan Onopko Noskowski
Wdowa Olechnowa Kopistemiczka //
[Powiajth Winniczky
Pan Piotr Mykvlinsky
Pan Olechno a pan Wasily Deszkowsczy
Pan Benedict a pan Bohdan Iakvszinsczy
Pan Lawrin Iaczkowsky
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Pan Michailo Lasko Wronowiczky
Pan Iermola Myeleszkowicz Zalyessky
Pan Stanislaw Komorowsky
Pan Iwan a pan Syemyen Przilvczkiye
Pan Chwilion a pan Oliechno Iaczkowskiye
Pan Siemyen Dawidowicz, wozni powiathowi
Pan Iakim s Poczapyniecz
Pan Wasiliei Solowyowsky
Pan Krzisztoph Lethinsky z ymienią Czerlinkowskie0
Pan Michailo Kordiss
Pan Iwan Onikyiewycz Soborowsky
Pan Serhey a pan Chwiedor Przilvczkiye
Pan Hrehorey Mateiewicz
Pany Hordeyowaia Mykvlinskaya //
Pan Stepan Komoro[...]
Pan Ilyyasz a pan Syemien Iaczkowskiye
Pan Zdan Hriczinowycz
Pan Demko Holiakowicz
Pan Syemyen Hvbynsky
Hrinko Liethinsky, athaman myziakowsky
Siemien Postholowsky
Michno Hvbinsky
Hriszko Holyak
A tho iesth czi, ktorzi imienia swoye mayą w powyethye Braczlawskiem і
Winniczkiem, do przisiegi w Bracziawyv nye sthanowyly
Kniaz Ianvsz Mathphieiewicz Czethwierthensky, sioto Boblow dzierzi, a na Woliniv
w Luczkiem powieczie w Czethwierthny mieszką
Kniaz Masalski w Litwie mieszka, a polowicze Boblowa dzierzy
Pan Andrey Kosska, p d imienia Worobiyowczow dzierzi, a w Luczkiem powieczie
myeszką //
[Pan] Iwan Kosska, sendzia ziemski, pan Gniewosz Strzizowski a pan Kondrath
Kozar, czy poslanny przi dworze krolia ie° mczi w Lvblinye yesth
Pikow zamek у miastho ie° mczi panv wilyenskiemv zawiedziono od pana Philiona
Kmy thicza, Winniczkie0powiathv bylo
Moskwiczinv Iwanv Dyakowv wlasnego grunthv Zaliesya Myziakowskiego dano,
on syątham posyelil, yss wiele krziwdi myziakowczom poczinil, na ynsse myesskanie
ssiebieodwiosl
Woniaczin у Nowosielicza, tho bilo Winniczkie, odlaczono kniaziv woiewodzie ie°
mczi kyyowskiemv
Paniey Chwiedorowey Bokyyowey ymyenya Machnowcze, Nowosielicza,
Siemakowcze, ys sinami swoiemy myesska w powyeczie Lvczkyem
Hvssczincze pana Homosthayowicza, myesska w Lithwye
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Perporowcze pana Chwedora Thissi, sam mieszka w Kiowie //
Kamienohorka pan[a] [Du]biczkiego, myesska w p[o]wieczie Pynskiem y na
Wolinyv
Wdowa Chwiedorowa Szanderowska, czescz ymyenia Szanderowskie0dzierzy
Skinder Chomyathkowski
Pany Hriszkowaya Przylvczka wdowa
Pan Michaylo a pan Wasiley Szasskowiczi, maya syelisscza pvste w powieczie
Braczlawskiem, miesskayąna Wolinyv
Poddany ie° kro. mczi miastha Braczlaswkie0, tho yesth
Roman Kalenikowicz, woith
Hriczko Iaczvszczenko
Andrey Myszkowicz
Stepan Klimczanko
Anthon Popowycz
Iwaszko Hrinczicz
Wasily Sawkowycz //
[Phi]lip, Iwan gamczarze
Zacharko Ieremyyowicz
Mathivszko Ivszkowicz
Kvnass Besdeyko
Iakow Denissowycz
Iwassko Zabyela
Andrey Klimczenko
Petrvszko Karpyenko
Pawel Maksimienko
Syenivtha Kwaczanko
Zdan Manczanko
Symon Dawidowycz
Poddani ie° kro. mczi miastha Winniczkie0
Na miesczv woithowskiem Boris Syewrvkowicz
Olexyy Danilowicz
Andrey Krawczenko
Hrinyecz Pasyeka
Iwaszko Iaczinicz
Lewko Thrvsienko
Phedor Siczenko
Andrey Karaka
Thyr Wasyliewycz
Kvnass zlotarz
Syemyen Dawidowicz
Theressko Tarassowycz //
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Steczko Czemissowicz
Wasil Wyothesskowycz
Phvrs Zvrba
Parchom Zvrba
Iakow Kalienikowicz
Iwassko Sanczicz
Ywan Temczenko
Poddani ie° kro. mczi wlosczi zamkv Wieniczkie0 ze wsi Mizyakowa
Ataman s kilkanasczie mezmi stathecznymi przisiągl, sam spolecznie z nimi za
wssiczką y na wssiczką braczią swoye
Печатка
Алєкшем Томкович, писар
кгродцюш браславским //
Zidowye s powiatv Winiczkiego, czy, ktorzi miesskali Vinniczi1
Naprzod Habram Ivriczin
Izrael Strilin
Habram Mardvczovicz
Habram Slomicz
Iachim Ivdicz
Chanan Iakowovicz
Smoil Harczonovicz
Habram Izaczkovicz
Chaczkil Izaczkovicz
Mair Mordvchaiovicz
Mosko Iakowovicz
David Ivdicz
SlomaDzivlik
Iessimam Iessimanovicz
Diran Maierovicz
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, oddz. rękopisow, rkps 307, s. 212-220,
225-226. Оригінал. Опубл.: Žrodladziejowe. Warszawa, 1894. T. XX: Ukraina
(Kij6w - Braclaw). S. 101-105. За незасвідченою копією; Akta unji Polski z
Litwą. 1385-1791 /WydaliS. Kutrzebai W. Semkowicz. Krakow, 1932. S. 319—
321. За оригіналом.

[Ця частина писана іншим почерком.
Примітка:
* Присяга шляхти відбувалася у зв'язку з укладенням Люблінської унії.
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№ 20
1569 p., жовтня 14. Луцьк. Впис у луцьку земську книгу привілею короля і великого князя литовського
Сиґізмунда Авґуста про надання в заставу Вінницького староства (волості) за
5000 кіп литовських грошів луцькому, брацлавському і вінницькому старості
кн. Богушові Федоровичу Корецькому (1568p., червня 20. Городня, на сеймі)
Лѣта Болс. народе. ДФ^Ѳ мсца соктєбра ДГ дні»
ПостановившисА ©чевисто в зал<ку гсдрьсю ш Луцкомь перед нами,
зѴполньш судомь згмеким, то ест Гаврилом Василєвичомь Бокѣемъ, судєю, а
СОстафьємь Василєвичомь Соколским, подсудкол* зємским повету Лункого,
вєлможньш кіізь Богупгь єго млеть Федорович Кореі/юш, староста луї/ким,
браславсюш и вєниі/юш, покладал перед нами привилєм // єго кролєвскоє млсти,
на паркгамєни писаньш, с пєчатю привєсистою и с подписом руки єго кролєвскоє
млсти, и теж с подписомъ руки писара єго млсти гсдрьского пна Василіа
Дрывинского и тыми словы повѣдил, иж што, дєи єго кролєвскаїа млеть па»
напгь млстивыи замок, мѣсто и волос/» Вєниі/кую в пєвном сумє пнзєи Я пати
тисачєи копах гршєм личбы литовскоє мнѣ самому, жонє, дєтємь и шжшкомь
моимь заставити и завести рачил, іако, дек, со том ширєи а достаточнєи на том
привилю єго кролєвскоє млсти ест ©писано. И просил єго млеть їензь староста
лунким, абы тот привилєм єго кролєвскоє млсти, єго млсти даньш, до книг справ
зєл«скидс записам был. Ино мы, припустивши то ку вѣдомости своєм, толі
привилєм єго кролєвскоє млсти перед собою читати єсмо казали. Которыи слово
сот слова перед на м и бып вычита» и так са в собѣ маєш:
Жикгимонт Август, Божю млетью корол полеким, великий кнзь питовскии,
рускии, пруским, жомоитскии, мазовєі/ким, ифлАнтскии и иных
Чинимь гавно сим нашим листом, кому будєт потреба того вєдати, нинєшнимь
и на потомъ буд^чимь. Што пєрво сєго з ласки ншоє гсдрьскоє за вєрньїє
наклады и цнотливые слуэ/сбы староста луцкого, браславског(о) и вєниг/кого
кінза Богуша Федоровича Корєцкого дали єсмо ©от нас в держане з ласки нши1
Браславль и Вѣниц^ староство до єго живота зо всими пожитки, на нас и на
врлд ншь, то єсть на старосту тамошнєго належачими, іако то зособна привилєм
нш имь гсдрьскіш їснзю старосте впевнено и ^твєржвно ест, в котореш
достаточнєм и мєновитє все то ©писано. А так мы, вживши в том кнза старосту
лункого пилньш жєдакємь ншимь гсдрьскимь через их млеть пновь рад ншихь
ку великим потребам їшнш гсдрьским и зємскимь, то ест на заплату людєм
служєбньїмь а дла ©бороны замков ішіих подвинских и зємли Полоі/коє часу
валки з нєприіатєлел* ншимь московским, взєли єсмо ©бычаелі позычоньш в
скарбь ншь зємеюш с порадою и вєдомостю їіновь рад нших и через руки
подскарбєг(о,) гемског(о) II Великого кнзьства Литовского, писара ншого,
державцы [мар]ковского, Ѵшполского и пєнанского пна Миколаїв Нарушевнча
прерєчєного кнза староста лункого кінза Богуша Федоровича Кореї/кого п а ш
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ТИСАЧЄМ копъ гршєм личбы и монеты, в здєм/нємь панствє їшюм в Великою
кнзьствє Литовскомь звьіклоє, то ест личачи в кождьш грош по д є с а т и пнзєм
болших белых а в копу по ш є с т и д є с а /я гршєм. Которую суму ПНЗЄМ, ВЬІШЄМ
(описаную, за доброволнымъ на то зєзволєнємь Їс н за старосты лункого, на што,
ачколвєк нє будучи єго млсть повинен за першим таковьш правом своимъ на
тоє староство, єму (от нас даньш, вєджє, яко добрьш, вєрньш и годньш слуга
напгь, д л а нас, гсдрА и пна своєго прирожоного, и д л а таковых пилных по/ярєбь
наших и Рєчи Посполитеє подлугь звьіклоє вєрьі и хути своєє ку намъ, гсдрю, и
ку службам їшіим и зємскимь ^чинил а, влас/янос/я свою завєдши, нам тоє2
сумы позычил. И на тоє ^пєвнєньї, нє допираючисА иншого, зєзволили, внєсли
єсмо и сим листом їппим ^зносим єго млсти на замок, мѣсто и волос/w ншу
Вєниі/кую, и сим листомъ заставили и завели єсмо с порадою и вѣдомос/яю
тых жє їїнов радь нших кнзю старостє луцкому кнзю Богушу Федоровичу
Кореї/кому, єму самому, жонѣ, дєтем и потомком єго тот прєрєчоньш замок,
мєсто и воло ст ншу Вєни^кую со всими мещаны, людми волостными и слугами
пу/яными и з ихъ службами, платы и доходы, и зо всими корчмами, мєстскими
и сєлскими, то ест пивными, медовыми и горєлчаньїми, и з шинками инших
в с а к и х привозных тр^нков, и со всими ИНЫМИ пожитки, и со ВСИМ ТЬШ , ЯКО СА
то т вьшієм помєнєньш замок, мєсто и волос/w наша Вєниі/кая здавна и тепер во
всих пожитком своих маєгь, ничого там на нас, гсдря, и на потомков нших,
такжо на воєвод и кам/талянов браславских и веиицкихъ и на старосту, хто бы
потом замокь Браславским (от нас дєржал, с которым и т о т Вєни^ким замок
сполнє дє/?жан, пєрвєм яко пожитков, так и присуд# и ниякоє повинносте с
подданых тамошних вєниі/ких нє вьшмуючи и нє зоставуючи. А иж там при
том замку ншомь инших пожи/яков мало, болілим пожитокъ с корчомъ в мєстє
тамошнєм, с которого пожи/як# иж кнзю старостє интєрєси, звьіклоє, яко то
(от нас постановєно (от таковых в ска/гбъ ншъ позычоных сумъ заставникомъ
брати, мело бы ити. А над то иж кнзь староста и потемки єго почот звыклы
єздньїм // при (ономъ замку пограничномъ с того ж ховати, такжє што до сєго
часу рота пєшая накладом скарбу ншого зємского и теж пушкари и иньїє слуги
замковые на том замку хованы были, то всє (он на себе и на потомство своє
принАл, х о т а ч и то своимъ накладом сопатровати водлє потребы и бачєня своєго,
а скарбу ншого на то нє вытегати. Што мы такжо з ласкою їшюю (от нєго
принємши а бачачы, и ж шн нємальш наклад на почот єзньш, ховаючи єго при
юном пограничном замку и сопатруючы єго людом пєшим и пушкарми, и иными
слугами замковыми, завжды приммовати муси/я а з скарбу ншого тот наклад
на люд служєбньш пєшим сон з н а л , с т о є причини (особливе то #ПЄвНАЄМЬ и
(обварываемъ єму самому и потомкомъ єго, и ж там в мєстє и на пєрєдмєстью
Вєниі/комь и волости тамошнєм, яко воєводовє и кам/таляновє, в оном повєтє
постановлєньїє, так и нихто иным, х о т а бы на то листы нши пєрвєм сєго мел и
потом в нас юдєржал, жє чєрєз то корчомъ и шинков жадных мєти и вживати нє
маєть и нє можє/я, алє кнзь староста луї/ким и потемки єго тых корчомь и шинков
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трунками в мєстє и на пєрєдмєстю н на волости тамошнєи на сєбє
доброволнє без кождоє пєрєказьі Уживати, такжє вси платы и доходы и иньїє
в с а к и є пожитки, штоколвє там з мєста и з волости и с подданых нпіих тамошню:
на нас и на врдд нить прислухаєт и налгжит, на сєбє брати и ку своєму пожитку
соборочати и на ктрунтє юного замку и мєста ншого люди шсаживати и подлугь
воли и бачена, своєго пожитки там на сєбє, іако налєпєм розумєючи, прибавллти,
п р и ч и н А т и и примножати и подданых нших тамошних судити, радити и з них
кождому справєдливост чинити, и винных винами подлугь Уставы ншоє и
статуту заиского карати мають и волни будЧт, ани котороє личбы з доходов и
пожитков нших тамошних нам до скарбу ншого чинити нє пови»ни до того часу,
покол тую суму пнзєи, ВЫШеи описаную, П А т ТИСАЧЬ копь гршєи личбы и МОНЄТЬІ
литовскоє всю сполна содньш разом мы и потомки нши єму або и помкомь3 єго
з властного скарбу ншого зємского ютдадим и заплатим. Ико ж на вьїкупєнє
того замку, мєста и волости ншоє Вєниі/коє а на сотданє єму и п о толікол< єго
суполна тоє всєє сумы пнзєи, вьішєи рєчєноє, складаємь рокь пєвньїи, то ест
< в т д н а и свта свтого Мартина римского свта, котороє будет в року тєпєр идУчом
шестдесАт (йсмом мсца ногабра пєрвогонадца/я д н а , за три годы, то єсть на
таковоє ж свго и д єн свтого Мартина, котороє будет в року с є м д є с а / и пєрвомь.
На которьш рокь, вьішєи сописаньш, маєлі мы з скарбу ншого тую // суму пнзєи
п л т т и с а ч ъ копь гршєи личбы и м о н є т ь і литовскоє кнзю старосте лункому або
потамком єго сотдати и соньш замокь нішь Вєниі/кии з мєстомь и з волостю
тамошнєю ©купити. А гдє быхмо, гсдрь, або потол<ки нши на т о т рок, вьішєи
м є н о в и т є сописаньш, юноє сумы пнзєи кнзю старосте лункому або потамко.м єго
з скарбу ншого нє сотдали, тогды сон и єго потомки такжє com трєх до трєх
годовь, то ест com такового свта и д н а с в т о г о Мартина римского свта до такового
ж свта, т о т замокь їшгь Вєниі/кии з местом и волостю и зо всим, іако вышеи и
нижєи в сам листе ншомь сописано ест, держати и вживати маю т до того часу,
покол 4шни ж Асоната в с а сума пнзєи єму або потомкам єго з скарбу ншого на
т о т рокь, com нас зложоныи и вьішєи сописаньш, сотдана и зуполна содньш
разомь заплачона будєт. А межи тых роков, вышеи мєновитє сописаных, мы
сами и потсшки нши соного замку, мєста и волости ншоє вь нєго самого и в
потомков єго сокуповати, з рукь, з моцы и з держана их выимовати и никому их
с того замку скуповати д о з в о л а т и , и в таковои ани болшои суме никому иному
вжо того заставовати и заводити, и єго и потомков єго ку приданю болшоє на то
сумы примушати нє маєм, еодно з властного скарбу ншого то в них (окупити
маємь аж на рокь, вьішєи мєновитє в сєм листе ншомь шписаныи. Вєджо гдє
быхмо або потомки нши за живота к н з а староста лункого в нєго т о т замок
їшгь помєнєньїи Вєниг/кии з мєстомь и з волостю на т о т рок сописаньш5
выкупили, тогды прєдсА з рукь и дєржанга єго того староства на сономь замку
Вєниі/комь, мєста и волости тамошнєи брати и єго с того руш ати нє маєм,
оодно шли ж ю т потомков єго. А сонь сам подлє пєршоє ласки и данины ншоє и
привиліа, на то com нас єму даного, соного староства Уживати м аєт, а до єго
всаким и
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живота. С которого ж замку ншого Вєниі/кого, з мєста и з волости тамошнєє
їснзь староста лунким самъ и єго потаики, держачи то таковьш собьічаєм
заставньш, служ би зємскоє воєнноє служити и почту никоторого иного и нигдє
индеи ставити и посылати нє будtfm повинни, содно почот єздньш слуть своихъ
подлугь пєрвого звычаю при сонол* замку пограничномъ д л а ©сторолсности и
собороны єго млсти. Такжє и пєішш л ю л е м , и пушкарами, и иными слугами
замковыми водлугь потрєбьі и бачєніа своєго накладок своим тот замок:
сопатровати маю/w, а ротм истра и служебных нших пєших соттол з оного замку
ншого маєм звєсти и через то так на еоном замку никотороє роты и служебных
нших вжо держати и всылати нє маємь и нє будєм. Теж подданьїє нши замку
Вєницкого, мєщанє и волощанє и иньїє в с а к и є , будучи ІІ в тон заставє к н з а
старосты лункого и в потомков єго млсти, стацєи нєкоторьіх и подвод, и жадных
иных повинносте*/ над звиклую их повинност на нас, гсдрА, и потомьки нши, на
воєвод и кашталАнов, и на старосту браславского, хто по нєм Браславль соm
нас дєржати будєт, и никого иного, кромъ самого к н з а старосты и потомъков
єго, давати и полнити нє повинни. Естли ж бы за дєржат/А єго самого и потомков
єго тым собычаемъ заставним соного замку Вєницкого з Уфалы и постановєнса
валного сонму еєрєбщизна або іакии иньш податок Уфалєн и постановєн был з
ыных подданых нших и кнзьских, панских и шлАхєтских повєту Браславского и
Вєницкого, тогды тоm таковьш податок нихто иньш, толко врАдники их выбирати
и до скарбу ншого comдавати и личб# с того скарбе чинити маю m. Вєджє без
Уфалы и постановєніа сеймового мы и потомки нши никоторого податку и
еєрєбщизньї на тых подданых нших замку Вєницкого, єму и пото.мко.м єго
заставлєньїх, покладати и брати казати нє маємь. А х о т а бы коли в невѣдомости
сєго листу ншого іаюш податок або еєрєбщизна на т а є подданьїє нши, єму и
потомкомъ єго заставлєньїє, com нас и потомков нших коли ж колвє сокром фалы
сонмовоє положон был, тогды кнзь староста пуцш и и єго потомки за симъ
листомъ ншимъ таковых податковъ з оных подданых наших вєни^ких, имъ
заставлєньїх, брати и давати нє маю т и нє винни сут. Такжо покол таса в с а
сума, вєрх# мєнованаїа, суполна на рокъ, com нас зложоньш и вьшієм мєновитє
сописаньш6, скарбу нашого кнзю старосте лункому або потомкомъ єго сотдана
будєт, в там часе мы сами и потомки нши ани воєводовє и кашталАновє, и
старостовє, хто по нимъ замок Браславскии держати будєт, в т о т замок, мєсто
и волост Вѣниі/кую и во вси пожитки, к том# замку здавна и тепер налєжачьіє,
ничим с а Уступовати, такжо посланцовъ нших при бытности и в небытности
єго на м єстц є єго самого и п о т м к о в єго на мєшканє на сонож замку
сотправовати и там Вѣницы въжо через то никоторых пожитков выдавати нє
маєм. Потому ж и рєвизоров нших там всылати и никоторых платов и
повинносте*/ на подданых нших тамошних класти, становити и их повышати нє
маєм. К тому подданьїє нши замку Вєниі/кого, мєщанє и волощанє, слуги путньїє
и иным іаким жо колвєк имєн ем названые, будучи в них в то u заставє и по
выкупеню их, жадных кривдъ и шькод своих на кнзю старосте лубком самол* и
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на потомкох // помскиватм нє мают, и ©ни на то им в жадном правє ©тказывати
и того им нагорожати, и соправовати нє повинни; ©дно ж естли бы которьіє
кривды ©m врлдниковъ и слугь их собѣ ©ни быти мєновалн и до нас СА © тол*
втєкли, тогды толко © вчинене справедливосте до них листы нши писати и
посланца ншого на приглєданє ^чинєня © то до них: права послати маєм. Потому
ж гдє бы за дєржаня Їс н з а старостві лункого и потомков єго з допущєня Бжого
©m огню або повѣтриемъ моровым, албо ©m нєприятєлА постороннєго, либо
©m людєм вомска ншого служєбньїх жолнєров в замку, в мєстє и волосте
тамошнєм шкоды якиє ж колвє статисА мєли або т еж подданьїє нши з мѣста и
з волосте замку тамошнєго с которых жє колвє причин проч с а розошли, того
всєго мы сами и потомки нши на нєм самом и на потомкох єго пєрвєм © тданя
сумы єго и при ©тданю им тых пнзєм позычоных, и потом помскивати, из сумы
их того им выстручати нє маємь и нє будем, але того им ©тступуємь и сим
листом ншим их ©ть тог(о) всєго волными чиним. Але толко замок6 стрєлбою
на нєм м аю т ©ни нам здати. С тым кнзю старостє тамъ подано, што с а
дотьічєт з є м а н шляхты повѣту Вєниі/кого, тых самих ани их имєнєм кнзю
старостє лункому, потомъкомъ єго при том замку ншом нє заставили и нє завєли
єсмо. Вєджо ©ни7, прєдсА, ку кнзю старостє лункому до живота єго а по нєм ку
єго потомкомъ, іако ку старостє ншому тамошнєму, в рєчах, им здавна повинних,
и подлуг справ посполитых и статуту зємского послушенство чинити, а ©ни их,
яко вряд замку ншого тамошнєго, судити, ради /им, ©тправовати и в том
владносте над ними вживати мают, ничим права посполмтого и статуту зємского
нє ©тступуючы и жадного им ^ближєня над право и статуту нє чинячи. А гдє
бы т еж хтоколвє в кгрунты и в якиє ж колвє пожитки того замку ншого
Вєниі/кого за дєржаня ступоватисА мєл, того, яко властности ниіоє гсдрьскоє,
існзь староста луцким сад* и по нєм єго потомки правом ншим боронити людєм, в
чом мы и потомки нши за ©знаммєнємь ©m них ©борону им чини mu маєм и
будем, стєрєгучьі того, якобы ©ни на том ничого нє шкодовали. СОсобливє т еж ,
покол т о т замок, мѣсто и волост нша ^ к н з а староста и потомков єго в заставє
в том помєнєном суме пнзєм будєт, до того часу мы и потомки нши // людєм,
зємль и нияких пожитков без доброволного на то зєзволєня их вєчньш,
дочасным и никоторым жє иным правом давати нє маємь. А х о т а бы в
нєвєдомости сєго листу привилю ншого и права, на то ©m нас имъ даного, кому
ж колвєк ©m нас и потомков нших люди и зємли або якиє ж колвєкь пожит8© т
того замку Вєни^кого ©тданы и листы нши на то выданы были, таковых листов
ншихъ ©ни за сим листом ншим слухати и того, што на них будєт написано, © т
замку поступовати нє маю т и нє повинни сут. При том даєм волност кнзю
старостє луцкому и єго потомком, потрєбуючьі пнзєм, т о т замок їшгь Вєниі/ким
з мєстом, волостю и со всим, яко им © т нас завєдєно и заставлено, нє
докладаючисА въжо в том и нас, гсдрА, або потомка ншог(о) а нє беручи на то
в нас иншого дозволєня, але за сим жє листом ншим9таковом а нє болшом суме
пнзєм, яко то єсмо в нєго позычили, то ест9 п а т и тисАчах копах гршєм личбы и
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монєтьі литовскоє, при животє И ПО ЖИВОТЄ СВОЄМ, буд и тєстамєнтол* СВОИМ то
©писати заставшим и завести. А того, кому то ©ни запишут и завєдІти, таюкє во
всємь потому, (a k o и их самыхъ, подлугь сєго листу привилга и ©пису ншого,
артыкулов и всих члонков, в нєм ©писаных, мы сами и потомки нши заховати
маєм ничим непорушне до зуполноє заплаты з ска/?бу ншого на рок:, ©m нас на
ТО ЗЛОЖОНЬШ И ВЬІШЄМ МЄНОВИТЄ ©писаньш, ВСЄ8 Т 08 сумы ПНЗЄМ ПАТИ ТИСАЧЄМ
копъ гршєи личбы и монєтьі литовскоє. Теж єстли бы ©ТИ нєпригсхтєлА
постороннєго за дєржанга к н з а старосты луцкого и єго потомков або того, кому
бы то Ів оном сумє (от них завєдєно было, волости и мѣсто Вѣниі/кое скажєно и
спустошено або и замок* тамошним, чого, Бжє, вховам, збуроно, того мы и
потомки нши нє мєли на них помскивати и с тоє сумы их ничого за то вытруча/ии
и єє змєншати нє будем, алє и ©вшєм єщє помоч ку забудованю замку и мѣста
вчиншии имъ маєм. А гдє бы так ©ноє мѣсто и воло cm ©w нєприіатєлА скажоно
было, жєбьі пожитку ©ни с того никоторого мєти нє могли, тогды МЫ и потомки
нши маєм имь гдє на иншом мєс/иці столко имєніа ©/и столу ншого госдрьского
завести и подати, што бы за то стоіало и гдє бы с а и м подобало, а ВєницІ на нас
к рукам ншимь в з а т и . А што с а д о т ь іч є /и робота и направованіа того замку
Вєни^кого, // мостов, гатєм и сторожи ©/и нєприіатєлА при замку и мѣсте
тамошнєм, то всє подданьїє нши гсдрьскиє и теж їснзьскиє, панскиє, з є м а н с к и є
и діховные подлугь звьіклоє в толі повинносте их будовати и ©правовати и
сторожу стєрєчи маю/и и повинни буду/и; а нєпослушньїх маємь мы в том через
листа нши и за грабежами примушати. А надто кгды ж їснзь староста луцкии
на жадане нию ку таковым пилным потребам ншим и земским з милости своєє
ку нам, гсдру и пну своєму прирожоному, влас/инос/и свою заверши, на том
Ікраиномь замкі Іпєвнєньє тоє сумы своєє принАл и по/ирєбьі того замку сам с
тых жє доходов и пожи/иков, ©титол належачих и прислухаючих, ©смотривати
поднАлсА и, немало выкладі з скарбу ншого вземши, на сєбє то принАл, с тых
причин ІпєвнАєм и ©бваровываем їснзю старосте луї/кому и єго потомком, и
томі, кому бы то (от них завєдєно, иж то u заставє, сєму листу привилю и ©пису
ншому жадные Іфалы соммовые, которые пєрвєм бы сєму ншому противные
вчинєньї, таюко которьіє бы на потом на соммєх валных з старых прав и привилєв
або теж ново, або за постановєнємь Інии панствам ншимь Корунє Полском з
Великим кнзьство.м Литовским и коли ж колвє потом вынамдены и постановєньї
были, ничого шкодиmu и на жадно u переказе бы mu нє маю ти, але мы, гсдрь, за
нас, потомки нши под словам и под повиннос/ию ншою гсдрьскою ©бєцієм,
члонки и варунки кнзю старосте и єго потомком и кождому, хто ж бы колвєк за
сим листам ншим то m замокь Вєниі/ким в дєржаню своємь в оном сумє пнзєи
мелъ, выполнити и з скарбу ншого на рок, ©ти нас зложоньш и вьішєи ©писаньш,
тую всю суму ПНЗЄИ ПАТИ ТИСАЧ копь гршєи личбы и монета литовскоє зуполна
©дным разам, никоторых причин ку стручєню и змєншєню єє нє вынаидіючи,
©Аидати и заплатити маєм и повинни будем. И на то єсмо тоги ншь привилєи
кнзю старосте лункому при бьшности и с призволєнємь всих пновь рад нших
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Великого кнзьства Литовского, д^ховных и свєтских, кнжа/w, пандт и всих
станов, на соммє тєпєрєшнємь вєликом валном Городєнскомь при нас будучих,
подписавши єго влостиною рукою ншою гсдрьскою, // дали и пєчат ншу к сєму
листу привилю ншому привєсити єсмо вєлєли. Писан Городнє лєта Божого
нарожєня тислча падисо/и шєс/идєса/и сосмого мсца июна двадцатого дна,
Подпис руки королА єго млсти. Василя Дрєвинского подпис.
А так мы тот привилєи єго кролєвскоє млсти кнзю Богушу Хвєдоровичу
Корєі/кому, старостє лункому, браславскому и вєниі/кому даньш, слово сот слова
с початку аж до конца вєс достаточнє выслухавши, до книг справ судовых
зємских повѣту Луї/кого записати казали.
ЦДІА України в Києві, ф. 26, on. 1, спр. 1, арк. 461 зв.-466. Оригінал. Опубл.:
Архив ЮЗР. 1911. Ч. ѴШ. Т. 6: Акты о землевладении в Юго-Западной России
ХѴ-ХѴІІІ вв. С. 210-219; Малиновский И. Сборник материалов...
Добавление // Известия Императорского Томского университета. Томск,
1910-1912. Кн. XLVHI. С. 86-94 (у цій публікації впис у луцьку земську книгу
датовано помилково 1579 p.).
1ншои
2Виправлено з тую.
3потомкомъ
4' АНе вписується в контекст.
5Далі має бути нє.
6Далі має бути з.
1Далі має бути як и.
8пожи/ики
9Далі має бути в.

№ 21
1569 p., листопада 10. Городня. Лист віленського каштеляна, найвищого гетьмана Великого князівства
Литовського, городенського і могильовського старости Григорія Олександровича
Ходкевича намісникам жославському Іванові Шкрибі і пиківському Іванові
Шепію про заборону жителям міста Пикова порушувати межі з землями Янова,
маєтку Гнівоша Дмитровича Стрижовського, та Кам’яногорок, маєтку сестри
останнього Марини Звірівни Дубицької
СО/w Григоръіа Алєксандровича Ходкєвича, пана вилєнского, гє/имана
Вєлокого1князства Литовского, старосты городєнского и могилєвского
Намєс/иником ншим жославскому пану Йвану Шкрьібє а пыковскому Йвану
Шепѣю.
Приезщіл сєздє до нас пан Гнєвош Дмитрович Стрыжовским, жалуючи сам
сот сєбє и сот сєстрьі своєє, панєє Марыны Звєровньї Дубиі/коє, што ж , дєи, вы
зъ вонтом, мєщаньї и людми нашими пыковскими чєрєз границу стародавную
Критую долину, дла чог(о), нє вєдати, мої/но кгва/ггом власную дуброву пана
Стрыжовского янєвскую а пнєє Дубиі/коє камєногорскую на потребу мєста
Пыковского порубали, поля попахали, сєножати покосили и немало зємль ихъ
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забрали. ПЗІко ж на то и выпис с книг замку гсдрского Вєницкого показывал пак
Стрыжовсюш обводу возньш того кгвалту и шкод. СО чом жє и єго мл. пан
Василєи Тишкєвич, воєвода смолєнским, до нас писал за пном Стрыжовским и
за пнєю Дубинкою, іако повинною своєю, абых им кривды чинити нє допусти/*.
А так тоє имєнє Пыков, иж нам сот пна Филона Кмиты досталосА и границы
Пыкову старожитньїє показаны, так com Инєва с їйком Стрыжовским, гако и сот
Камєногорок с пны Д#биткими, за дєлол* вєчистьш єщє с продками по долину
Крутую, прото приказуєм вам, абы єстє нас в тол* с пномъ Стрыжовским и с
панєю Дубинкою, и такжє и з другими сусєдьі нє заводили, а через Крутую
долину гран стародавную, іако то за продков и за пна Филона держано и нам
подано, нє переходили и в чужиє зємли и пожитки нє вступовали, и нє шкодили,
такьжє вошу, мєщаном и всим болром и людєм нашим пыковским nod срокгим
каранемъ заказали и заборонили, иначєм нє ч и н а ч и конечно. Писан в Городнє
мсца ноіабраТ дніа року
Грьвгорєм Ходкєвич,
Стеф[а]нъ ГЖкимович
пан вилєнсюш, гєтман
Печатка
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4043 П, арк. 65. Оригінал.
Реґеста:
А0 1569 d. 10 nowembr(is). List p. wilenskie0, gdzie zmianka granic
pykowskich.
Там само. Арк. 65 зв.

‘Великого

№ 22
1570р., лютого 10. Вінниця. Постанова королівських слуг і підданих вінницького войського Миколая
Петничанського і Миколая Шашковича Долбуновського про проведене ними, за
наказом короля Сиґізмунда Авґуста, розмежування ґрунтів вінницьких міщан
та Якушинецького маєтку, володіння Бенедикта, Олехна і Богдана Коцубів
Якушинських, звинувачених цими міщанами в захопленні ґрунтів
За росказанемъ єго кролєвсюш1млсти королА иолског(о) и великог(о) к н з а
литовског(о) Жикгимонта Августа, ншого млсяшвого пна а пна, а за комисєіами,
через которыи намь, слугам и подданым, мне, Миколаю Пєгьничанскому,
вомском ^веницъкому, мне, Миколаю Шашьковичу Долбуновьскому, росказатм
рачил за жалобою мєщан веницъких, которьіє перед маестатомъ єго королєвском
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млсти жаловали на земля повєту В єн ицког^ ш л а х є т н ь іа ; пнов Бєнєдикта,
СОлехна а Богдана Коцубов Икушинских, иж еони кгрунту єго кролєвьскии2
млсти мєста Вєницкого из кгрінътол* имєніа своєго Икушинског(^ немало
забрали, абыхмо ихь листом ь своимь ©бослали а справєдливость
нєш/яволочную з ними мєщаномь © забране кгрунту єго кролєвскоє млсти
вчинили. Гдє мы, слуги и подданыи3 єго кролєвскоє млсти, пнов Коцібов
комисєєю гсдрьскою и листомь своимь ©бослали и рок пєвньш ©значили, абы
пновє ПЗІкуіпинскиє, перед нами ставши, © крунт єго кролєвскои млсти
мєщаномь с а Ісправєдливили. На которьш рокь пновє ПЗікушинскиє, ставши на
кгруньтє зємлєном, з мєщаньї росправі приимовали. Гдє мєжи ними спору и
мовєніа было нємало. ЇЛко ж прєдсА было то показало, иж в невѣдомости их
самых подданы[е] [...] нємного пєрє©рали, ку чому с а © н и знали и то[го] в
нєвєдомости их подданьїє то вчинили. Ино мы, слуги и [под]даныи єго
кролєвскоє млсти, и комисары, на то за жалобою м[є]щан вєниі/кихь ©ти єго
кролєвскоє млсти зосланьїє, границы новы[и] положили и копцы новыи4всыпати
казали. Прото абы вжє пновє Икушинскиє чєрєз тыи границы в кгрунт єго
кролєвскоє млсти, такжє и мєщанє в кгрун/и ПЗІкушинских нє вступовали.
Котораіа граница их идєт com речки Вє/?бовца, котораіа Ліала І рєчьку Вишну,
тут же на Істьи Вєрбовца чєрєз рєчьку Вишню на полє, гдє суть копьцы, здавна
всыпаные, аж до дІбро[вы]. А в дубровє копьцы, тепер чєрєз нас всыпаные.
Ажь до границы Полтовьскоє держачи, по [лєвои ріцє] кгрунть єго кролєвскои
млсти мєста Вєницког(^), а по правои кгрунт пнов ПЗІкушинских, а ©w границы
Полтовьскои до речки Вєрбовца а чєрєз рєчку Вєрбовєі* по тых мєстьцах и
знакох, которьіє єсть зь Черленковцами, имєнємь пна Юріа Алєксандровича,
ажь до рєки Богу. А кгды єсмо то ©бачили, иж пновє [Зкушиньскиє, нє будучи
протне мєщань вєниі/кихь Іпоромь, // алє на то веє позволили, іако єсмо мєжи
ними постановили и границы ново положили, с тых причин ©w веєго єсмо ихь
волными вчинили и вжє чєрєз то мєщанє до них ничого мети и на них ничого
поискывати нє мають. А чєрєзь тьіє границы, чєрєз нас на мєньшихь слугь єго
кролєвскоє млсти положоньїє, іак мєщанє, такь и пновє (Йкушиньскиє переходити
и ничимь с а за нихь встіповати нє мають. Которого постановєніа нпвго мєжи
ними на ©бе сторонє [пно]вє ПЗІК^ШИНСКИЄ ВЗАЛИ собє сєс ншь листь з ншими
печатями. Писан
Веницы лєта Бож гго нарожєніа тисАча п а т и с о т
с є м ь д є с а т о г о мсца фєвралА д є с а т о г(о) д н а .
Д ві печатки
НБ ЛНУ, від. рукописних, стародрукованих та рідкісних книг
ім. Ф. П..Максименка,рук. 1806IV, арк. 1. Оригінал.
Регести:
Mieszczanie winnicy z ur(odzonym) Bohdanem Jakuszynskim Kociubem
przez komissyą z miastem Winnicą a dobrami dziedzicznemi Jakuszyncami
graniezą. Originale granicy. A0 1570, febr(uara) 10.
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NB. Ten dokument odeslany do Jakuszyniec.
Там само. Арк. 1 зв.
1кролєвскои

2кролєвьскои

3подданыи

4новыи

№ 23
1570р., квітня 27. Б рацлав?Присяга Гнівоша Дмитровича Стрижовського про те, які межові знаки
між його маєтком Стрижівкою і королівським маєтком Мізяковом він показав
королівським комісарам, та затвердження останніми цих меж (за вписом у
вінницьку ґродську книгу 9 листопада 1736 р.)
Roku tysiąc siedmset trzydziestego szostego miesiąca nowembris
dziewiutego dnia
Przed urzędem у aktami ninieyszemi grodzkiemi winnickiemi y przede mną, Jozefem
Michalem Mierzwinskim, namiesnikiem burgrabstwa, viceregentem grodzkim
winnickim, comparens porsonaliter, urodzony jego mošč pan Michal Wackowicz te
granice między dobrami, wyzey1 wyrazonemi, ad acta castrensia capitanealia
vinnicensia per oblatam podal. Ktorey2tenor sequitur ejusmodi:
Granice między dobrami jego krolewskiey mošci Miziakowem, z iedney, a dobrami
jego mošci pana Gniewosza Dmitrowicza Strzyzowskiego Strzyzowko3у Peryorko4,
przez komissarzow jego krolewskiey mošci w roku tysiącznym pięčsetnym
siedmdziesiątym die vigesima septima aprilis uczynione y poprzysięžone, tak šią w
sobie maią:
Ja, Gniewosz Strzyzowski, przysięgam panų Bogu wszechmogącemu na to, iž
ktorędym ich mošciow panow komissarzow znakami granicznemi wiodl, to iest,
poczow szy od uroczyszcza Perew orek w ierzch perew orskiego staw u, od
rosochowatego dęba, na ktorem znaczne rubiežy, a w lesie, idąc między Koczurową
pasiekączlowieka miziakowskiego y między pasieki poddanego mėgo strzyžowskiego
Panaša Jasiewicza, po prawey gront moy a po lewey Miziakowski, a odtąd, przez
dubowiec idąc ku Poplawu, między pasieki Lyszniewey czlowieka miziakowskiego a
między pasieki Swietunowicza, czlowieka у poddanego mego strzyzowskiego,
wyszedlszy z laša, až na wzlesie dąb wielki stoi, na ktorym rubiežy, od tego dęba у
podlesia do drugiego dęba ponižey pul у nim do Rožyszcza5 starego, ktore ležy przy
boku rudy Poplawskiey, ktora ruda upada w rzeke Boh, to po lewey grunt Miziakowski
a po prawey moy Strzyzowski; a od Boha rzeki po lewey stronie rzeka Medwedowka,
ktora wpada w rzeke Boh, a od ušcia tey rzeczki Medwedowki od werboloza do
Oniszkow, od Oniszkow do mogily, na ktorey mogile znaczne rubiežy są; od tey mogily
uroczyszcze Sawniki, od Sawnika do dąbrowy Matyszowa, do rzeki Žerdi, na ktorey
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rzece ostrow Lozowy у Berezowy, to iest po lewey grunt Miziakowski jego krolewskiey
mošci a po prawey grunt moy wlasny Strzyzowski. Tak mi panie Bože dopomož.
A tak my, komissarze, te granice poprzysięžone wiecznie ztwierdzamy.
Ktora to granica do akt grodzkich winnickich per oblatam podana jest, de verbo ad
verbum, iak sie w sobie ma, ingrossowana.
АрхивЮЗР. 1886.4. ѴП.Т. 1: Акты о заселеним Юго-Западной России. С. 231232. Переклад з руськомовного оригіналу або його копії.

‘nižey

2ktorych

3Strzyžowką

4Peryorką

5horodyszcza?

№ 24
1570р., травня 8. Варшава, на сейм і.Л ист короля С игізмунда А вґуста С таніславові Ґославськом у з
повідомленням, що він, король, призначив його ротмістром роти при
Брацлавському замку в складі 100 драбів, дав розпорядження коронному
підскарбієві Гієронімові Буженському виділяти на півріччя кожному драбові
10 “кусих” злотих та на двох його коней 20 злотих і дозволив йому,
С. Ґославському, тримати в тому ж замку вільну від оподаткування корчму для
забезпечення драбів живністю з її доходів
Indictio seruity militaris in arce braczlauiensi generoso Stanislao Goslawski
Zygmunth August etc.
Vrodzonemv Stanislawowi Goslawskiemv, wiemie nam milemv, // laskę naszę
krolewską.
Vrodzoni, wiemie nam mily. Po zescziv niebosczika Deszkowskiego, rothmistrza
nasszego braczlawskiego, przestrzegaiacz tego, aby tam ten zamek nasz w dobrei
sprawie y opatrzeniv bel, przypowiedamy w(iemosczi) t(wei) slvzbę na tęz gotową
niebosczikowę rotę sta drabow na zamkv naszem braczlawskiem, względem ktorei
sluzby na kazdego draba na polroka po dziesziączi zlotich kęsich, przy tim na dwa
konia na kozdego sz nich na polroka po dwvdziestv zlotich wier. twei placzicz s skarbv
naszego coronnego będziemy. Ktora slvzba szie w. t. od prziszlich szwiątek począcz
ma, pozwalaiącz przi tem w. t. karczmę wolną miecz na przerzeczonim zamkv naszim
dia potrzeby ziwnosczi drabskiei, tak, iako iei niebosczik Deszkowski vziwal. Czo
wszem wobecz a zwlascza wielmoznemv Hieronimowi Bvzenskiemv, podskarbiemv
naszemv coronnemv teraziniesziemv, y na potim będączim podskarbiem koronnim do
wiadomosczi prziwodzimy, roskazviącz, abysczie przerzeczonemv Stanislawowi
Goslawskiemv, rothmistrzowi naszemv, abo iego porvcznikowi, quit od niego
maiączemv, zold przerzeczoni wysszei opisanemv obyczaiem placzili у tim, komv nalezi
placzicz, roskazowali. A my, widzącz quiti iego, tho wąm na lidzbę przimiemy. Na
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czego lepssze swiadecztwo list ten ręką naszą wlasną podpisany, pieczęczią nasszą
zapieczętovvaczesmy kazali. Dan w Warszewie (!) na seimie walnim coronnim osmego
dnia xięzicza maia. Lata Bozego MDLXX0 a panowania naszego rokv XLI.
Sigismundus Augustus Rex
AGAD w Warszawie, zesp. Metryka Koronna, MK, ks. 107, k. 541-541 v.
Оригінал.

№ 25
1570p., травня 22. Володимир. Впис у володимирську ґродську книгу листа Івана Семеновича
Шельвовського про те, що він за певну суму, одержану від володимирського
войського Василя Гулевича, зобов’язується викупити половину маєтку Шельвова
з присілком Волицею (що у Волинському воєводстві) у кременецької старостини
княгині Миколаєвої Збаразької, котра тримала цей маєток в заставі від Василя
Яровицького (а цей отримав його в заставу від холмського єврея Єврашка, який
ним володів після смерті Семена Богушовича Ш ельвовського, батька
І. С. Шельвовського, в рахунок несплаченого ним, батьком, боргу), після чого
віддати його цьому войському, взамін за що останній мав віддати йому маєтки
Сутеску, Вітаву, Дчунково, Янково, Тиврово і Шумзу, які дісталися йому шляхом
обміну від його невістки Романової Гулевичової Полагії Дропштівни (1570p.,
травня 17. Баїв)
Лѣта com наролсіа Исус Хрыстова тисдча niamcom
двадцат второго д н а

сє м ь д є с А то г(о )

мсца маїа

Пришєдчи и постановившисА на врадє передо мною, Павломь Григорєвичомь
(Оранскимь, на т о т час подъстаростіш володимерскимъ, а передо мною,
Іваномь Пєтровичомь Калусовскимь, судєю кгродскимь володимєрскимь, пань
Іван Семенович Шєлвовскии до книг справ судовых вызнал тыми словы, иж,
дєи, маючи іа имєнє своє ютчизноє и дѣдизное Шєлвов, завєдєноє в сумє пнзєи
по смєрти со/ица моєго в презыску чєрезь судь и всказанє єго млсти пна Петра
Загоровского, маршалька єго королєвьскои млсти, на сон чась будучого
справцою староства Володимєрского, и нє маючи, дєи, іа єго чимь сокупити,
Учинил єсми змову и постановєнє с паномь Василємь Гулєвичомь, воискимь
володимєрскимь, а то под тымъ собьічаєм, ижь вжє заразомь пан воискии за
тоє имєнє моє Шєлвовскоє мнѣ сотмину даль имєніа свои, которьіє мел мєною
(от пнєи Романовом Гулєвичовом, нєвистьки своє», лєжачиє в повєтє
Браславскомь, Сутєску, Витаву, Дьчунково, Иньково, Тиврово, Шул<зу, и в
держань є моє заразомь поступив зо всѣмъ на всє, іако с а т ь іє имѣніа єго млсти
сами в собѣ и в пожиткох своих мают. А іа, дєм, маю и повинен єсми без в с а к о г о
сомешканіа, што напруджєи бы ти м ож єт тоє имєнє моє Шєлвов V кнгни
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Миколаєвоєм Збаразском ©купити за гроши пна Гулєвичовьі в том суме пнзєм,
которага ©кажєть на декрете враду Володимєрского, в чомь будєт за презыскъ
жида холмъского Еврашка УвАзано в тоє имєнє моє Шелвовъ//ское. И скоро
(окупивши тоє им гне моє Шєлвовь зо всѣмъ на все, іако тоє имєньє моє
Шєлвовьскоє ис присєлкомь Волицєю само в собѣ и в пожитках своих маю т,
то єсть половицу всєго Шєлвова, іако дѣдъ мом з роздєлку © т пна Ванка, брата
своєго, держалъ, ничог(о) на сєбє, на жону, на дѣти и на потомки свом нє
юставуючи, пну Василю Гулєвичу, вомскому володимєрскому, малжонцє и
дєтємь єго млсти поступити и в держане вѣчное подати маю и єстємь повинєн.
Листы мєнованьїє на тую мєну ншу маємь собѣ на ©бє сторонє, што намоцнєк
бытм можєть, на паргамєнєхь справити и ©дєн другому, іако іа пну Гулєвичу и
малжоньцє єго млсти дати буду повинєн, такь теж пань Гулєвич и малжонка
єго млсти мнѣ дати будут повинни. И, чого Бжє вховам, до того часу, нимь той
змовы їшюм, вьішєм помєнєноє, доконьчимо, на которого жь колвєк з нас смєрти,
на мєнє самого або на пна Гулєвича, тогды тую змову нашу, которуюмь Учинил
з добрымъ розмыслол*, и потомьковє мои дож ати и выполнити будут повинни
под ©бовіазками в листє моємь, которым єсми пану вомскому с пєчатю моєю и
пєчатми людєм зацных и с подписомь руки писара городового браславьского
на то дач. fČhco жь пань Гулєвич, вомским володимєрским, т о т лист єго записньш
перед нами показань и просил, абы был до книгь справ наших судових Уписан.
Которого єсмо слово ©m слова до книг своих замковых Уписати казали, которьш
так era в собє маєт:
\Л, Іван Сємєнович Шє/гвовьским, ч и н ю гавно і вызнаваю симь моимь листомь
кождому, кому бы того потреба была вѣдати або, чтучи єго, слышати,
нинєшнимь и на потомь будучимь завсєгдьі, ижь што ' которьіє имєніа1,
вл астн аїа © тч и зн а и д ід и з н а мога, лєжачоє кгрунтом ь в повєтє
Володимєрскомь, то єсть врочищомь, з вєков названоє ажь и до сєго часу с
продков моих Шєлвовь і Волица, єсть завєдєно по смєрти нєбожьчика ©тца
моєго пна Сємєна Богушєвича Шєлвовского в презыску сказаномь з ураду ег(о)
кролєвском млсти замку Володимєрского в нєіаком сумѣ пнзєм жиду, которым
жидь в томь жє презыску сво&м тоє имєнє Шєлвовь заставил пну Василю
Ировицкому, // а пан ІЗровицким в том жє суме пнзєм тоє имєнє моє Шєлвовь и
Волицу заставою жь пустил в руки єи млсти кнгни Миколаєвом Збаразьском,
старостином крємганєцком, котороє имєнє Шєлвовь і Волицу, іако властную
©тчизну и дѣдизну свою, нє маючи самь чимь того имєніа ю т кнгни Збаразском
©купити, промєнгал єсми зь єго млстью пнол* Василємь Гулєвичолі, вомскимь
володимєрскимь, на другиє имєніа єго млсти, то ест Сутєску, Витаву, Дчунково,
виково, Тиврово, Шумзу, которьіє лєж ат кгрунтомь в повєтє Браславскомь,
протав которых іа имєньга свом ©тчизньїє, то ест Шєлвов и Волицу, в том
презыску Уєє млсти кнгни Миколаєвом Збаразском ©купивши властными пнзми
єго млсти пна Василіа Гулєвича, працою и старанємь своимь, толко закладомь
и коштомь єго млсти властнымь протав тыхь имєнєм, вьішєм помєнєньїх,
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которьіє тєжь єго млеть мєною ош нєвєешки своєм пнєм Романовом Гулєвичовом
пнew Полаги Дропштовны мєл, до рук єго млсти в дєржаньє вєчньїми часы
пустити маю и повинен буду. А до того часу, покол тоє имєнє сош єи млсти кнгни
окуплено будеш и єго млсти пна Василіа Гулєвича до рук домдєть, нє повинен
буду жадного гроша и содного пнзд на то накладати и в томъ собѣ шкодовати,
одно толко радою и працою своєю доходи ти такъ, іакобы тоє имєнє моє
Шєлвовь і Волица што нарьиглєм до рукъ єго млсти пна Гулевичовых дошло. А
скоро окуплено будеш ош єи млсти кнгни Збаразском тоє имєнє моє Шєлвовь и
Волица з людми осѣлыми, съ ставы, млины, чинши и зо всѣми доходы и
приходы, лесы, дубровами, еєножатми и зо всѣми врочищами поменеными и
нєпомєнєньїми, к тому Шелвову и Волицы прислухаючими, ничого не муючи2,
алє зо всѣмъ с тымъ, іако с а ъышги помєнило и іако с а само в собѣ маєш, єго
млсти пну Василю Гулєвичу, вонскому володимєрскому, подати в дєржаньє и
вживане єго млсти на вєчньїє часы маю и повинєнь буду. И на тош жє часъ
маємо // промєа/еку сєбє з обу сторон знову листьі менованые, на паркгамєни,
чимъ намоцнємшиє могуш бьгги, справивши и пописавши вєдлє права посполитого
и статуту зємьского и на врддє визнавши, собі на обє сторонє подавати и тоє
постановєнє Уже вєчньїми часы держати,ничим нє зрушаючи, будемо повинни.
А гдє бых іа, Иванъ Семенович Шєлвовьсюш, сєго постановєнса, в еємь листє
написаного, вьідєржати и єго млеш пну Василъю Гулєвичу, воискому
володимєрскому, досыш вєдлє обовАзку своєго чинити нє хотѣл, того имѣніа
своєг(о) Шєлвова и Волици за власшньш3пнзи и накладомь єго млсти ош кнгни
Збаразском працою своєю нє окупил и окупити и выискати нє хотѣл а єго бы
млеть в томъ нє Убєзпєчиль и ку іакому накладу и шкодє привє/z, тогды буду
повинєнь на єго кролєвскую млеш заруки заплатити піашсош кол грошєм и всѣ
шкоды и наклады, в чомъ бы єго млеш пань Василем Гулевичь ош мене
шкодовати мєль, совито бєз жадного доводу и присєги, одно на рєчєньє слова
оправити и тые имєніа всѣ, вєрху мєнєньїє, которые єсми ош єго млсти в повѣте
Браславскомь протне Шєлвова и Волици в з а л , є г о млсти зо всѣмъ с тымъ, с
чимъ мнѣ ош єго млсти будеш подано, назадь вернути и бєз жадного права
доброволнє поступити и пожишки всѣ, которые бых с тыхъ имєнєм ВЗАЛЪ, при
томъ жє зараз tfce єго млсти пну Василю Гулєвичу ошдати буду повинєнь. И на
то єсми єго млсти пну Василю Гулєвичу, вомскому володимєрскому, дал сєсь
mow лисш под моєю пєчашю. Алє иж самъ писати нє вмѣю, прото єсми сєго
листу могг(о) рукою моєю подписати нє мог^, вмѣсто сєбє просил єсми єго
млсти пна (Олєкшого Томъковича, писара кгродского браславского и вѣницкого,
жєбьі єго млеть сєс mow лисш рукою своєю подписал. Што єго млеш за прозбою
МОЄЮ ВЧИНИЛЪ И СЄСЬ ЛИСШ MOW рукою СВОЄЮ ПО pyCKHW подписал. А при томъ
были и того добрє свѣдоми их млеш пновє гг(о) млеш пан Tperopnw Гулєвич,
xopyжиw землѣ Вольінскоєг а єго млеть кнзь ІЙнупгь Чєтвєрьтєнским, a // єго
млеш пан Пєтрь Mикyлинъcкиw, на тош час поборца єго кролєвскоє млсти
воєводьства Браславского, а пань Лаврин ЇЛцковскии, зємєнин повєту Вѣницкого,
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а панъ (Олєкьшим Томъковичъ, писаръ кгродским браславским и вѣницким. А
д л а лѣпъшом твєрдости того моєго листу просил єсми их млemu со пєчати. Ихъ
млст на прозбу мою то вчинити рачили и пєчати свои4 к сєму моєму листу
приложили. Писа« в Баєви лѣта Божєго нарожєнга тисдча пА/ясот с є м ь д є с а т о г о
мсц. маїа еємогонадцат д н а .
За прозбою пана Йвана Семеновича Шєлвовского, за властньш позволєкємь
єго, ижь самь повєдил, писати нє вмѣеть, просиль мєнє, абых ra, Алєкшим
Томъкович, писар кгродским браславским и вѣницким, мєсто єго самого руку
свою пог)писалъ. ЇЗко ж іа за прозбою и властнымъ позволєньємь єго самого
на прозбу єго то вчинил, рукою своєю властною т о т єго лист подписал и до
книгь єго пораднє слово ю т слова вписаль.
ЦДІА України в Києві, ф. 28, оп. 1, спр. 5, арк. 124 зв.-126 зв. Оригінал.

'■ 1котороє имєнє2Уимуючи

Звластныи

4свои

№ 26
1570р., липня 21. Варшава, на сей м і.Лист короля Сиґізмунда Авґуста про підтвердження наведеного у ньому
листа луцького, брацлавського і вінницького старости кн. Богуша Корецького
стосовно надання в ленне володіння селища Ометинців з прилеглою пасікою
брацлавському підстарості Єрмолі Мелешку (1566p., липня 8. Вінниця)
Потвєржєньє з є м а н и н о в и поветУ Вєницкого Ермолє МєлєшкУ на еєлищо,
названоє (Ометинцы, и на пасєкУ того ж селища, над рєчкою (Омєтинкою
лєжачоє
Жикгимонт А вгуст, Божю мле/ию корол полеким, великий кнз ливским1,
руским, пруским, мазовєцким, жомоитеюш, ифлАнтским и иных
(Ознаммуєм тьш ншим л и с т и всіш вобєц и кождому зособна, кому тог(о)
вѣдати албо слышати належиш, нинєшніш и на потсш бУдУчіш. Бил нам чолом
зємєнинь ішгь повєту Вєницкого ш л а х є т н ь ш Єрмола Мєлєшко, иж Урожоньш
кнзь Богуш Корєі/кии, староста лункий, браславским и вєницким, дал єму до
воли и ласки ншоє гдрьскоє зєжгси пустовскоє еєлищє, названоє СОмєтинцьі, с
пасєкою того еєлища СОмєтинского, лєжачоє в повєтє Браславсксш собапол рєки
СОмєтинки, и показывал перед нами листь к н з а Богуша Корєі/кого, данинУ на
тую землю пустовскую, ю т нєго єму даныи, которьш слово ю т слова такь с а в
собє маєть:
Х&, Богупгь Фєдоровичь Корецким, староста пуцкии, браславским и веницкии,
юзнаммую тьш моимь листом, ижь бил мнє чолол* подстаростим мои
браславским Ермола Мєлєшко, абых єму дал еєлищо пустоє, названоє
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СОметинцы, с пасєкою того селища (Омєтинского, лєжачоє в повєтє Браславском
собапол рєки СОмєтинки, А та к а на чоломбитьє єго то Учинил и тоє сєлищє
(Омєтинцьі с пасєкою и зо всими пожит//ками, к тому селищ# належачими,
іакимиколвєкь назвисками помєнєньїє2, єму єсми дап и сим листом моим даю.
Маєть сам, жона, дєти и ихъ потомки тоє сєлищо СОметинцы с пасєкою и зо
всими пожитками, к нєму належачими, держати и вживати до воли и ласки єго
млсти гсдрскоє а гсдру єго млсти службу земскую с тог(о) служити будєть
повиненъ. И на то єму дал сєсь mow лист з моєю пєчатью. Писань Вѣницы
лєта Божого нарожєнА тисАча п л т с о т шєстьдєсАт шосто г ( о ) мсца и ю л а
сосмого д н а . Богуш Корєі/юш.
И билъ нам чолом прєрєчоньш Е/мола Мєлєшко, абыхмо єму ласку ншу
королєвскую вчинили а єго при том селищ#, вьішєи помєнєномь, зоставили и то
єму сособливым листом ншим потвердили И #МОІ/НИЛИ. ІЗІко жь и вєлможньш
кнзь Роман Санкгушко, воєвода браславским, поспол с кнзєм Богушєм
Корєі/кимь, старостою ншим луї/кимь, браславским и вєни^ким, за ним с а д о
нас п р и ч и н А л и , залецаючы єго бы т годным и добрым члвком на to w ^крайнє
Huiow при замку їшюм Браславском, звлаща даючи нам певную справу, и ж тал
з є м л а сот давных часовъ впустє лєжала а службы з нєє нам, гсдру, никотороє
нє бывало. Мы, видєчи того быт рєч слушную, ч и н а ч и на чоломбитє єго за
причиною воєводьі и старосты тамошних браславских, прєрєчоного Ермолу
Мєлєшка при том селищ# зоставили и то єму тым листом ншим нинєшним
потвєржаємь и # м о і /н а м ы . М аєт прєрєчоньш Ермола Мєлєшко тоє сєлищо
(Омєтинскоє, лежачого3 надь рєкою СОмєтинкою, с пасєкою то г ( о ) селища
(Омєтинского, зо всѣми кгрунты, полми, сеножатми, лесы, дубровами и в с а к и м и
пожитками, здавна ку тому селищ# належачими, якимиколвєкь назвисками
назваными, и зо всим на все // так, яко с а тоє сєлищо з давных часов само в
собє и всих пожитках, границах и собыходех своихъ маєть, держати и вживати,
4 прєз нагабанА 4 и перєказьі кождого члвка вживати, сон сам, жона и дєти єго и
властные потомки єго на вєчньїє чсы. А с тог ( о ) нам, гсдру, и Речи Посполитої/
службу земскую воєнную служити будєт повинєнь потому, яко И ИНЬІЄ ЗЄМАНЄ
ш л А х т а повєту Браславского служать. А на свєдєі/ство и добрую вєдомость
росказали єсмо # того листу їппго пєчат їшіу коронную завєсити. Дан вь Варшавє
на co w M e валном коронномь д н а двадцать пє/?вого и ю л а мсца року Божого
нарожєньА т и с А ч а п л т с о т СЕмдЕСАтог(о) а панованА їшіго сорокь пєрвого, при
бытности их млсти їїновь рад нших коронных и Великого їснзства Литовског ( о ) ,
д#ховных и свєі/кихь.
Sigismundus Augustus Rex
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 192, л. 27 об.-28 об. Оригінал.

1литовсюш

2поменеными

3лєжачоє

з в у ч и т ь т а к : сокром прєнагабаня.
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№ 27
1571 p., лютого 7. Варшава. Консенс короля Сиґізмунда Авґуста кам’янецькому земському писареві
Станіславові Вольському на викуп села Петничан у спадкоємців Миколая
(Миська) Петничанського і доживотне володіння ним
Consensus cum advitalitate ge(nerosi) Stanislai Wolski super villam Piethniczany
Sigismundus Augustus etc.
Significamus etc., quod nos commendatum haben(tes) fidem, virtutem ас in nos
studium obseruantiamque generosi Stanislai Wolski, notarii camenecen(sis), ipsi
consensum nostrum regium ad exemendam villam n(ost)ram, Piethniczany dictam, in
palatinatu braczlauien(si) et districtu vinnicensi consisten(tem), de manibus
successorum nobilis olim Nicolai, dicti Miško, Piethiniczanski, si nimirum aliqua summa
pecuniaria in eisdem bonis n(ost)ris literis originalibus extit(it) iuste ac legitime inscripta.
Alioqui mere ex gratia n(ost)ra obtinen(tes) et in possessionem apprehenden(tes),
dandum et conferen(dum), duximus ita, vt iam exnunc damus et conferimus hisce
literis n(ost)ris eandem villam Piethniczany cum omnibus et singulis eius iuribus, vsibus,
praerogativis, reditibus, obuentionibus et attinentiis vniuersis, nullis penitus exceptis,
ad eandem villam quomodolibet ex antiquo spectan(tibus), per ipsum g(e)n(er)osum
Stanislaum Wolski ad extrema vitae ipsius tempora tenen(dam), haben(dam),
possiden(dam), pacificeque et quiete vtifruen(dam), promitt(endo) verbo n(ost)ro regio
pro nobis, idque ser(enis)simis successoribus n(ost)ris, quod vita ipsius g(e)n(er)osi
Stanislai Wolski [...]' eandem villam n(ost)ram Piethniczany dominibus suis nulla
[.. .]2de causa [.. .]3// eandem in omnibus clausulis et articulis approbamus, ratificamus
et confirmamus pra(se)ntibus, decernen(tes) iam robore debitae et perpetuae firmitatis
obtinere debere. In cuius rei fidem etc. Datum Varssauiae die septima mensis february
anno Domini 1571, regni n(ost)ri anno XLI.
Franciscus Craszinski,
R. P. vicecancell(arius)
AGADwWarszawie,zesp.MetiykaKoronna,MK,ks. 108,k. 420 V.-421. Оригінал.

1Нерозбірливе слово.2Два нерозбірливих слова.

3 Чотири нерозбірливих слова.

№ 28
1571 p., жовтня ЗО. Володимир. Визнання підсудкової Володимирського повіту Марини Василівни
Єнчинської та її синів Івана і Петра Гавриловичів Яковицьких перед
Володимирським ґродським урядом про те, що вони, не маючи змоги стежити
за станом своїх маєтків Кальника, Цибулева, Хрінівки “й інших селищ”, якими
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володіють спільно з Богданом Єнчинським, братом Марини Василівни, від дали
їх в опіку вінницькому підстарості Борисові Івановичу Сові
Л іта com нарож. Исус Хрыстова ДФОД мсца соктєбра тридъцатог^) дніа
Постановившись собличнг на вріадє в замку гсдръскомъ Володимєрскомь
пєрєдо мною, Михашюмъ Павловичомъ, подстаростимъ володимерскимъ,
подсудковаіа зємьскаїа повєту Володимерского пани Гавриловаіа І^ковицкаіа
пани Марина Васильєвна Енчинъского, посполъ з сьшми своими панол* Иваномъ
а паномъ Петромъ Гавриловичи ПЗіковицкими, сама з ними доброволнє a ^стнє
до книгь кгродскихъ вызнала тыми словы, иж што, дєм, которые имєиіа мои
властньїє сотчизньїє и дєдизньїє, лєжачиє в повєтє Браславскомъ и Вєницкомь,
маю и т епер дррж Ч правомъ прирожонымъ, на мєнє и на сыны мои по нєбожгчику
сотцу моємь пану Василю Еячинъскол* спальїє, которыхъ посполъ з братомъ
моим паномъ Богданомъ Енъчинъскимъ1, ничого никому нєвиньноє2 ани теж
заставньїє, нє3 в сумє / / пнзе и нєзавєдєньїє, содно во всємь способньїє, то єсть
на иміа Калъникъ, Цыбулевъ, Хрєновка и иншьіє сєлища, к нимъ прислухаючиє,
и маючи тамъ в тыхъ иминъіахъ cow собаполных сусєдовь кривды и шкоды
нємальїє в розныхъ рєчахь и пожиткохъ моих, которьіє бы с тыхъ имєнєм моих,
вьішє помєнєньїхь, на мєнє прити и припасти4, нє могучи тамъ за далєкостью
дороги в томъ краю, такъ т еж и за тутошними великими а пилными потребами
моими доєхати и со тыхъ кривдах и шкодахь моихь мовити и справєдливости
собє доводити, тьіє имєніа мои вьішє помєнєньїє, в повєтє Браславскомъ и
Вѣницкомъ кгрунтомъ лєжачиє, злєцьіла єсми в моцъ и в дєржаньє и в опєку
дала подьстаростєму вѣницкому, приіатєлю моєму єго млсти пану Борису
Ивановичу Совѣ зо всѣми платы, доходы и пожитъками моими, што на мєнє
самую и на сыны мои с тых имєнєи с частєн моих приходіать. Має/я єго млсть
пан Борис Ивановичь Сова, подъстаростим вѣниі/кии, тьіє имєніа в моцы и в
опєцьі, владности своєї/ мєти и сот кривдь всіаких боронити, пожитков моих
пєрєстєрєгати и, маю ч и тую моцъ суполную сот мєнє, с кимъ жє колвєкь
справуючисіа, до права вріад# тамошнєго позываючи, на правє ставши, мовєнє
мєти, зыскъ и страту приніати. Х&соть єго мл. зЛюлнє приніати маю всіакоє єго
постановєнє. И просила мєнє пани Гавриловаїа ПЗІковицкаїа з сьшми своими,
абы тоє доброволноє a #стноє визнане их в книги кгродскиє записав казаль. ЇЛ
то всє в книги кгродскиє записати вєлєл.
ЦЩА України в Києві, ф. 28, оп. 1,спр. 6, арк. 317 зв.-318. Оригінал. Те саме:
Там само. Спр. 7, арк. 36 зв.-37: Лѣта Бодоіа народе. ДФОВ мсца маїа
пєрвого дін» (впис у володимирську ґродську книгу зізнання тієї самої
Гаврилової Яковицької). Оригінал.

1Далі повинно бути держу.
могуть.

2нєвиньньіє
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3Зайве слово.

4Далі не вистачає

№ 29
1572 p., березня 12. Варшава. П ривілей короля С иґізм унда А вґуста М ихайлові Ш аш ковичу
Долбуновському на брацлавське підкоморство
Данина Михашіу Шашковичу на подкоморство браславскоє
Жикгимон/п А вгуст etc.
СОзнаммуемъ симъ нашимъ листомъ всим, комуколвєкь то вєдати належить,
иж з ласки нашоє королєвскоє, бачачи быти на то годного Урожоного Михамла
Шашковича Долъбуновского, зємАнина нашого Браславлл Подольского, дали
єсмо єму и сим листомъ наішшъ даємь Урад зємским подкоморство того
Браславлл // Подольского, то єсть в повєтєх Браславскол* и Вѣни^комъ, котороє
тєпєр по зєпггью з сєго свѣта Сємєна Дєшковского, подкоморого тамошнєго,
вакуєть, зо всєю владзою и пожитками тому УрадУ, в статуте згмском Вєликого
кнзства Литовског(о) ошисаными. ПЗіко ж прєрєчоньш Михайло Долбуновсюш
на прєрєчоньш Урад, подлуг порадку статутового прислгу Учинивши, вступити
и соньш Урад подкоморсюш вь воєводствє Браславскол* дєржати, владности и
всидс пожитков того УрадУ, їдко статуть Учи/w, Уживати и в с а к и є справы врадовьіє
подкоморскиє слушнє и порАднє // справовати маєть до своєго живота албо до
иншого лєлшого и пристокнєшпого ©патрєньА єго сот нас, прав посполитых
статуту зємского Вєликого кнзства Литовского ни в чом нє сотступуючи, такжє
ш л а х т є тамошнєи и bčkm подданьш ншим над право и статуть кривды и
УближєньА ниякого нє ч и н а ч и . И на то дали єсмо Михамлу Шашковичу
Долбуновскому сєс наш лист. До которог(о) на твєрдос/w и п єч ат іншу
притиснути єсмо вєлєли. Писань у Варшавє д н а ВТ мсца марца лап. Бож.
нарож. ДФОВ, панованьл ншого року МГ.
Подпис руки кнзи подкаицлєрог(о)
Справа єго ж
РГАДА,ф. 389, оп. 1,д. 191, л. 225-226. Оригінал.
№ ЗО

1572 p .,червня 1. Луцьк. Впис у луцьку ґродську книгу листа Федора Олеші та його дружини
Опросимії Іванівни Дубицької про укладення ними в присутності та за участю
приятелів Яна Бокія Печихвостського і Григорія Данилевича угоди з Валентиєм
Понятовським і його дружиною Марією Звірівною Тишкевич, за якою:
В. Понятовський з дружиною звільняють Ф. Олешу з дружиною від свого
звинувачення у вибитті їх з володіння маєтками Кам’яногіркою, Жорнвищами й
людьми у Вінниці; Кам’яногірка віддається в опіку Ф. Олеші та його дружині,
причому одна третина її належить Марії Звірівні, оскільки її перший чоловік (і
брат Опросимії Іванівни) небіжчик Павло Дубицький записав їй на ній (і на третій

180

частині всіх своїх інших маєтків) віновні 1050 кіп литовських грошів, а дві третини
- дочці П. Дубицького і Марії Звірівні, з тим, що по досягненні цією дочкою
повноліття вся Кам’яногірка повинна перейти в її власність; маєток Дубники, на
двох частинах якого П. Дубицький записав додатково Марії Звірівні 100 кіп
литовських грошів, має перебувати в її володінні, поки згадана її дочка не візьме
його у своє володіння, перед цим виділивши їй інший маєток; обидві сторони
беруть на себе зобов’язання відсудити у стольника захоплені ним маєтки
Дубенець, Ястреблє і Могильне, причому до досягнення згаданою дочкою
повноліття однією третиною їх володітимуть Ф. Олеша з дружиною, двома
третинами - В. Понятовський з дружиною, по досягненнгж -д в і третини мають
перейти до дочки, а одна належатиме її матері, аж поки остання від неї не отримає
інший маєток (1572 p., травня 25. Гоща)
Того ж мсца и ю н а Зі д н а
Пришодчи и постановившисА сочєвисто на врАд єго королєвскоє млсти в
замку Луі/комъ пєрєдо мъною, Иваномъ Хрєбтовичомь Богуринскимъ,
подстаростимъ луі/кимъ, пнъ Фєдор СОлєша вєсполокь з малъжонъкою своєю
пнєю Просимьєю Ивановною Дубиі/кого доброволнє до книг кгродскихь луї^кихь
вызнавали водлє листу своєго под пєча/ими свими и под печатями люд ги
добрыхъ, пну Валєнтому Понєтовскому и малжонцє єго пнєі/ Мари Звєровнє
даного. И tow лист свої/ пєрєдо мною на врадє положивши, просили, абы был
вычитан и в книги кгродскиє луї/киє слово // в слово #писан. Которого я
соглєдавши, пєрєд собою читати казал; и так са в собѣ Maew:
ЇЛ9 Фєдор СОлєша, поспол з малжонкою моєю СОпросимєю Ивановною
Д#бицкого вьізнаваєм и явно чиним симъ ншим листом каждому, кому 6 ^ e w
nowpe6a того вѣдати, сєс час и на потомъ завжды 6#д#чимъ, ижъ што сєго д н а
в неділю мсца мая двадцат п а т о г о д н а в г о д # cei^ecAw второмъ на року
пєвномь зложономь в дому єго млсти пна Романа Гостьского пєрєд приятєлми,
на то высажоными, то гст пєрєд єго млстью пном ІЙномъ Бокѣемъ
Пгчихвостским а пномъ Григорємь Данилєвичємь, мѣли єсмо постановєнє зъ
єго млстью пномъ Валентымъ ПонАтовскимъ и малжонкою єго млсти пнєю
Маргю Звєровною Тишкєвича. Напєрвєі/ што был мнє пнъ ПонАтовским з
малжонкою своєю позвал со кгвалтовноє Bbi6nwe с покої/ного дєрьжаня двора
Камєногорки, Жорнвищь и людєі/ в мѣсти Вѣниі/комъ, їдко бых я по смєрти
нєбожчика пна Павла Д#биі/кого то cowHcaemn, на сєбє кгвалтомъ взяти мгп, и
со побране в ономъ дворе имєніа Камєногорцьі быдла, конєі/, збожіа, пчол и
‘ иншиє MaewHOCTH"1, до чого я нє кгвалтовнє, але содно за правомъ прирожонымъ
малжонки своєї/, а др#шє, и за поданемъ #рад# замъку Вєниі/кого до дєржаня
того имєня пришолъ. Тогды водлє зьнаї/дєня и назлєзку2тых пановъ приятєлєі/
com того кгвалъту и позв# єго млсти пнъ Понєтовскиї/ и малжонка єго млсти
мнє самого и малжонку мою волнымъ вчинили и чиняw, иж вжє со то болшєі/
того мовити ани позывати нє Maiow. Ку тому тєжь што нєбожчикь пнъ Павєл

181

ДУбш/ким, першим малжонокь єє млсти пнєе Понєтовскоє, записал вѣно протне
внєсєніа єє на третєє части всѣхъ имєнєм своих ю/ичизных и матєристьіхь сумУ
пнзєм юдиннадцаю com и п є / я д є с а /w к о п ъ грошем, а к тому з ласки и млсти своєє
жє малжонцє своєм юписал при трємтєм (!) части в оном сумє, вьішєм назначоном
и завєдєном, на двохь частєх одного имєніа своєго ДУбникохь3*сто копъ грошєм.
Которого всєго права пан Понєтовским з малжонкою своєю кромъ в ъ с а к о г о
нарУшєніа в спокомномъ Уживаню был. Ино // за знамдєнємь тых приіатєлєм
нашихъ, іако и за позволєнємь нас, юбєюх сторон, со то так с а постановило, ижъ
што бы мѣла мѣть прєтую4 част пни ПонєтовьскаА водлє права своєго во всих
имєніахь нєбожьчика пна Дубиі/кого, тогды про м и лост д и т а т и ю н о г о
нєбожьчика пна Дубиі/кого Павла5, абы тєжь власлшост єє юсобъно на юднол*
мѣстцу в добрсшь порлдку и юпа/ирєнью была зоставєна, имєньє Камєногорку
з дворол* изь двєма части волными, на тоє д и т а водлє права припадаючеє, и
тую третюю част, пнем Понєтовьском записаную, крол* нарушєньїа всєго права
своєго пустили мнє в держане и малжонцє моє6, іако сєстрє рожоном нєбожьчика
пна Павла Дуби^кого, в опєку и юборону. Котороє имєнє Камєногорку маю іа7
владности, в моцы и въ справє своєм мѣти до лет юного д и т а т и нєбожьчика
пна Дубиі/кого, а кгды юноє д и т а лет своих доростєть, винни будем мы сами
або и потомки наши, што на тоє д и т а водлє права єго приналєжати будє/w, єму
того имєніа ЗО ВЬСИМ, с чимъ єсмо до рук своихъ в з а л и , поступити кроМ ВСАКОГО
права и примушєніа або позываніа. А имєнє Дубники все зо вьсим, іако в собѣ
єсть, маєть при пану Понетовъскомъ и пнем малжонцє єго зоставити за третюю
ч аст всѣхъ имєнєм нєбожьчиковьских водлє права нєбо^счика пна Дубицького,
пнєм Понєтовском даного; и кь тому єщє, што пан столни/с” по смєрти нєбо^счика
пна ДУбиі^кого в пнєм Понєтовском ю ти н ал и м є н є кгвалтовнє нєбоа/счиковскоє в
Дубєнцьі, У ПЗІстрєбли и в Могилномъ***. Тогды єсмо то так мєжи собою
постановили, ижъ зъ єго млстью пномь Понєтовскимь и малжонкою єго млсти
сполнє того свєго под паномъ столникомъ д о х о д и т и маєм, а кгды Пнъ Бог
допоможе намъ того вымскати, ино во всєм томъ, іакь У дворѣ, в людехъ, в
п о л а х ъ , дєрєвє бортномъ и всѣх Ужитках: мнѣ и малжонцє моєм бьшш трєтАїа
ча ст а пну Понєтовскому и малжонцє єго млсти дви части мает; а то про тую
причину мнє ма ет бы ти трєтАїа част за шкоды и наклады, которьіє іа наложу,
доходєчи под паномъ столникомъ, а пну Понєтовскому и малжонцє єго млсти
дви части, юдна, которага єсть записана Увѣни com нєбо^счика пна Дуби^кого,
а дрУгаїа за наклады и шъкоды. Так маємь держати до лет дитіати
неболсчиковъского. А кгды юноє д и т а лєть доростєть, винєнь будєть пан
Понєтовским з малжонъкою своєю ча ст юному д и т а т и и м ь і другую за
нагорож енемъ ІІ и досыт Учинєнємь шкод и накладов нших, на тоє право
наложоныхъ, пустити, а трєтАїа части того и м є н ь а маєть быти при пану
Понєтовьскомь и малжонцє єго млсти з ьімєнємь Добниками (!) в том сумє и
правє нєбожьчика пна Дубш/кого, пнєм Понєтовьском юписаного. А ідє бы юному
д и т а т и , кгды лет доростет, в и д и л о с а быm с кривдою, ижъ бы пан Понєтовьским
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з малжонькою своєю болшєи третєє части мєли держати, ино то праву записом
пнєє Понєтовьскоє ничого шкодити нє маєть. Алє кгды и м є н ь а 8на чолє-8
нєбожьчика пна Дуби^кого волно показаны буду/w, такъ, іако нєбожьчикь
дєржаль, тогды еони водьлє права своєго во всѣхъ имєнсахь нєбож'чиковьскихь,
пан Понєтовьсюш з малжонкою своєю, третєє части смотрєти маю т. А ним
бы трєтАїа част com д и т а т и пну Понетовъскому и малжонцє єго млсти была
вьідєлєна, потол с того и м є н ь а Дубник, с третєє части в Дубенцы, въ їЗІстрєбли
и Могилъномъ нє маю т быти рушаны. Потому тєжь и до леть соного д и т а т и іа
самъ з малжонькою и дєтьми своими, такъ и ныхъто инъшии нє маєть пна
Понєтовьского и малжонки єго млсти сожадную рєчь ни дб такого права позывати
ани в жадноє рєчи листовъ записок ихь млсти нарушити,~ани іакоє трудности и
пєрєказьі ихь млсти задавати нє маєть. Так тєжь и пан Понєтовским з
малжонькою своєю мєнє самого, жону и дєтєі/ моихь сото, со што с а постановило,
веѵными часы позывати нє м аю т ани іакоє трудности задавати; содно тоє
тєпєрєпгьнєє постановєньє мєжи собою мої/но и нєсотмєнно дож ати, наполнити
на собє сторонє маємь. До которого листу и застановєніа нашого іа, Фєдор
СОлєша, пєчат свою приложил и рукою своєю властною по руску подписал; так:
тєжь и са, Просим ra Дубиі/кого СОлєшинаА, пєчат свою приложила. А д л а л є п п іо є
и пєвнєшпоє твєрдости сєго нашого постановєніа и просили єсмо сочєвисто, іако
са, Фєдор СОлєша, так и іа, Просимьса СОлєшинаїа, ихь млсти пновь а єдначов
нашихь пна Х&на. Бокиїа Пєчифостского а пна Григоріа Данилєвича. Што ихь
млеть на нашу сочєвистую прозбу вьчинивши, пєчати своє к сєму нашому листу
приложити рачили. Писан V Гощи лєта Божого нарожєніа тиеєча п є т с о т
сємдєсАт второго мсца маса двадцат п а т о г о д н а . //
А так са тоє сочєвисьтоє соповєданє, доброволноє сознанє и ли ст ііна Фєдора
СОлєши и малжонки єго слово в слово до книгь кгродскихь записати казал.
ЦДІА України в Києві, ф. 25, оп. 1, спр. 13, арк. 303-305. Оригінал.

1_ 1инших маєтноетєм
2з налєзку
3Д^бниковь
4третюю
5Ідеться про
Магдалену.
6моєї/ 1Далі має бути в. 8' %Не вписується в контекст.
Примітки:
*Дубники - маєток у Віленському воєводстві Великого князівства Литовського.
“Невідомо, хто тут мається на увазі.
***Дубенець, Ястребле, Могильне - маєтки Пінського повіту Берестейського
воєводства у Великому князівстві Литовському.

№31
1572p., липня 4. Книшин. Привілей короля Сиґізмунда Авґуста каштелянові Волинської землі
кн. Андрієві Вишневецькому на брацлавське воєводство
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Данина кнзю Андрѣю Вишнєвєі/кому на воєводство браславльскоє etc.
Zigmunt August etc.
Oznaimuiemy ninieiszym listem naszim wszem wobecz і kazdemu zossobna, ktorym
tho wiedziecz naliezy, iz my, maiącz baczenie laskawe na sluzby vrodzonego kniazia
Andrzeia Wiszniewieczkiego, castellana ziemie wolynskiei, vczcziwe a wieme zaslugi,
ktoremi on z mlodich liat szwych na dworze naszym i na inszych mieisczach w sluzbach
i potrzebach naszich1у Rzceczypos(politey) naszei dobrze, wiemie, cznotliwie, nie lituiącz
vtrat maiętnosczi swei, laske nasze krolewskązaslugowal, za ktoremi godnemi zaslugami,
pzipuscziwszy go w lawicze rady naszei coronnei, castellanią ziemie wolynskiei dalismy.
Na ktorym dignitarstwie przerzeczony kniaz Wiszniewieczki, iz szie // wedlug powinnosczi
swei vczcziwie у we wszitkim dobrze і przistoinie zachowal, chczącz go k temu ku
sluzbam naszym і Rzeczypos(politey) naszei chutnieiszego napotomnie czaszy vczinicz,
vmyslilismy na więtsze dostoienstwo wezwacz, iakoz wzywamy, і iemu woiewodzstwo
Braczslawia Podolskiego, po zescziu z niego wielmoznego kniazia Romana
Sanguszkowicza, woiewody braczslawskiego, wacuiącze, z sczirei laski naszei
krolewskiei ninieiszym listem naszim dawamy. Wzglendem ktorego dignitarstwa
przerzeczony kniaz Wiszniewieczki mieiscza zawzdy zwyklego w radzie coronnei і
vczcziwoscz, takze tez i sądow wszeliakiei wladzy і wszelkich do tego nalieznosczi і
prowentow, do tego woiewodzstwa naliezączych, do swego ma vziwacz ziwota albo do
podniesienia na insze ktore więtsze dignitarstwo. Czo wszitkim poddanym naszym
iakiegokolwiek stanu i dostoienstwabędączym, a zwlascza obywateliom woiewodzstwa2
braslawskie0// ku wiadomosczi donosimy і roskazuiemy, aby przerzeczonego kniazia
Andrzeia Wiszniewieczkiego za wlasnego і prawdziwego woiewodę mieli i onemu miesce,
vczcziwoscz i wladzą wszeliaką zwyklą prziznawali, posluszenstwo i powinnoscz
przistoinączynili, takze i wszitki proventi, do tego woiewodztwa naliezącze, oddawali і
dosicz themu wszisztkiemu czinili, і them, ktorym tho naliezy, dosicz czynicz roskazali
dlia laski naszei krolewskiei. Dlia ktorei rzeczy liepszego swiadecztwa do tego listu
pieczęcz nasze zawiesicz iesmy roskazali. Dan w Knyszynie dnia czwartego mcza
lipcza roku Bozego MDLXXII, panowania naszego XLIII.
Franciskus Crasinski,
Za relatią tegoz etc.
R. P. vicecan'cell(ari)us
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 191, л. 291-292. Оригінал.

1Дописано на полі..

2Виправлено з ziemie.

№ 32
1572 p., липня 4. Книшин. Привілей короля Сиґізмунда Авґуста маршалкові і володимирському
городничому Василеві Загоровському на брацлавське каштелянство
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Данина Василью ЗагоровскомУ на кашталАнѣю браславскію etc.
Zigmunt August etc.
Oznaimuiemy wszem wobecz i kazdemu zossobna, komu tho wiedziecz naliezy, iz
my, maiącz baczenie laskawe na zaslugi vrodzonego Vasilia Zahorowskiego, marszalka
naszego, horodniczego wlodzimierskiego, ktoremi on dobrze, cznotliwie, wiemie, nie
lituiącz vtrat maiętnosczi swei, laske nasze krolewskąz mlodych liat swych zaslugowal,
tak na dworze naszim, iako tesz będącz w poselstwach do wielkiego kniazia
moskiewskiego poszilan, sprawcząna zamkoch naszich vkrainnych і nad ludem naszym
i na insze rozne sprawy w sluzbach naszich і Rzeczipos(politey) przekladan, a wszendzie
statecznie і vczcziwie, nie vsliedzaiącz przodkow swych, ku nain sie zachowal i na
ten czas takze sluzicz i zachowywacz sie w them nie przestawa, onegosmy z sczirzei
laski naszei wzgliendem przerzeczonych zaslug, nam і Rzeczypos(politey) naszei przez
niego vczynionych, iemu slusznąnagrode // i na potomne czasy ku sluzbam naszim у
Rzechypos(politey) them chętliwszego vczinicz chczącz, w lawicze rady naszei coronnei
prziiącz vmyslilismy, iakoz przimuiemy i iemu castellaniąBraslawla Podolskiego, po
zescziu z niego1 vrodzonego kniazia Andrzeia Kapusty, castellana braslawskiego,
vacuiączą, dali і them listem naszym dawamy. Ktorego dignitarstwa castellaniei
braslawskiei przerzeczony Vasil Zahorowski, takze mieiscza zwyklego w radzie
coronnei у vczcziwosczi, k themu wladzei і wszeliakich przerogatiw, na the castellanią
nalezączych, vziwacz ma, iako і pierwszy castellan braslawski, do swego zywota
albo do podwyszenia z laski naszei na więtsze dignitarstwo. Czo wszitkim poddanym
naszim, iakiegokolwiek stanu і dostoienstwa będączym, zwlascza obywateliom
woiewodzstwa braslawskiego, ku wiadomosczi donosimy і rozkazuiemy, aby Vasilia
Zahorowskie0 za wlasnego i prawdziwego castellana braslawskiego bycz wiedzącz,
onemu // mieiscze, vczcziwoscz, wladze przistoiną, posluszenstwo і wszitkie prerogatiwy
zwykle, iako i kniaziu Kapusczie, pierwszemu castellanowi, prziznawali і dosicz themu
czynili, і them, ktorym to naliezy, dosicz czynicz roskazali pod laską naszą. Dlia ktorei
rzeczy liepszego swiadecztwa do tego listu naszego pieczęcz nasze coronnąprziwiesicz
roskazalismy. Dan w Knyszinie dnia czwarte0 miesiącza lipcza roku Panskiego
MDLXXII, panowania naszego XLIII.
Franciscus Crasinski,
Za relatią tegoz
R. R vicecancell(ari)us
РГАДА,ф. 389,on. 1,д. 191,л. 292-293 об. Оригінал.
1niei

№ 33
1573 p., січня 8. Вільно. Впис у замкову книгу Віленського воєводства листа братів Андрія,
підстолія Великого князівства Литовського і могильовського старости, та
Олександра, городенського старости і гаєнського державці, Григоровичів
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Ходкевичів про те, що вони за дорученням свого батька Григорія Ходкевича,
віденського каштеляна і найвищого гетьмана Великого князівства Литовського,
повернули оршанському старості Філонові Кміті Чорнобильському замок Пиків
узамін за вручення ним їм 1000 кіп литовських грошів, за які Г. Ходкевич узяв
раніше цей замок у заставу, а відповідний батьківський заставний запис віддадуть
Ф. Кміті після припинення мору (1573 p., січня 6. Вільно)
Wypis z xiąg zamkowych wojewodztwa wilenskiego
Roku 1573 januaryi osmego dnia we czwartek
Przyieždzač raczyli do urzędu zamkowego etc. w. w. p. p. Ichmc pan Andrzey
Hryhorjewicz Chodkiewicz, podstoli WXLitt., starosta mohilewski, a jp. Alexander
Chodkiewicz, starosta grodzienski, dla zeznania etc. zapisu nižey wyrazonego, ktory
tak się w sobie ma:
Andrzey Hryhorjewicz Chodkiewicz, p(odstoli) WXLitt., starosta mohilewski,
Alexander Chodkiewicz, starosta grodzienski, dzierzawca haienski, czynim jawno у
oznaymuiem tym listem naszym, iž co w summie pieniędzy, to jest w tysiąęu kopach
groszy litewskich, pierwey tego jp. Filon Kmita Czamobylski, starosta orszanski, imienie
swoie zamek Pikow jp. Hryhoremu Chodkiewiczowi, panu wilenskiemu, hetmanowi
naywyzszemu W°XLitt., zastawic y na to list swoy dač byl raczyl, ktorego imienia
jp. wilenski у do tego czasu w dzierženiu będąc, za žądaniem jp. Filonowym nam,
synom swoim, te summę pieniędzy tysiąc kop groszy litewskich od jmci wziąč у ten
zamek Pikow panu Filonowi w dzierženie pušcic rozkazač raczyi. A tak czyniąc my
dosyč woli y rozkazaniu jmc. p. oyca naszego, summę wyž wyražoną tysiąc kop groszy
od p. Filona do rąk swoych przyięli y ten zamek Pikow listem naszym jmci pušcili y
podac rozkazali, lecz jeszcze zapisu tego, ktorym Pikowo w summie pieniędzy
zawiedzione bylo, jmci nie wrocili z tych przyczyn, iž na ten czas dla zapowietrzenia
w zamku naszym Grodku zostal, zkąd pod tym czasem trudno y niebezpieczno bylo
wziąč; gdzie skoro te powietrze poskromi się, na on czas ten zapis jmci zastawy do
rąkjmci oddač mamy. A gdybyšmy tego zapisujmci nie oddali y jakimkolwiek obyczajem
przy sobie zatrzymywali, a w tym by czasie ten zapis zginąl, tedy, chociayby się gdzie
na potym okazal, u každego prawa žadney mocy miec nie ma y nie będzie, ktorego
my tym listem naszym kassuiemy y wniwecz obracamy. Y na tošmy jp. starošcie
orszanskiemu dali ten nasz list z naszemi pieczęciami y z podpisem wlasnych rąk
naszych, iakož my to y na urzędzie grodzkim wilenskim, sami stanowszy, wczewisto
opowiadali. Pisan w Wilnie roku Božego narodzenia 1573 miesiąca january 6 dnia. U
tego listu pieczęci jchmc. obydwoch przyložone są y podpis rąk obydwoch pismem
polskim temi slowy: Andrzey Chodkiewicz, p(odstoli) WXL., ręką swą. Alexander
Chodkiewicz, starosta grodzienski, ręką wlasną.
APK, zesp. Archiwum Mlynowskie Chodkiewiczow, rkps 33, s. 1. Копія в
перекладі з руської мови, виконаному в другій половині XVIII або в першій
половині XIX ст.
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Регеста:
Kwitacya od j. w. w. Andrzeia, podstolego W. X. L., у Alexandra, starosty
grodzienskiego, Hrehorowiczow Chodkiewicz6w, woiewodzicow wilenskich,
hetmanowiczow W. X. L°, braci, w. j. p. Filonowi Kmicie, staroscie orszanskiemu,
z oddania sumy zastawney 1000 kop groszy, na dobrach Pikowie będącey.
Ibidem. S. 4.
Записи, зроблені в XIX cm.:
Jest proceder Janusza y Michala, xiąžąt Zastawskich, braci, z Filonem Kmitą
o to, že Hrehory Chodkiewicz, będąc opiekunem tych xiąžąt a funduiąc zamek
Pikow ku obronie tamecznych poddanych, pobra} dziaia spizowe y dalszą
amunicyą z zamku Zasiaw(skiego) ru 1585. W ziemstwie braclawskim.
Jest proceder miqdzy xiąžęciem Januszem Ostrogskim, kasztelanem
krakowskim, a Jerzym Druckim Horskim, pozwanym, o niewinkowanie
względem miasteczka Hlinska, o ktore do starostwa winnickiego pociągano.
Jest proceder między tymže xiąžęciem Ostrogskim a Zofią Lukaszową
Sapiežyną o nieoddanie przywilejow y dokumentow na dobra Pikow po šmierci
Jerzego Druckiego Horskiego
Ibidem. S. 2.

№ 34
1574p., березня 10. Краків, на сеймі. Лист короля Генрика про підтвердження наведеного у ньому листа
луцького, брацлавського і вінницького старости кн. Богуша Федоровича
Корецького стосовно надання в ленне володіння селищ а Єрмолинців
брацлавському підсудкові Андрієві Семеновичу Садовському (1572p., січня 7.
Брацлав)
Потвержєнє Андрѣю СадовъскомѴ, подс^дкѴ браславском^, на сєлищо
ntfcToe на и м а Ермолинцы в повѣте Браславскомь лєнньїмь правомъ
Гєнрикь, Боэ/сю млс/ию корол полским, великий КНАЗЬ литовьскии etc.
СОзнаимуємьі тымъ листомъ ншимь всимь вобєц и каждому зособна, кому
то вєдати налєжи, нинєшним и на потомь бі/д^чимь. Повєдиль перед нами
#рожоньш Андреи Семенович Садовским, подсудокь повєту Браславского, аж
велможныи кнАЗ Богушь Фєдорович Корєі^ким, воєвода земпи Волынское,
староста лунким, браславским и вєнщкии, даль єму до воли и ласки ншоє
гдрскоє сєлищо пустоє на ū m a Ермолинцы, лєжачоє в повєтє Браславскомь при
рєчцє Сєлницьі, и показоваль перед нами листь кнза Богуша Короткого, данину
на тоє сєлищо пустовскоє, соЭ нєго єму даныи, которьш слово о д слова такь с а
в собє маєш:
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ї&, Богупгь Федорович Корєі/ким, староста лунким, браславсюш и вєшіцкии,
©знаї/мую симь листом моимь, иж, будучи мнє з воли и ласки єго мл. гдрскоє
час нємальш старостою браславским и вєни^кимь и по вси тьіє часы мєшканя
моєго # томь крам, #зналъ и досвєтчиль єсми пилных, xtf/яливыхъ и вѣрныхъ
послугъ служебника моєго піна Андрєя Семеновича Садовского, подсудка
воєводства Браславского, которые cт прєз нємальш часъ, бавєчи се при мнє на
tow
крайнє и бываючи в кождыхь потрєбахь протне нєприятєля єго кр. мл. з
немалыми втратами маєтносте своєє и нє литуючи горла и крвє своєє, завъжды
зъ сєбє показоваль, яко вє/?ному а цнотливому подданому єго мл. гдрскому
пристоит, а ©ттул, видєчи єсми єго бы т годнымь слугою єго мл. гдрским и
Рєчи Посполитое пожиточнымъ а хотєчи єщє тымъ болш# хуть єго ку службамь
єго єго мл. гдрским способити а на прозбу єго дал єсми єму сєлищо пустоє на
ммя Ермолинцы, лєжачоє в повєтє Браславскомь при рѣчце Сєлницьі, котороє з
давных часовь до // замку гсдрского Браславского прилегло было и впустє
лежало. Має/w ©н тоє вьшієм помєнєноє сєлищо Ермолинцы з кгрунтомь
зємлєньїмь, з лєсьі, дубровами, с пасєками и зо всими пожитками, к нєму
належачими, б у т якимиколвєкь назвисками и1 помєнєньїмє2, держати и єго
вживати до воли и ласки єго мл. гдрскоє а гсдрю королю єго мл. с того службу
зємскую служити потому, яко и иншиє зємянє ш лягга тамошниє браславскиє
служат. И на то єсми єму даль сєс мои листь з моєю пєчатю и с подписом
влостноє руки моєє. Писань Браславли лєт. Божєго нарожєня тасєча п я т с о т
сємдєсят второго мсца гєнварл сємого дня. Богупгь Корєі/ким etc.
И биль намь чоломь прєрєчоньш Андрєм Садовским, подсудокь браславским,
абьисмо в том ласку ншу гсдрскую єму соказали а єго при томь сєлищу
Ермолинцахь зоставили и то єму а єго потомкомь сособливымь листомь нашимь
и Ствердили, и ^мої/нили. їЛко ж и пновє рада наша, на т о т чась при нас на
коронацим3 нашом будучиє, в том сє за нимь до нас причинлли, залєцаючи єго
б ы т годнымь и добрє tfмєєтньїм члвком на to w крайнє нпіом при замку нашомь
Браславьскомь. А иж теж таковьіє пустыни м аю т б ы т роздаваньїє для
©сєданя тых тамь краєв, тєдьі мы, видєчм того бы т рєч слушную, чинячи на
чоломьбитє єго, з ласки нашоє гдрскоє за радою и вєдомостю ішов рад нашихь
коронныхъ а пословь зємскихь, на том соммє коронацим нашоє при нась будучихь,
за ©дностамнымь позволєнємь ихь прєрєчоного Андрєя Садовского, подсудка
браславского, и єго потомки при том сєлищ# Ермолинцах ©ставили єсмо и тымь
н и н є ш н и м ї» листомь нашимь зоставуєм, ^твєржаємь на вєчност такь, иж
прєрєчоньш Андрєм Садовским, подсудокь браславским, и єго властньїє
потомьковє мужского стану вышєм ©писаноє сєлищо Ермолинцы зо всими
пожитки и налєжностАми, яко сє сєлищо в собє в пожиткахь, ©бьіходєх и в
широкосте кгрунту маєт, яко в листє данинє кнзя Богуша Корєі/кого ©писано
єст, м аєт держати и вживати, вшєлякиє пожитки там собє розмножати и
прибавляти водлугь намлєпшого ^подобаня // своєго на вєчньїє часы, ©кром
прєнагабаня и пєрєказьі кождого члвка. А с того нам, гсдру, и Рєчи Посполитом
службу ншу зємскую воєнную служити будєт повинєн потому, яко и иньїє зємянє
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шліахта воєводства Браславского служиш. И на то єсмо єму и єго потсшкомь
мулеского стану дали сєс наш листь с подписол* властноє руки ншоє. До
шпорог(о) на свєдєі/ ство и пєчат нашу коронную привеситм єсмо росказали.
Дан вь Кракове на сокмє коронацьш4 ншоє дніа дєсіатого мсца марца року com
нарожєніа Сына Божєго тисєча niamcom сємьдєсіать четвертого а панованд
ншго пєрвого.
Henricus Rex
Справа вєлмолсного Валєнтого
Добинског^о) з Дєбачь, канцлера
Короны Полскоє
РГАДА,ф. 389, оп. 1,д. 192, л. 162 об.-ІбЗ об.Ориїїнал.
1и зайве.

2помєнєньїми

3коронации

4коронацыи

№ 35
1574 p., березня 15. Краків, на сеймі. Лист короля Генрика про дарування писареві руських справ коронної
канцелярії Євтикові Васильовичу Висоцькому села Хижинців у його межах,
описаних за короля Сиґізмунда Авґуста призначеними ним комісарами
брацлавським підкоморієм М ихайлом Ш ашковичем Д олбуновським і
брацлавським войським Миськом Петничанським
Дарованьє навєчно сєла новососєлого Хижинєг/ вь староствє Браславьскол*
УрожономУ Евтикови Высог/комУ, писарови кролА єго мл. справ рУских
канцлАрш1коронноє
Гєнрикь, з ласки Божєм крол полским etc.
(Ознаммуємьі тьш листом ншим всимь вобщ и кадодому зособна, комУ то
ведати налєжи, нинєшшш и на потомь будучим, иж што котороє село Хижинцы
в староствє Браславстм и Вєниі/комь на кгрунтє, чєрєз комисарем славноє а
свєтоє памєти королга єго млсти Жикгимонта Августа, продка нашого,
высланых, Михайла Шашковича Долбуновского, подкоморого браславского, a
Миска Петничанског(о), // вомского браславского ж, com кгрунту шліахєтского
ютєханом, людми сосєдати почал2, с которого, дєм, кгрунту николи перед тьш
жадного пожитку нє бывало, a такъ мы за причиною пнов рад наших всихь,
духовныхъ и свєі^кихь, и теж пословь зємских, на соммє тєпєрєшнем коронацыи
нашоє, при нас будУчихь, которые одностайне слуэ/сбы писара нашого канцлєрєи
коронноє справь рускихь Евтика Василєвича Высо^кого залєцаючи, за нимь era
до нась причиніали, повєдаючи, иж сонь com часу немалого за щастливого
пнованіа продка нашого славноє а свєтоє памєти Жикгимонта Августа, короліа
єго мл., маючи в поручєню вси справы зємли Києвскоє и Вольїнскоє рускиє,
пилнє и верне вь справах Рєчи Посполитеє служил, іако ж и на т о т чась служит,
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нагорожаю чи єму слуэ/сбы єго а хотєчи єго и вперед ху/иливш іш и
способнємшимь ку службам нашим и Рєчи Посполитоє Учинити, за радою и
оодностамным пновь рад наших и пословь зємьскихь позволєнємь тоє сєло
Хижинцы, котороє сіа на кгрунтє через комисарем продка нашого, вьшієм
помєнєньїх, содєханомь, сосєдати почало, зо всими кгрунты, полми, сєножа/ими,
з дУбровами, лєсами, пасєками и подпасєчми, з рєками, ставы, ставищами, созєрьі,
з дєрєвол* бортнымь, з ловы рыбными и звєринньїми, з бобровымм ГОНЫ и зо
всими іакимколвєкь собьічаємь назваными пожитки, іако сє т о т ь кгрунт а зємліа
сєла Хижинцовь подлугь со/иєхаиіа и сограничєнса вьшієм мєнєньїх комисарги
продка нашого само в собє въ границах, собьіходєх и всих пожи/икох своих має/и,
прєрєчоном У Евтику Высоі/кому, писару нашомУ, єму самому, єго дєтєм и на
потом будУчіїм ихъ счадкомь, близкимъ и крєвньїм на вєчность дали єсмо и
тьш листом нашим даємь и потвєржаємь. Маєть впрод рєчоньш Евтикъ
Высоі/ким тоє сєло Хижимцы зо всимъ, іако сє само в собє маєть, в кгрунтєх,
пожи/икохь и собыходех, іако вьшієм ©писано, на сєбє держати и всіаких
пожи/иковь в немъ Уживати и там ихь собє примножа/им и розширіати, // іако
налєпєм розумєючи и кому хотєчи со/ида/им, дароватм, продати, замєнити и ку
своєму лєпшому и пожиточнємшому3 ообєрнути и тымъ, іако власносюю своєю,
шафовати такъ, сако сє єму самом £ єго дєтємь и потомъкомъ албо крєвньїм и
близкимъ налєпєм подобати будєт, вєчьньїми часы. Которому привилєю нашомУ,
гмі/з ласки и щодробливости нашоє за позволєнємь, радою и причиною пновъ
рад наших и послов зємьскихь на то даномУ, сако достаточномУ, здоровому и
слушномУ праву, на которыи причины правньїє и нєправньїє, такь статутом, іако
и коиституцыами соммовыми соm продковь наших королем их млсти полских
албо потом через насъ и потомковъ нашихъ сописаные, и вси иные причины,
которые бы сса против тому привилєю ншму вымыслолі албо довстипол*
людскимъ выналезти могли, шкодити нє мають и нє будУ/и моцы, але то все, іако
вьшієм в том нашом листе записано, мої/но и вєчнє нєпорупшо держати и ховати
маємь и повшши будємь мы сами и потомки напій короли полские и вєликиє
кніази литовскиє. И на то даєм и дали єсмо писару нашол* УЕвтику Высоі^кому,
єму самому, єго дєтєм и на потом будУчимъ их счадком, близкимъ и кревным
тоть напгь листь, подписавши єго влас/иною рукою нашою и росказавши ку
нємУзавєси/им пєчат нашу, с позволєнємь всих пановь рад наших, духовныхъ и
свєі/кихь, при нась будУчихь. Писая вь Кракове на соммє валномъ коронацыи
нашоє дніа піатогонадцать марца мсц. року соm нарожєиіа Сына Божого тысеча
піа/исоть сємдєсса/и четвертого а пїїованіа ншого пєрвого.
Henricus Rex
Valenty Dabinsky,
R. P. can(cellarius)
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 192, л. 199 об.-200 об. Оригінал.

1канцллрии

2почало

3Далі має бути дєржаяю або вживаню.
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№ 36
1574 p., квітня 15. Краків, на сеймі. Привілей короля Генрика Богушові Дешковському (Дешковичу) на
брацлавське хоружство
Данина королл єго мл. БогУшУ ДешковьскомУ на хоружство браславльскоє
Гєнрикь, Боа/СЮ МЛСТЬЮ корол ПОЛСКИМ, ВЕЛИКИМ KHA3 литовьским, руским,
пруским, мазовєі/ким, жомомтским, КИЕВСЪКИМ, ВОЛЫНЪСКИМ, ПОДЛАШСКИ м,
ифлАнтским и иныхъ, а к тому кнж а Андєкгавєнекоє, Борбоньское и
Алвєрнорьскоє и тєжь кграбл в Мархии, Форєстии, Квєрцьш, Ровєрии и в
Монтисъфорцыи etc.
(Ознаммуємь симь нашимь листомь, ижь мы, маючы со томь вєдомост, жє
по зєштью з сєго свѣта королд єго м лсти с в а т о є славноє памєти Жикгимонта
Августа, продка нашого, кїїзи, панове, врддники и в с а шлАхта собыватели
воєводства Браславльского д л а лєпшого мєжи собою порадку и способнємшоє
собороны своєє ют нєприіатєлА под оонымъ часомь нєбєзпєчньїмь, звлаща на
тамь том Украинє, сполнє и згодливє шллхєтного Богуша // Дєшковича, зємєнина
тамошнєго, на врАд земским хоружство брАславскоє собрали, бачєчи єго на то
быти годного, на которомь юнь врадє ъж до сихь мєсть будучи а вєрнє, цнотливе
и годне Речы Посполитом служачи, повинности своєм досыт чинит, тогды з
ласки нашоє гсдрьское, за прозбою пословь зємскшг того воєводства
Браславльского, на тєпєрєшним сьємь корунацьш нашоє с того воєводства до
нась посланыхъ, х о т а ч и м ы и вперед Богуша Дєшковского вко годного ку
службамь нашымъ и Рєчьі Посполитом на томь мєс/ицу мети, єго при сономь
помєнєномь врадє зємскомь хоружствє браславльскомь зо в с а к о ю владностью,
тому врАду належачою, заставили1и то єму тепер знову симь листомь нашымь
даємь. Которьш врлд хорулсество воєводства Браславльского Богуш ь
Дєшковьским держати и уживати маєть, владзы, справы и порадку в с а к о г о , в
статуте правь посполитыхъ (описаного, на тсм мєстьцу слушне, звлаща под
часомь военнымь, справуючисА, водлє звыклого собычаю, потому, іако и вь
иныхь з є м л а х ь , воєводствах и повєтєхь паньствь нашыхъ соного краю хоружиє
с а заховують. И на то дали єсмо Богушу Дєшковскому сєсь нашь лист з нашою
звыклою коруньною пєча/ию. Писань У Кракове на соммє валномь корунацыи
нашоє д н а ПАТнадцатого мсца апрєлА // лєта Божєго нарожєнА тисАча п а т ь с о т ь
с є м ь д є с а т ь четвертого, панованьА нашого року павш ого.
Подпись руки існза
Справа велєбного Петра
подканцлєрого по латине
Дунина ѣолског(о), каноника
Petrus Dunin Wolski,
гнезденского и краковского,
R. P. vicecancellarius
Кр. Пол. подканцлерог(о)
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 193, л. 1-2. Оригінал. Опубл.: Архив ЮЗР. Ч. ѴІП.
Т.5.С. 196-197.
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№ 37
1574p., квітня 15. Краків, на сеймі. Привілей короля Генрика Сергієві Оратовському на брацлавське
войськівство
Данина Сєргєю (Оратовскому на воискоє браславльскоє
Гєнрикь etc.
СОзнаимуємь нашимь листомь, ижь што которьш врдд зємскии воискоє вь
воєводствє и повєтє Б раславльском ь по смєрти нєбож чика Василга
Жабокрьи/кого, воиского браславльского, // на сєс чась вакуєть, а такь мы з
ласки нашоє гсдрьскоє, за прозбою пословь зємскихь того воєводства
Браславьского, розумеючы быти на то годнымъ ш л а х є т н о г о Сєрьгєіа
СОратовьского, зємєнина нашого воєводства там ош ьнєго ж и повєту
Браславльского, тоть врлд зємскии воискоє браславьскоє дали єсмо и симь
листомь нашимь даємь прєрєчоному Сєргєю СОратовьскому. ГЙко ж маєть
юнь за симь листомь нашимь того врдду и в нємь владности, тому то врдду
налєжачоє, такжє учтивости и мєстца межи врддниками зємскими тамошними
Уживати во всемъ потому, гако и иньїє воискиє в з є м л а х , воєводствах и повєтєх
панствь наших юного краю на тыхь врадєх ю т нась постановлєньї суть и гако
нєбожьчикь Василем Жабокриі/ким того враду воиского браславльского
уживаль. И на то дали єсмо Сєрьгєю СОратовьскому сєс напгь листь з нашою
звыклою корунною пєчатю. Писань У Кракове на соимє валномь корунацыи
нашоє д н а пєтнадцатого мсца апрєлл лєта Божєго нарожєиА тислча ПАтсоть
с є м ь д є с а т ь четвертого, панованА нашого року пєрвшого.
Petrus Dunin Wolski,
Справа єго ж
R. P. vicecancellarius
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 193, л. 2-2 об. Оригінал.

№ 38
1574р., квітня 15. Краків, на сейм і.Привілей короля Генрика Гнівошові Стрижевському на вінницьке
войськівство
Данина Гнєвошу СтрыжевскомУ на воискоє вєницкоє
Гєнрикь etc.
СОзнаимуємь симь нашимь листомь, ижь што которьш в р А д зємскии воискоє
вь воєводствє Браславльскомь, в повѣте В Ѣ н и і/к о м ь по смєрти нєбоа/счика
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Миска Пєтничакского, воиского вѣницкого, на сєс часъ вакуєть, а такъ мы з
ласки нашоє гсдрьскоє за прозбою пословъ зємских того воєводства
Браславъского, розум ію чи быти на то годнымъ ш л а х є т н о г о Гнєвош а
Стрыжевского, зємєнина нашого воєводства тамошнєго ж, повѣту Вєниі/кого,
тоть врлд зємскии вомскоє вѣниі/кое дали єсмо и симь листомь нашимь даємь
прєрєчоному Гнєвошу Стрьіжєвскому. (Z\ko ж маєть сонь за симь листомь
нашимь того врлду и в нємь владности, тому то врлду налєжачоє, такжє
#чтивости и мєстца межи врлдниками зємскими тамошними вживати во всємь
потому, іако и иньїє воискиє в з є м л а х , воєводствах и повєтєх панствь // наших
©ного краю на тыхъ врлдєх о т нась постановлены суть и а/с нєболсчикь Миско
Петничаиским того врлду воиского вєницкого уживаль. И на то дали єсмо
Гнєвошу Стрьіжєвскому сес нашь лист з нашою звыклою корунною пєчатю.
Писань в Кракове на соиме вальномь корунацьш нашоє д н а плтнадцатого мсца
апрєлА лєта Божєго нарожєнл тислча п а т ь с о т ь с є м ь д є с а т ь четвертого,
панованд нашого року пєрвшого.
Petrus Dunin Wolski,
Справа єго ж
R. P. vicecancellarius
РГАДА,ф. 389, оп. 1,д. 193, л. 3-3 об. Оригінал.

№39
1574p., травня 5. Краків. Впис у книгу коронної канцелярії листа Олізара Кірдея Мильського і
Михайла Шашковича Долбуновського про проведений ними, як призначеними
королем Сиґізмундом Авґустом комісарами, опис кордонів Брацлавського
воєводства з Київським і Подільським воєводствами (1 5 7 0 р ., січня 6.
Брацлав)
Потвєржєньє воєводств# Браславскомь гранні/, Ѵчинсных том# воєводств#
чєрєз пєвньїє юсобы, на то высланые
Генрыкь, з ласки Божєи корол полскии etc.
С0знаим#емы тымь листомь ншимь всимь вобец и каждому зособна, кому
то вєдати належиш. Повєдиль1 пєрєд нами #рожоньш2 Михайло Шашковичь
Долбуновскии, подкомории браславскии, Андрєи Садовским, подсудок
браславским, пословє воєводства Браславского, ю т всихь юбьіватєлєм зємгсш
до нась присланьїє, иж што корол єго млеть славноє а свєтоє памєти
Жикгимонт Августь, продокь нашь, рачил росказати и злєцьіт листомь
своимь певнымь юсобамь #рожоньш СОлизару Кирдєю Мылскому, маршал ку
нашому, а Михаилу Шашковичу Долбуновскому, вьієхавши з границы 3
воєводства Браславского, которьіє д є л а т воєводство Б раславскоє з
воєводствами Києвскимь и Подолскил* и староством Хмєлниг/кимь4. Водлугь
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которог(о) зліцєніа и росказани продка нашого короліа ег(о) млсти тые
поменєньїє юсобы тьіє границы воєводства Браславского, вьієхавши, списали
и на то листь свом под печатями своими всєм шліахты5юбывателам воєводства
Браславского дали. Которьш пєрєд нами юни ©казавши, жадали нас за то,
абыхмо тьіє границы воєводства Браславского, гако на том листє комисарєм
короліа єго млсти ©писано, до книгь наших канцлгарємскихь корокных вписати
росказали. Которог(о) листу мы юглєдавшн, вєлєли єго слово ©ти слова до
книг наших канцлєрємскихь коронних и в сєс л и ст нашь вписати; // и такь сіа
в собє маєт:
ЇЛ, СОлизар Кирдєм Мылским, маршалокъ єго королєвскоє млсти, а Михамло
Шашьковичь Дольбуновским ©знаммуємь и даємь відати каждомУ, ижь за
росказанємь єго королєвскоє млсти нашого м илостивого пна єздили єсмо
по граница* воєводства Браславского, которьіє дєліать з воєводствол<
Подолскимь и староством Хмєлнш/кіш а воєводствомь Києвскимь и кажщьіє
на мміа сєлища, которьіє ку воєводству Браславскому налєжіат, списали єсмо
аж по Чорным шліах, то єсть тьіє сєлища ку воєводству БраславскомУ: сєлищє
Ходоровицы ку воєводству Браславскому аж по Чорным шлгах, сєлищє
(Овдиевцы аж по Чо/тньш шліах, Пыковь замочокь и м істо пна Филонов
Кмитича, старосты ©ршанского, а ю т того замку и м іста аж по Чо/шьім
шліахь, Мєзгаковскиє зємли аж по Чорным шліах, Прилук: по Чорным шліах,
сєлищє Погрєбищє Гришка Погрєбиского, тоє сєлищє на самолі шліахУ
Чорномь, в которол* сєлищи впала рєка Рось, долов Росю по правом руци
Брасловю кгрунт шліахєтским воєводства Браславского сєлмщє (Олєковцьі,
Сємашковоє сєлищє Ѵрунчугов, (Ободєнского сєлмщє Чжукковь, Сємашковоє
ж сєлищє Трибісовь; а Кошув6, сєлищє Котєнюв, ты& юбє Клєщовского,
сєлищє 7'того ж'1 М ацієва, сєлмщє Сороцичи того ж М аціїа, сєлищє
М анастьірищ є, сєлищ є С осонка, тьіє ©бє Камдаш овы, СОлбачовь
Красносілского, долинноє Сєдєлниковцьі, Пьшонноє, д в і сєлища короліа ег(о)
млсти ку зал<ку Браславскому, аж до повіту Звынигородского, которьш повіть
Звинигородским з вєку єсть ку воєводству Браславскоє Уи своими границами
идєть зь з&млєю воєводства Києвского аж до лєсов Канєвскихь и границы
Чє/жаскоє. А тьіє вьішєм мєнєньїє в с і сєлища воєводства Браславского и
кгрунты их д іл и m Рос рєка зь зєжлєю воєводства К иєвского и з
Бнскуичизною. Йдучи долув Росью, по правом руци входы воєводства
Браславского, а по лівом руцє воєводства Києвского и Бискупьщизньїє. А по
другом сторонє ку Днєстрови рєцє сь староством Барскимь воєводство
Браславскоє Урочища и старовічньїє границы. Напєрвєм сєло Слободка
староства Барского а сєло Почапинцы зєміанина єго королєвскоє млсти
Пєтьра // Микулинского, вжє воєводства Браславского зємліа тыхъ Почапинєі/,
до Луки Щ єрбовоє врочища, котороє врочищє промє»ску Слободки и
Почапинєі/. А ю т того врочища Лукь Щєрбовьіхь дібровою аж за рєку
СОлшанку, котораіа рєка (Олшанка єсть звєчистаїа граница воєводству
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Браславскому изъ староством Ба/?скимъ аж до рєки Рову. А тьш Ровол* рєкою
ажь до врочища Сандра а cow того Сандра до Молохова, а cow того Молохова
аж до долины Кочманки, а (от Кочъманки аж до долины Волчька, а сот
Волчька аж до врочища ГЗіроватую8, Пониклоє криницы, а (от криницы аж в
реку Мурахов, рєкою Мурахвою аж до Поникла долиною, а сот Поникълы
долины аж до врочища Ничилєва, аж до Кочмазовского лѣса, которьш лѣсъ
єсть бискупа камєнєї/кого, гдє въстали рєчки Мурашка и Мураховъ. То вжє
рєкою Мурахвою по правої/ руцє границами зєміанина барского Бєнка
Козловского до рєки Башєі/9 аж до другого сєлища того жь Бєнка Кучлинєі/.
Там границами стародавными аж до Днєстра, гдє впадає/w Мурахов Днѣстръ.
По правої/ руцє староства Ба/?ского, а по лєвої/ руцє воєводства Браславского,
зъ зємлєю Волоскою по пол рєки Днєстра аж до Видова. Мы то всє, за
росказанемъ єго королєвскоє млсти нашого млстивого пана подостатку а
справедливе списавши, воєводству Браславскому сознаї/мили. И вжє (от тог(о)
часу каа/сдьш зєміанинь tf воєводствє Браславскомъ І0повинни будуть10 с тых
сосѣлостеі/ своих всіакоє подданство полнити и правомъ сіа, кому будєт
потреба, воєводствє Браславском справовати. На то єсмо всєі/ шліахтє и
рицєрству собьіватєлєм воєводства Браславского, іако посланцы гдрскиє, дали
сєс нашъ листь с пєча/ими нашими. Писан tf Браславлі/ гєнвара шостого дніа
року Сына Бож. народе, тисіача niawcoib семъдесіатъого.
Ино кгды ж за злєцєнємь и росказанемъ короліа єго млсти, продка нашого,
тьіє в ь іш є і / помєнєньїє сособы комисарє, границы воєводства Браславского
списавши, то вжо всим собьіватєлєм сознаї/мили, мы т є д ь і , ви//видіачи того
быть рєчь слушную, тьіє вси границы, іако мєновитє на листє комиса/?скомъ
єсть ©писано, ^твєржаючи, росказали єсмо до книгь наших канцліарєі/ских
коронныхъ вписати, хотєчи то мєти, абы вжо вси собьіватєлє воєводства
Браславского, зєміанє шліахта, которые имєніа и сосєлости своє въ границах
вьішєі/ сописаных маю/и въ воєводствє Браславскомъ, всіакоє подданство и
послушенство полнили и правом водлугь статуті, такъ перед судом земскимъ,
іако и кгродскимъ, въ воєводствє Браславскомъ со всіакиє речи судили и
справовали. И на то єсмо всіш собьіватєлєл* зєміанолі шліахтє воєводства
Браславского t o w в ы п и с ъ книгь наших канцлєрєі/ских коронныхъ под пєчатю
нашою коронною выдати росказали. Писанъ въ Кракове дніа піатого маїа року
cow нарожєнА Сына Божєго тиеєча n ia w c o T b сєл*дєсіать четвертого а панованіа
ншго року пєрвшого.
Valientius Dąbyensky,
Actio evisarum
R. P. ca(n)ce(llarius)
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 192, л. 196-197 об. Оригінал. Опубл.: Архив ЮЗР.
1893. Ч. VIII. T. 1: Материалы для истории местного управлення в связи с
историею сословной организации. Акты Барского староства ХѴ-ХѴІ в.
С. 262-266; див. також: Архив ЮЗР. Ч. ѴП. Т. 1. С. 225-230 (польськомовний
переклад); Ч. ѴШ. Т. 5. С. 197-201.
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Шовєдили
2Урожоныи
Зграниг/
4Далі мало бути зазначено, що
комісари повинні кордони “списати ". 5шліахтє 6Перед Кошув пропущено
сєлищє. 7‘ 1Маємо, отже, справу з пропуском у тексті, де Мацєй вперше
згаданий як власник якогось селища.
8(броватого або Ороватоє
9Має
бути Бати. 10' 10повинєнь будєть

№40
1574 p., червня 11. Брацлав. Дарчий лист Марії (Милки) Василівни Сабаровської Іванової Вороновицької
внукові Філонові, синові своєї дочки Полагії Іванівни Вороновицької та небіжчика
Григорія Шрама, на селище Сивовківці та чотири “чоловіки” в маєтку Юрія
Олександровича Черленковського Черленкові, з умовою, що після безпотомної
смерті Філона ці маєтки має успадкувати інший її внук - Іван Гордійович
Микулинський
fa, Ивановаїа Вороновиї/каїа имєнєл* Марыа, а прозьіваємаїа Милка,
Василєвна Сабаровского, вызнаваю то сама на сєбє симь м о ї ш листом, кому
того потрєба будєт вєдати або, чтучи єго, слышати, нинєшнимь и на потомь
будучимь, ижь ra, будучи з ласки млстивого Бга в добром здоровю и цєломь
розумє моємь, по своєм добром воли, з ласки своєм, нє будучи ни сот кого до
того намовєна ани припужона, даю, дарую и сим листомь моимь вєчньїми часы
записую Унуку своєму пну Хвилону1, зіатіа моєго нєбоз/счика пна Григоріа
Семеновича Шрама и дочки моєм милое пнии Полаги Ивановны Вороновицкого,
имєнє своє ютчизноє, в повєти Вєницкомь лєжачоє, прозвискомь называемое
Сивовковци над рєчкою Дєсницою, и в ьімєню пна Юріа Алєксандровича в
Чєрлєнковє вє три чоловєки ютчизных на куницы Наумєнковичи Игнатовы сыны
Тишко, Сєнко, Пашко Гирєнки а чєтвє/льш чєловєк на ммє Липовик Михамло, с
податками и с повиностіами их а тоє сєлищє Сивовковцы зо всими пожитками,
с поліами, з лєсами, з дубровами, сыножатми2, ставалш, ставищами, з гоны,
дубровьіми3и зо всими пожитками, ку тому сєлищу належачими, сакимьколвєк
имєнємь и прозвискомь названы быти могут, все з [...]оммомь, іако сє в собє
тоє сєлищє м аєт, ничог(о) на сєбє самую нє юставліаючи и ни на кого,
заховываючисга в томь водлє права посполитого и статуту зємского и Уфалы
поправы статутовьіє4 сємму Бєрєстємского, сотдаліаючи ю т того селища
Сивовковцов дочку мою пнюю Михамловую Ласковую пную СОлєну Ивановну
Вороновицкого, іако и малжонка єє пна Михамла Ласка, так т е ж дочку мою
пную (Міновую Ежєвскую пную Полагю Ивановну Вороновицкого, гако и малжонка*
єє и дєтєм их, и иных всих близких и кровных, и повиноватых моих, и потомковь
их вєчньїми часы. Которьіє5 имєнє сєлищо Сивовковцы И В ТЬІЄ люди мом
ютчизньїє и мєновитє вьішєм помєнєньїє дочка моїа пни Михамловаїа Ласковаса
пни СОлєна, юна сама ани малжонок єє, та к т е ж дочка моїа пни Полагіа
Ежовскаїа, сако и малжонок єє пан ЇЛн Ежовским и ни потомки их, и нихто инньш
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з близких кровных их, повиноватых моих вступовати и никотороє пєрєказьі тому
внуку моєму пну Хвилону моцы мети нє маю т и нє будут мочи часы вєчньїми,
(одно т о т внук мои пан Хвилонъ м аєт сон самь и потомки єго вєчньїми часы
держати и Уживати, гако своє власноє, розширюючи и ку налєпшому а
пожиточнимшєму доброму своємУ // юборочаючи. А, чого, Пнє Вже, рач Уховати,
на нєго час смертельного бєспотомьства, тогды по єго животе тоє имєнє нє
маєт ни на кого прити и спасти, толко на брата єго рожоного а внука моєго пна
Йвана Гордєевича Микулинского. И на то єсми внуку своєму пну Хвилону, сыну
нєбожчика згатіа моєго пна Григорія Шрама, дала сєс мом л и ст з моєю пєчатю.
А при том были и того добрє свєдоми их м лст пновє пан Сєргим СОратовским,
пан Григорєм Чєчєл, пан Ждан Слупица, пан Матіашь Чєчил, зєміанє воєводства
Браславского. А дліа лєпшоє твердосте и певносте просила єсми их млсти со
приложєнє печатей. Их млст на прозбу мою вчинити а пєчати свом приложити
до того листу моєго рачили. Писань УБраславлю лѣта com наролс. Сна Болсєго
ДФОД мсца ДГ июнгаднга.
П ’ять печаток
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka XIII, s. 1-2. Оригінал.
Передсмертний заповіт Філона Шрама на ім’я брацлавського підсудка
Михайла Ласка Вороновицького, складений 7 липня 1580 р. і 23 травня 1581 р.
внесений у брацлавську земську книгу (тут згадані тільки Сивовківці): Ibidem.
Teka XIVі, s. 163-167. Засвідчена копія.

хДалі має бути сына.
2сєножатми
Перед цим словом має бути в.

3дубровами

4статуговоє

5котороє.

№41
[1576р.], липня 7. [Варш ава].Привілей короля Стефана, яким Стефанові Снєцькому даровано в
доживотне володіння селище Щурівці, дозволено йому його осадити і зобов’язано
його сплачувати в державний скарб четверту частину доходів з осадженого
маєтку, розмір якої буде встановлено королівськими ревізорами
Loca deserta a Bratislavia vno miliari distantia conferuntur Stephano Sznieczki
Stephanus etc.
Significamus etc., quod cum exponerent nobis certi consiliary n(ost)ri nobilem ac
strenuum militem Stehpanum Snyeczki, iam a compluribus superioribus armis in
confinibus Podoliae continue militando insignia, seruitia et off(ic)ia in praem(issa)
bonum militem decentia praestitisse, suam operam Reipub(licae) quam praeclare
impendendo et tam cum damno et iactura // rerum suarum non mediocri. Pro eoque
idem senatores n(ost)ri apud nos intercederent, vt ipsius meritorum seruitirumque
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rationem habentes, eundem aliqua ex parte contentaremus ipsique solitudines certas,
Sczerowcze dictas, in cap(itanea)tu bratislauie(si) vno milliari vitra Bratslauiae sittas,
hactenus incultas et desertas, possidentas comenderemus. Quarum quidem nos
intercessioni vti aequissimae non [•••]'. praefato Staphano Sznieczki de gra(tia) n(ost)ra
regia concendendum et permittendum duximus, prout iam ex nunc concedimus et
permittimus per pr(aese)ntes t(er)ras n(ost)ras, dictas solitudines cum syluis, gaiis,
rubetis, campis, agris et pratis et generaliter cum omnibus et singulis in eisdem locis
desertis et cultura carentibus contentis, nullis excaeptis possidendas, tenen(das), pacifice
et quiete vtifruen(das), idque ad extrema vitae ipsius tempora, ita, vt possit et valeat
ea loca deserta per excisionem arborum et extirpationem rubetorum vel pratorum ad
culturam reducere et in cruda radice villas locare, vel etiam iuxta quantitatem agrorum
extirpandorum colonos instituere [...]' aliaque commoda et vtilitates eas solitadines
cultura hactenus carentes, prout illi melius et vtilius visum fuerit reducere. Quem
promittimus verbo nostro regio, idque pro ser(eni)s(si)mis succe(sso)ribus n(ost)ris
polluemur nos in [...]1vsufructu possessiones praefatae, per nos illi collatae, ad extrema
vitae ipsius tempora conseruaturos neque eandem vili alteri hominum daturos,
adempturos aut adimi cuiquam permissuros. Posteaquam vero ista solitudines per
illum ita excultae fuerint, vt et ipse fructum vitra sumptum in eam rem expositum ex
cultura et re familiari percipere caeperit, ex tunc iuxta taxationem revisorum n(ost)rorum
singulis annis quartam partem prouentuum ex praeductis bonis ad aerarum publicum
perdere et in effectum numerare iuxta constitutiones Regni, desuper latas, tenebitur,
juribus nihilominus n(ost)ris regalibus ibidem saluis semper manentibus. Quod
m(a)g(nifi)co Bogusio // Koreczki, palatino Volhiniae, luce(orie)n(si) vinnicensique
capitaneo et in absentia eius vicecapitaneo loci eiusdem et alteri cuicunque, ad id
p(otes)tatem habenti, quicunque pr(aese)ntibus n(ost)ris requisitus fuerit ad notitiam
deducimus, mandantes, vt eidem nobili Stephano Snieczki prono quaque tempore in
eadem bona n(ost)ra, cultore et habitatore vacua, realem intromissionem et effectualem
possessionem admittat et admitti curet pro gratia n(ost)ra. In cuius rei etc. Datum
septimi july.
AGAD w Warszawie, zesp. Metryka Koronna, MK, ks. 114,k. 134-135. Оригінал.

1Нерозбірливе слово.

№42
1576 p., серпня 20. Сохачув. Привілей короля Стефана Станіславові Лащу зі Стремильча на дожнвотне
володіння селами Літинею і Пултівцями (по смерті їх доживотного державці
Єжи Язловецького, коронного гетьмана, руського воєводи, любачівського і
сялтинського старости) з умовою виконувати певні обов’язки відповідно до
королівської ординації, яка буде видана
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Villae Lethinia et Pultowcze, in cap(itanea)tu winnicen(si) consisten(tes), Stanislao
Lascz de Strzemilecz
Stephan, z Bozei laski krol polski, wielkie k(siązę) etc.
Wszytkim wobecz y kazdemu zossobna, komu tho wiedziecz nalezy, tak teras
zywem, iako y na potym bęndączym, oznaimuiemy, isz maiąncz na dobrym baczeniu
poccziwe sluzby przecziwko Rzeczypospolitei y panom swoiem kroliom polskim,
przodkom naszem, vrodzonego Stanislawa Laszcza z Strzemielcza, syna niegdy
Jana Laszcza, ktore tak on z ossoby swei, iako thesz y s przodkow swoich zacznych
a wziętych liudzi na pograniczu y na wieliu innych miessczach czynili y po dzis
dzien czyni, ossobliwie w tym, ze po electiei naszei na Kroliestwo Polskie miedzy
drugiemi possly coronnemi po nass do Siedmigrodzkiei ziemie iezdzil у do Corony
szczesliwie doprowadzil, chczącz iemu laskę naszę kroliew ską pokazacz a
iakąkolvviek nagrodę za sluzby iego vczynicz у do więthszych sluzb ieszcze chęcz
tym więthszą w nim wzbudzicz, // dalismy у daiemy przes then liszt nasz
przerzeczonemu Stanislawowi Laszczowi z Strzemielcza dwie wsi Lethinią у
Pulthowcze, w woiewodztwie braslawskim, w starostwie winniczkiem liezącze, ktore
trzymal niegdy wielmozny Jerzy Jazlowieczki z Buczacza, woiewoda ruski, hethman
coronny, lubaczowski y sniatynski starosta, z laski przodkow naszych kroliow polskich
za ossobliwą daniną ich w dozywocziu. Thakze у przerzeczonemu Stanislawowi
Laszczowi daiemy the wssi do zywotha iego ze wszytkimi liudzmi у powinnoscziami
ich, folwarki, dwory, rolami, passami, liasmi, jeziorami, stawy, mlyny, lowy,
sianozęcziami, stady, bydly, dobytkami у ze wszytkiemi innemi pozytki, dochody,
okolicznosczam i у przyliegloscziam i, ze w szytkiem praw em , panstw em ,
posluszenstwem у ze wszytkiemi przypadki, do thego gimienia s starodawna
naliezączemi. Iako wszysczy inszy dzierzawczy przed them dzierzeli, thakze у
przerzeczony Stanislaw Lascz trzymacz, miecz, vzywacz bendzie do nadalszego
zywota swego, obieczuiąncz y przyrzekaiącz dobrem slowem naszem kroliewskim
za nass у za potomki nasze krolie polskie, ze go s tego gimienia wssi przerzeczonych,
z kthorychkolwiek przyczyn albo у potrzeb, tak na naszych, iako Rzeczipospolitei,
nie ruszemy ani oddaliemi; takze thesz po nass bendączy kroliowie polszczy nie
rusząani oddalią у owszem czalie, zupelnie, nieodmiennie w spokoinei possessiei
do zywotha iego zachowaią. S ktorego tho gimienia, wyssei opissanego, przerzeczony
Stanislaw Laszcz bendzie nam y skarbu naszemu powinięn respondowacz wedlia
ordinaciei, ktorą potym vczynięmy w thamecznych gimionach stolu naszego
kroliewskiego. Wszakze zachowuiemy wszytkie insze prawa wlasnosczi // naszei
kroliewskiei, ktorei wiecznie obliguiemy. A ku liepszei wierze thego wszytkiego, czo
się na wierzchu pissalo, rękąszmy się swą podpissali y coronną pieczęcz zawiesic
roskazali. Dan w Sochaczowie XX dnia miesiącza augusta roku Bozego MDLXXVI,
regni vero nostri primo.
AGAD w Warszawie, zesp. Metryka Koronna, MK, ks. 114, k. 182-183.
Оригінал.
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№ 43
1576 р., листопада 10. Торунь, на сейм і.Лист короля Стефана володимирському войському Василеві Гулевичу про
надання дозволу на осадження міст на магдебурзькому праві в селах Мовчанові
і Качині Володимирського повіту та в селі Сутесці Брацлавського повіту, на
проведення щорічно в Мовчанові двох, у Качині і Сутесці по одному ярмарку, в
них же - щотижня по одному торгу і на тримання корчем
Вольность Василю ГѴлевич^ на юсажєнье мєсть, на права маидємборскиє, на
А/?марки, торги и корчмы вь Молчановє, в Качинє и вь СѴтесце
Стєфань etc.
(Ознаим&м симь ншим листом всим посполите и кождому зособна, кому
будеот потреба того ведати албо слышати, нинєшніш и на потоки будучымь. Бил
нам чолом воискии володимєрскии пан Василем Гулевичь и просил нас, абыхмо
ласку їшіу гдрьскую єму показали а в ыменіах єго, в зємли // Волынском
лежачых, в повєтє Володимєрскомь вь юдномь сєлє Молчановє а вь другомь
Качинє, а в трєтєм сєлє в повєтє Браславскомь Сутєсцє мєста садити дозволили
и право маидєборскоє тымь мєстомь и подданьш єго, которьіє тамь сосєдати
будуть, надали, такжє іармарки, торги вставити и тєжь, корчмы побудовавшы,
вино, мєд, пиво, горєлку и всгакиє трунки ку пшяю и речы, в домєхь ГОСТИННЫХ
ку живности потрєбньїє, держати и ими волнє шинковати допустили. А такь
мы, маючы ласкавоє бачене на Йчтнвые службы пна вомского володимєрского,
такжє на залєцєнє и причину нѣкоторых пновъ рад и ^важившы в томь быти
прозб^ єго слушную, з ласки ншоє гдрьскоє то єсмо вчинили а в тых вышеи
помененых имєніахь на влас/иных их кгрунтєхь єго в Молчановє, Качинє и в
Сутєзцєх (!) дозволили єсмо и сим листолг іншім дозволіаємь мєста людми
волными и рєм єсникам и сосажывати. Ійко ж ь тьш трєлі м єстам ь
Молчановскому, Качинскому и Сутєсцком^ и подданьш єго мєщаномь в тых
мєстєхь право мамдоборскоє надаємь, котороє чєрєзь воитовь, бурмистров,
радєі/ и иных Ѵріадниковь, (om Гулєвича за сєю волнос/ию и листом ншимь в
тыхъ мєстєхь встановлених, во всєм пораднє справовано и держано б^дєш, а
мєщанє в мєстєхь прєрєчоньїх того права маидєборского во всих члонкахь и
артикулєхь єго вживати и имь в рєчах великих и малых завжды на вси
потомные // вечные часы радити и судитись такь сами мєжи собою, іако тєжь и
зь гостьми людми приєжчими, ни перед КИМ ИНЫМЪ, (ОДНО перед воитомь и
радою м єстскою соныхъ мєс/и мают и будут повинни во всємь тымь
прикладомь, (яко era и вь иных мєстєх нших собычаи права маидєборского
заховує/n. А мы моць и владность зуполную воитомь тамошним и раде мєстскои
даємь вси справы, што их врадѴ належать будЧт, такь мєжи мєщани тамошними,
іако и мєжи гос/ими купцы приєждчими справєдливост слушную во всих
справахь мєстскихь судовыхь и в рєчах крывавых правом маидєборскимь
чинити, судити, сказывати н винных за выступкомъ ихь водлє артикуловь, в
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томъ праве юписаных, здавати и карати. К тому допустили єсмо и симь листомь
ішіимь Василю ГУлєвичу дозволіяємь в оных мєстєхь (ярмарки и торги Уставити,
то ест в Молчановє в кождьш rod два іярмарки, юдин на дєн свтого Или а
другий на дєн свтого Михамла, грєчєскихь свіять, а торгь в кождьш тьшдєн в
піятницУ, в Качинє іярмарокь в кождьш rod юдин на дєн свтого Стєфана мсца
дєкабра двадцат шостого днія, а торгь в кождьш тьшдєн, такжє в піятницУ, а в
Сутєсцє іярмарокь в кождьш годь на дєн ^спєниія Прєчистоє мсца августа
піятогонадца/я днія, а торгь в кождьш тьшдєн в нєдєлю. Которые юн Уставившы,
по всих мєстах, имєніяхь нших гдръских // и тєжь кніязских, панских, дУховных
и свєтских, кажєт выкликати и то всіш юзнакмити, даючи волност в тых трєхь
мєстєхь мєщаномь тамошнимь корчмы волньїє мѣти, нє платіячы з них
капьщизнь до скарбу ншого и жадных повинносте!/ нє полніячи, вино, мєд, пиво,
горєлку и иньїє всіякиє трунки ку питю и рєчи в домєх гостинных, ку живности
потрєбньїє, держати и ими шинковати, такжє гандєл всіакими товары и купліями
такь вести и торговати. И волно то будєт на іярмарки и торги до тыхь мєст
всіш юбьіватєлємь панствь нших и купцомь чужозємскимь, с купліями и
товары приез/сдаючы, торговати, продавати и куповати, платіячы на пна
воыского мыто и торговоє ю т всих товаровь своихь по звыкломУ юбычаю, гако
са в ынших таковых мєстєхь заховує/n, кромь пєрєказьі мыта ншого головного.
А тоє волности, Василю ГулєвичУ ю т нас наданоє, юн самь, єго малжонка, дєти
и вси потомки ихь за симь листомь ншимъ вєчньїми часы Уживати и всіякиє
пожитки пристоиньїє водлє налєпшого бачєнія своєго там собє розьмножати и
прибавліяти маю т во всємь по тому, іяко иншиє кнзи и панове юыватели зємли
Волынское таковых волностєм собє наданих Уживають. И на то дали єсмо пну
Василю Гулєвичу и потолясомь єго сєс ншь л и ст в подписомь руки ішює //
гсдрьскоє. До которого на твєрдост и печать ншу коронную привєсити єсмо
казали. Писан в Торуню на соимє валномь коронномь при бытности всихь
пановь рад ішіихь дУховных и свєтских и пословь зємских коронных дніа
дєсіятого мсца ноіябра л і т а Бож. нарож. ДФОв, панованія ншого року пєрвого.
Stephanus Rex
Lawrin Piesoczinski, pisarz
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 193, л. 66 об.-68 об. Оригінал.

№ 44
1577p., липня 7. Брацлав. —
Брацлавського воєводства до короля С тєф ана з
повідомленням, що у зв’язку з татарською небезпекою вона не дозволила
з’явитися на королівський суд тим з її кола, кого викликано на цей суд, та
проханням звільнити цих шляхтичів від королівських позовів і суду і надсилати
їй, шляхті, з королівської канцелярії листи не польською мовою, якою, зокрема,
складено згадані листи, а руською - за однією з умов Люблінської унії 1569 р.
Л ист ш ляхти
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НаАснєишии млствьш кролю, пнє а пнє ншь млствьш
Даны сут листы через дворєнина вшєи кролєвскоє млсти пна Одртевског(о)
брати ншои, намєншимь слугам и поддаяным вшєи кр. млсти, писмом полскимь
писаные, позываючи их перед маистат вшєи кр. млсти, ншго млствго пна. Тєдьі,
наАСнєишии млствьш кролю, за постановєнємь Унѣи листы с канцлєрєє вшєи
кр. млсти нє инакшимъ, содно рУскимь писмол* маю т быти выдаваны. Мы
теды, наАСнєишии млствьш кролю, ни в чолі нє будУчи єсмо и тьіє позваньїє
бра/ил нша спрєтивни воли и росказаяю вшєи кр. млсти, вжо на тоє розказане
5м. гдрскоє єхати ку вшеи кр. млсти были готови. Н и ж л и , будучи єсмо под
тот час Увєликом затрьвожєню и нєбєзпєчєиствє com нєприлтєлА com татар, com
сєбє єсмо их нє пУстили. А вшакжо мы прєдсА послали ку вшєи кр. млсти
брата ншго піна їЛцковског(о), и покорными ншми прозбами вшеи кр. млсти,
ншго млствго пна просимо, абы вша кр. мл cm з млствоє ласки своєм кролєвскоє
тых братю киї Упозваных com року и com позвовъ волными Учинити и заховати
розказати рачил. Кгды ж, наАСнєишии млствьш кролю, с того намь д єєт над
право и волности ншє, жє листьі с каяцлєрєє вшєи кр. млсти до нас писмом
полскимь выдавают, за што и впрод вшєи кр. млсти, ншго мл. пна покорными
ншми прозбами просимо, абы вша кр. ш т при привилєюх и свободах: нших нас
заховати а до нас л и с т ь і с канцлєрєє вшєи кр. млсти рУским писмом выдавати
розказати рачил. А на потым, кгды хто в чим вин єн зостанє, справоватисА
мусит. А затьш намєншиє службы ншє млствои ласцє вшєи кр. млсти, гсдрю
ншму залєцаєл*. Псан в Браславли мсц. июл. ^ року 0%.
Намєншиє слуги и вєрньїє подданньїє вшєи кр. мсти, в с а шлАхта рьїцєрство
воєводства Браславского покорнє низко чолом бьют.
22 перстеневі печатки
НаАснєишому м[лств]ому з ласки Божеи королю полскомУ, рускому,
прУскому, жомоитскому, мазовєі/кому, ифлАнтскому и теж кнж ати
сєдмикгродскомУ, пну ншму млствому
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, oddzial rękopisow, rkps 307, s. 15, 18.
Оригінал. Опубл.: Акты, относящиеся к истории Западной России,
собранные и изданные Археографическою коммиссиею. Санкт-Петербург,
1848. T. III: 1544-1587. С. 187,188 (на підставі копії з оригіналу, надісланої
Археографічній комісії польським істориком Вацлавом Александром
Мацєйовським; тут документ помилково датований 1576 p.); Lipinski W
Echa przeszlošci // Z dziejow Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci Wlodzimierza
Antonowicza, Paulina Šwięckiego i Tadeusza Rylskiego / Pod redakcją Waclawa
Lipinskiego. Kijow, 1912. S. 77 (латинкою за: Акты, относящиеся к истории
Западной России... T. III. С. 187,188); Semkowicz W. Po wcieleniu Wofynia
(Nielegalny zjazd w Lucku 1569 г. і sprawa językowa na Wofyniu) // Ateneum
Wilenskie. Wilno, 1924. Rocznik II. S. 188-189 (за оригіналом). Про печатки
документа: Dziadulewicz S. List szlachty wojew6dztwa bractawskiego do kr61a
StefanaBatorego // Miesięcznik Heraldyczny. Lw6w, 1936. Rok XV. № 5-6. S. 6971.
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№ 45

1577p., листопада 10. Мальборк. Декрет короля Стефана про заборону Зофії Микулинській володіти маєтком
Лукою, який вона тримає по смерті свого чоловіка Мелешка Залеського і
відмовляється передати Янові Горишковському
Дєкрєть мєжи инстикгаторем а Мєлєшковою © имєнє ЛѴкѴ в повєтє
Браславскомь
Стєфань etc.
(Ознаимуєл< симь ншимь листомь, комуколвєкь то вєдати належить, всимь
и кождому зьособна, нинєшшш // и на потом 6tfдучымь, ижь што котороє имєнє,
названоє ЛѴк#, в повєтє Браславском лєжачоє, по зєміанинє ншомь повєт#
Браславского Мєлєшк# Залєсксш, до столу ншоє1припалоє, перед сєго пославшы
там комонника ншого Аньдрєіа Любєнєцкого, росказали єсмо бьши з р#кь и
дєржаніа com жоны того Мєлєшка Залєского Зофѣи Микулинскоє взіати и
шліахєтному Понови Горышковскому ку справє, пожиткѴ столу ншого подати,
которьш то коморникь їшгь до нєє єздиль и, мандать ншь ги подавши, тоє имєнє,
іако властньїє добра нши, взіат и Горышковскому водлє росказаніа ншого
сотдати хотєль. Нижли сонаїа Мєлєшковаїа, нє дбаючы на росказанє нию,
мєнуючьі на тоє имєнє сєбє гакоєс право, поступити єго нє хотєла и в том сіа
воли и росказаню ншому спротивила. СО што, іако со властньїє добра столу
ншого, мандатом ншимь на попиранє инстикгатора ншого // была позвана, абы
пєрєд нами там, гдєколвєкь на т о т час дворомь ншимь фортуннє будємь, сама
стала, листа и право своє, котороє на тоє имєнє ЛукѴ Vсєбє быти мєнила, пєрєд
нами показала, іако то мєновитє на томь мандате (описано было. Которьш
мандать, што сіа з выпис# кгродьского браславского соказало, возньш
браславским Сємєнь Саборовским, маючы при собє двох шліахтичовь ГЗкуба
Косовского а Юріа Столовацкого, вь имєню помєнєномь Луцє року тєпєрєшнєго
сємдєсіат сємого мсца фєвралга второг(о) днга положил и tf ворота ©строговьіє
Йткнуль и рокь за нимь пєрєд нами становитисіа Мєлєшковом com того часу за
чотыри нєдєли зложиль. За которым водлє позвана, кгды рокь праву в той рєчьі
и потомь с прєложєніа лимитацєи ншоє тєп гр на первшыи понєдєлокь по свіатє
недавно прошломь Всих Свіатых, то ест мсца ноіабра четвертого дніа, припаль,
тогды инстикгатор, іако на лгрш ш и рокь тєпєрєшнии, зь стороны тоє рєчьі
соповєдалсіа а пилност чинил, вєджє, // нє чинєчьі коротко сторонє позвано» ажь
до сєго часу, прєрєчоноє Мєлєшковоє Залєскоє Зофѣи ку справє сожидал. А
Мєлєшковаїа, нє чинєчьі послушенства за тым мандатом нам, гсдру, іако на рокь
вгрхЧ сописаньш, такь и потомь аж до сих м єст перед нами нє стала, жадных
листовь и права на помененоє имєнє Лук^, іако сєбє быти мєнила, нє показала
и «ничого со собє tf суду ншого вєдати нє дала. Ино кгды ж водлє права за
мандатом ншим в кождом речы рокь завитьш завжды покладай бьіваєт, гдє жь
и Мєлєшковаїа, будучы тгпгр мандатомь ншимь а наболєи во властном рєчьі
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HiHou позвана, гако на року завитом, стати бьша повинна. А ижь нє стала и
права никоторого нє показала, за тымъ (оную рєчь, <в што была позвана, то ест
имєнє Луку, вєчнє стратила. Што декретом ншимъ кролєвскимь, іако властньїє
добра нши, до столу ншого гсдрьского присужааи и сказуаи. А такь вже тую
рєчь и справу до староста ншого, под которьш г а є в'ьшієи мєнованьїє добра
лєжа/и, сотсьшаємь // дліа Учинєніа конєчноє и скутєчноє в том речы, пєрєд нами
сосужоном, вєдлє права єкьзєкуцьіи, гдє бы вьпіієм мєнованага сторона, противнал
и позванаїа и вжє правомь на завитомь року за нєстановлєнємь своимь до права,
прєконаніа, вьвєзаніа и Уживаніа в добра помєнєньїє нє допустила. На котороє
рєчьі с в а д є ^ ст в о пєчат нпіа до того листУ декрету ншого ест притиснена. Писан
в Малборку лєт. Ъож. народе.
мсца ноіабра дєсіатого дніа, панованіа
ншого року второго.
Petras Dunin Wolski,
Справа вєлєбного П етра
čon(secratus), ep(iscopus)
ДУнина Волского, бискупа
plocen(sis), R. Р. cancellarius
плоцкого, каньцлєра коруньного
Lawrin Piesoczinski, pisarz
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 194, л. 154-156. Оригінал.

'ншого

№ 46
1578р., січня 29. Варшава, на сейм і.Декрет сеймового суду в справі за скаргою оршанського старости Філона
Семеновича Кміти Чорнобильського про неправомірний вирок Брацлавського
ґродського суду при розгляді скарги вінницького войського Гнівоша Дмитровича
Стрижовського стосовно шкод, заподіяних у Сниводському маєтку підданими і
боярами з Пиківського маєтку
Декрет межи старостою юршанъскимъ а вріадомь кгродсіш1 браславскимь
и Стрыжовъскимъ ю зльш судь
Стєфань etc.
СОзнаимуємь тымъ листомь нашимь всимь вобєц и кождомУ зособна, комУ
того належиш // вєдати, иж перед нами на соимє вальномь коронномь
Варшавскомь пань Филонь Сємєновичь Кмита Чорнобыльским, староста
шршаньскии, чєрєз Умоцованого своєго жаловаль водлє позвУ на вріадниковь
кгродскихь браславскихь, на подстаростєго Сєргєіа Аратовского, сУдю
Коньдрата Козара а на писара Г^іцка Сємєновского, со томь, иж кгды воискии
вєницкик Гнєвошь Дмитровичь Стрыжевьскии позвал єго позвы кгродскими
кУ правУ, мєнУючи, гакобы в рокУ сємьдєсіать ш остом ь м сца июніа
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©диннадцатого дніа панъ староста ©ршаньскии чєрєз вріадника своєго
пыковъского ІЗікУба ПавшУ, слУгь, бога/? и подданыхь пыковъскихъ на власным
кгрУнть имєньїа єго Сниводского, моцно кгвалтомъ наславши, дворгц єго, в
Сниводє збУдованьш, з маєтностю, котораіа в томъ дворцы была, спалилъ, а
иншиє рєчи рУхомьіє и теж стадо и чєрєдУ побрати казал и тьш єго з оного
имєньїа с покомного держаныа выбивати мєл, при которомъ спалєнью того
дворца, мєновал, же и дворничка з двоими дєтьми, которых имєньї в позвє нє
написав, згинУла, пань староста шршаньсюш, бУдУчи, іако староста Украиньш,
забавєнь послУгами нашими и зємьскими, нє бУдУчи // дост©єнь и нє могУчи
самь ку праву стати, вєджє хотєчи нєвиньносіь свою ©казати и того сіа справити,
послаль до права ку ©тказУ СтрыжовскомУ зъ моцю зУпольною и достаточною
служєбниковь своихь ПІкУба ПавшУ а Счасного Момоитовича. Ниа/ели тьіє
слУжєбники єго Умоцованьїє, бачачи сУд нєзУполньш, жє подстаростєго
браславского самого на тот час нє было, ©дно на єго мєстьцьі вомским
браславским Сєргєм Аратовъсюш былъ, которому подстаростим браславским
на своємь мєстцьі быти порУчиль, а иж тоть вріад на справи судовьіє нє
присіагал, ©ни, іако пєрєд Уріадомь и нєприсіагльїмь, ©/яказывати нє хотєли, а
сУд, тоє ©бмовы ихь нє приммУючи, пана старостУ, іакобы нєпослУшного,
©тослали2єго самого ©собу до нась, гсдра, на вьіволаньє, а за шкода, на позвєхь
помєнєньїє, двє тисіачи и шістсот копь грошєм на нємь всказали3и присУдили4,
на што Стрьіжєвьсюш перед тымь сУдомь, ач нє водлє права засажонымь,
©днако ж никоторого доводУ нє вчинил. А дрУгим позовь показал тоть жє пань
староста, которымь позваль сторонУ противнУю Гнєвоша © нє // слУшньш
пєрєвод права, хотіачи то показати и довести, иж на томь местъцы в Сниводє
дворєі/, которыи ©н мєнУєть быти спалєньш, николи нє былъ и к томУ жє У
томь спалєнью нє ємУ самомУ вина дана, алє слУгал* и подданымь єго
пыковскимъ, на которыхь справедливосте У нєго водлє статУтУ нє прошоно, а
зато, чимь слУжєбникамь5 и подданыхь, ©бьвинєно єго самого, на вьіволаньє
ютослано, за которымь вьіволаньємь, с канцлєрєи нашоє данымь, и за
нєслУшньїмь сказанєм вріадУ кгродского Браславьского кУ нємалом, дєм, и шкодє
пришол. И показывал в статУтє в роздєлє пєрвомь артыкУль чотырнадцатьш,
иж пань за слУгУ а слУга за пана ничого тєрпєти нє повинєнь. Врадь кгродским
Браславьскии и сторона противнаїа Гнєвошь Стрыжовьским, іако в рєчи
спольнои, чєрєз прокУратора на то ©шпор чиніачи, мовили, иж сУд кгродским, и
нєприсіагльш бУдУчи, можєть сУды кгродскиє сУдити и ©тправовати. И
вказываль в статУтє в роздєлє чєтвєртомь артыкУль двадцать пєрвьш, в
которомь пишєт, иж в о є в о д ь і, старосты и дєржавцьі, каждьш во вріадє своємь,
маєть ©брати сУдю чоловєка доброго, цнотливого, в тол* повєтє шліахтича
©сєлого и присіаглого, которьт поспол с подстаростимь вси справы, сУдУ
кіродскомУ налєжачиє, ©яшравовати маєть. И докладал словнє // Умоцованьш
иіь, иж только сУдіа маєть быти присіагльш, а © подстаростємь, абы мєль
присіагльш бы/ии, ничого в статУтє нє пишєть. Пань староста чєрєз Умоцованого
своєго мовиль, иж тоть артикУль статУтовьш, которымь сіа сторона считить,
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помочи eu быти нє можєть, iako тоть, которьш на соммє Любєльскомь в рок#
шєстьдєссать дєвіатомь поправлено; и тамь постановлено, иж старосты н их
вріадники в поветехь Великого кніазства Литовског(о), которые шліахтѴ ctfдіать,
мають быти присіагьлые. Ико ж тѴю поправі и на писме показывал. Мы, тоє
справы достаточъне высл^хавъши и бачачи, же сѴд кгродским Браславским, нє
б^дѴчи з^полньш и водлє #фалы сонмУ Любєлского прысіаглымъ, тоє справы
справовати а самого пана старості юсоб# за то, в чомь нє єму самому, але
слугамь єго вина дана, на выволанъе до насъ, гсдра, ютсылати и никоторого
въсказ^ на панѴ старосте соршаньскомь чинити нє могьль, звлаща, иж юнь
ниіакого нєпосл#шєньства к# прав# не юказаль, але, хотгачисіа Vсправєдливити и
нєвиньность свою показати, Умоцованых юти себе посылалъ, ниж ли тые
Умоцованые, видєчи быти вріад нєз^польньш и нєприсіаїльш, право сіа вдавати
нє хотєли. Весь тоть поступокь, такь вріадѴ кгродског(о), іако и стороны
противноє, и над статѴть и право // посполитое, и з ближєньємь справєдливости
пна старосты соршаньского бачєчи быти вчинєньш, за таковыми причинами
тоть ctfd вріад# Браславског(о), іако неслѴшне и нєправнє чинєньш, на стороні
єсмо ю/иложили и єго зо всими поступки внивєч юбернѴли. Такжє и выволанье,
котороє за тымъ неслѴшньш с^домъ на пана старост# выдано было, с пана
старосты вырокомъ нашимь єсмо знєсли и зносимь и такєж внивєчь
юборочаємь. А ю тые вси кривды и шкоды до права их приналєжного
юдсьілаємь. До котороє рєчи свіадєі/ства лєпшого печать наш# короньн&о
притиснути єсмо вєлєли. Писак вь Варшавє на соммє вальномь коронномъ дніа
ЇШ мсца гєнвара лєта Бож. нарож. ДФОИ, панованіа нашого рок# второго.
Pertrus Dunin Volski,
Справа того ж
con(secratus), ep(isco)pus
Lawrin Piesoczinski, pisarz, m.p.
plocen(sis), R. P. cancella(rius)
K#

РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 194, л. 220-222 об. Оригінал.
‘кгродсиш

2сотослал

3всказал4прис^дил

5сл#жєбниковь

№47
1578p., березня 1. Варшава, на сеймі. Лист короля Стєфана вінницькому войському Гнівошові Дмитровичу
Стрижовському про надання дозволу на заснування міста в маєтку Янові
Данина на фондоване мєста вь ПЙнєвє Гнєвош# СтрыжовскомУ
Стєфань, Божю милостью король польским, великий к н а з литовским, руским,
пр#скии, мазовєг/кии, жомомтъским, києвским, волынъскии, подлясюш,
ифліантьскии, кнжа сєдмикгродьскоє и иныхъ
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(0знаим#ємь симъ нашимъ листомъ, хто на нєго посмотритъ або, чт#чи
єго, #слышить, нинєшнимь и на потомъ буд#чимь, ком# будєть потреба того
вѣдати. Бил намъ чоломъ воискии вѣницкии Гнєвош ь Д м итровичь
Стрыжовским и повѣдилъ пєрєд нами, иж сон на властномъ сотчизномь кгр#нтє
имєньїа своєго, въ воєводствє Браславскомъ лєжачомь, на нміа ЇЛнєва на
Снивотє, правє на шліахох тата/?ских, к# соборонє и успокоєнью a #бєзпєчєнью
соного краю сот нєприіатєліа хочєть заложити и збудовати замокъ накладомъ и
коштомь своимь, содно просиль нас, абыхмо з ласки нашоє дозволили єму в
ономъ имєнью мєсто садити и том*/ мєсту іа/?марки, торги, корчмы вольньїє
мєдовьіє, пивньїє, горєлчаньїє и иного вшєліакого пить па мєти и тьш подданымь
єго, которьіє тєпєр в томь имєнью єго ГЗнєвскомь на Снивотє и на кгруньтє
тамошнємь мешкають и которьіє ново приходити и сосєдати будуть, вольность
мєстьскую таков#ю, іакоє и мєсчановє въ иныпих таковых мєстах кнєзских,
паньских, собьіватєлєм панствъ наших уживають, надали. А такъ мы з ласки
нашоє кролєвскоє, розъмноживаючи добра всєє Рєчи Посполитоє коронъное и
пожитки подданых наших на власностіах их к тому, кгды ж , дєм, то на пєрєказє
жаднон мєстомь и пожиткомъ нашим нє єст, на чоломьбитьє Гнєвоша
Стрыжовского то вчинили, дозволили єсмо єм# в томь имєнью єго Инєвскомь
на Снивотє мєсто садити, іа/?ма/жи // два в кождыи rod мєти, содинь по
Вєлицєдни со свіатом Николи руского свіата, которьш бьіваєть мсца маїа дєвіатого
дніа, а другим на дєнь свіата Трєх Кролєм, а торгь в кождьш тьшдєнь в піатниц#.
И тымъ подданымь єго, которьіє тєпєр суть и которьіє приходити и сосєдати
будуть, надаємь вольность вшєліак#ю мєстск#ю, іако и вь иньших таковых
мєстєхь кніазских, паньских, духовныхь и свєі/ких мають. К том# вольно имь
мєти допущ аємь в домєхь своих ко/?чмы вольньїє мєдовьіє, пивньїє и
горєльчаньїє и иноє вшєліакоє питьє, такжє и вшєліакиє товары к#пєі/киє водлє
звыклого собычаю бєзь шкоды пожитков наших шиньковати, продавати,
к#повати. И вжє на тьіє іармарки и торьги до того мѣста имєньїа єго ПЗІнєвского
Снивоты вольно будєть всимь собьіватєлам паньствь наших хрєстіаномь,
жидомь и купцомь чужозємьскимь, зо всіакими купліами и товары своими
приєждчаючи, торговати, продавати и к#повати, платєчи на нєго мыто торговоє
com товаровь своих потом#, іако и вь иньшихь таковых имєньїах кнєзских,
паньских и зєміаньских, духовних и свєтских платіать по звыклому собычаю,
кром пєрєказьі головного мыта нашого кролєвского и пожитковь наших. И кгды
сіа трафить вь іа/?ма/?ки и то/?ги людєм приєждчих судити и мєжи ними
справєдливость чинити, маєть таковую, котораіа бы звычаю и прав# посполитом#
протавна нє была и властнє розсудк# єго прикладом #живаныа таковоє вольноста
инших собьіватєлєм тамошних належала. А тоє вольноста, com нас єм# наданоє,
сонь самь и єго жона, дѣта и потомки их за симь листомь нашимь вєчнє #живати
маєть1 потом#, іако и иньшиє собьіватєли зємли Вольїньскоє и воєводства
Браславского таковых вольноетєм з ласки нашоє #живають. И на то єм# єсмо
дали сєсь нашь листь, подписавши єго рукою нашою гедрекою. До которого на
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твєрдость и печать наш# коронънѴю прнвѣ // сити єсмо вєлєли. Писань # Варшавє
на соммє вальнол* коронъномъ л іт а Божьєго нарожєньїа тисячіа піатьсоть
сємдєсіать сосмого мсца марца первог(о) дна, панованьга нашого року второго.
Подпис р#ки короля єго млсти
Подпис р#ки писарскоє
Stephanus Rex
Lawryn Piesoczynski, pisarz
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 195, л. 1-2. Оригінал. Опубл.: Архив ЮЗР. 1905. Ч. ѴП.
Т. 3: Акти о заселеним Юго-Западной России ХѴІ-ХѴШ в.в. С. 278-282.

'мають

№ 48
1578р., травня 22. Брацлав. Оповідання вінницького войського Гнівоша Дмитровича Стрижовського
перед Брацлавським ґродським урядом про виклик ним позовом на цей уряд
оршанського старости Філона Семеновича Кміти Чорнобильського в справі
захоплення частини Янівського маєтку; зізнання представлених позивачем свідків
перед тим же урядом про межі цього маєтку з Гущинецьким та Пиківським
маєтками
Видимус с книг кгродских воєводства Браславског(о) вєнщких
Лѣ/яа Божог(о) нарожєнся тисєча niamcom сємдєсіат сосмог(о) мсца маїа
двадцат второго дніа
Пєрєдо мьною, Юрємь Кгорєі/юш, подстароспш, а пєрєдо мною, Кондранш
Козарєм, судєю, врадовниками с#довыми кгродскими браславскими, tam єго
мл. пна Юріа Стр#са с Комарова, старосты браславског(о) и вєниі/ког(о), водлє
стат#т#, #фалы любєлскоє засажоными, сосєльїми и присіаглыми, ставши
сочєвисто, єго мл. па» Гнєвош Дмитрович Стрыжовским, вомскии вєниі/кии,
ооповєдал, што ж, дєи, позвал єсми позвол* кгродским браславсюш єго мл. пна
Филона Семеновича Кмит# Чорнобылског(о), старост# ооршанског(о), <о
кгвалтовноє сотнатє людєи моих снивотских и іанєвских, ш кгвалтовноє выбите
с покомног(о) держана кгр#нт# моєг(о) (йтчизног(о) Инєвског(о) и со икшиє
шкоды, што ширеї/ все мєновитє на позве ест (описано и достаточнє доложоно.
Ино доводєчи тог(о) пан Стрыжовскии, иж то єст власньш кгр#нт єго
сошчизньш ГЗнєвскии и com давных часов т о т кгрунт свои ХАшвскпи спокоинє
дєржал и #живал, ставил пєрєд нами, вріадом, свєтки людей добрых, веры
годных, статєчньїх и богобоиных, то єст мєновитє пна Семена ЇЛцковског(о),
шліахгича, Андрєіа Дрык# зь ЇАцковец Великих, Романа Лєсєкка з Супр#нова,
подданог(о) пна Михайла Мик#ликског(о), Йвана Микитєнка з Доброволіа,
Костюка Василчєнка зь їЛцковєц Малых а Ѵласа Деичєнка з Браславліа,
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мєщанина єго королєвскоє мл., которыи пєрєд тьш Инєвє мєшковал. Которые
свєтки, ставши сочєвисто, сполнє и (одностайне тыми словы до книг кгродских
браславских созналм, иж, дєи, мы, будучи добрє свєдоми знаков граничных,
которые знаки дєліать кгруиот пна Горностаєв Гущинскии з кгрунтомъ пна
Стрыжовског(о) ЇЛневским, почавши com піаты врочища Иванковы поліанки,
ид#чи пєсом до врочища Дєдковьі поліанки, сод Дедковы поліанки, з лєса
вьппєдши, дѴбровѴ, а чєрєз дѴбровѴдо врочища Сєничого лєска, ю т Сєничог(о)
лєска ид^чи, до врочища Старог(о) Млынища, Гладкоє р^дки, до рєки Богу, до
врочища Старог(о) Млынища, com тог(о) Млынища чєрєз дубров# до врочища
йблоновца1, до [вєр]біа, com вєрбга чєрєз дѴбровѴ до рѴды Золотухи, Чвєрхь
Золотухи до [Голіа]ковскоє до дрйх>є піаты, до вepxtf лєска Кривог(о), по правої/
р^цє кгрйнт іїна Горностаєв Гущинскии, а по лєвои рѴце к гр ^н т іїна
Стрыжовског(о) ІЗнєвскии; а>т піаты камєногорскоє, ид^чи com врочища
(Осников Критою долиною, до рєки Снивоты, чєрєз рекѴ СнивотѴ, на тоu сторонє
ЛысѴю roptf, com Лысое горы до могилы, Ч долині (Осниі/кую, аж до р^дки
Бєсєдковское, a com р^дки Бєсєдскоє (!) до Чорног(о) nuiiaxtf; тогды com тоє піаты
камєногорскоє, ©m врочища (Осников аж до Чорног(о) шліахѴ, по прав# кгрунт
іїна Стры//жовског(о) ІЗіанєвскии, а по лєв^ пна Кмитин Пыковскии. И т о т
кгрѴнт ЇЛнєвскии (отєц пна Стрыжовског(о) Дмитръ, сотчим єго пан (Оксаков а
потом и сам пан Стрыжовскии з давных часов, іако паміать їшіа знести можєт,
спококнє держали и вживали, іако своєго власног(о). Бо дліа тог(о) єсмо тых
граниг/ добрє свєдомьі, жє з дєсіатиньї єсмо поліа пна Стрыжовског(о) (Йнєвскиє
на вєликол/ поли Байкове com килка дєсіат л єт с поддаными пна Стрыжовског(о)
анєвсюши, а потом и снивотскими пахивали. А так мы сочєвистоє сознанє соных
свєдков, вышем мєнованьїх, в книги кгродскиє браславскиє записати казали.
Што єст записано. С когорьгс и сєс видимус под пєчатю мєнє, Григоріа Чєчєліа,
подстаростєг(о) кгродског(о) вєниг^ког(о), року тєпєрєшнєг(о) ш є с т с о т
чєтвєртог(о) мсца фєвраліа дєсіатог(о)2 дїііа єго мл. пну подкоморєм#
браславскому єсть выдан. Писан Вєници.
Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговал с книгами Копчинскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4044II, арк. 37—37 зв.
Засвідчена копія, видана 10 лютого 1604 р. Те саме: Там само. Спр. 4105 Ш,
арк. 1-1 зв. Незасвідчена копія. Переклад польською мовою.
Реґести:

Anno 1578 d. 22 maii. Testimonia miedzy p. Stryzowskim a p. Philonem o
grunt od Janewa i o granicę kamionogorską.
Zeznanie w grodzie braslawskim jmci p. Gniewusza Stryzowskiego ze
swiadkami slachetnych ludzi dobrych, w granicznych znakach dobrze się
znających, iako iest wlasny grunt janowski, z ktorego pomienionego
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Stryzowskiego wybil byl jmc p. Filon Semenowicz Kmita Czamobylski, starosta
orszanski. 1604 d. 10 februarij. Datt(um) ut supra w Kijowie.
Там само. Спр. 4044II, арк. 37 зв.

1Виправлено з Иблонца.

2У реґесті до польськомовної копії - двадцятого.

№ 49

1578p., червня 4. Львів. Декрет королівського суду в справі за скаргою вінницького войського
Гнівоша Дмитровича Стрижовського про шкоди, заподіяні в Янівському і
Снивотському маєтках підданими з Пиківського маєтку оршанського старости
Філона Кміти Чорнобильського
Дєкрєт межи Филонол* Кмитою а Стрыжовсюш © злыи пєрєвод права в
кгродє Браславскомь
Стєфань etc.
СОзнаимуємь симь нашимь листомь всимь, комУ то вѣдати належить, што
котораіа справа межи старостою юрьшаньскимь паномь Филономь Кмитою
Чо/шобыльскимъ, зь содноє стороны, а мєжи воискимь вѣниі/кимъ Гнєвошємь
Дмитровичомь Стрыжовскимь, з другоє стороны, за апєліацьією com судУ
кгродского Браславского вырокУ пєрєд сУд нашь приточиласіа, то ест, ижь кгды
Гнєвошь Стрыжовскии позывал позвы кгродскими пана старост# ю/шіаньского
кtf праву, мєнУючи, іакобы пань староста соршаньским под часомь кглєитУ
нашого, чєрєзь нєго ж самого вьшєсєного, нє заховУючисга спокоинє и нє дбаючи
а> зароки, з УргадУ кгродского Браславского вьінєсєньїє, такь чєрєз сєбє самь,
іако и чєрєз вріадника своєго пыковского ПЗІкУбаПавшУ въ именыа Стрыжовского
П^нєвь и СнивотѴ, в люди и в кгрунты, до них налєжачиє, вступається и пєрєказУ
в дєржанью єго чинить, гдє, дєи, и в року прошломь сємьдєсіать сємомь мсца
июніа двадца/n дєвіатого вріадншсь пыковскии Павша з многими слугами, боіары,
мєщаньї и поддаными пыковскими, з розными броньми, за властнымь, дєи,
росказаньємь и вєдомостью пана староста юршаньского наєхавши кгвалтовнє
на влостныи кгрУнть имєньа єго києвского и Снивотског^ врочищомь1, на
Баиковъ, болыиъ н и ж л и в полмили збожыа подданыхъ іанєвскихь и снивотьских //
на возы забрали и до гУмна єго в Пьїковє, сотвєзьши, зложили, а чого, деи, на
возы забрати нє могли, то шгнємь попалили, а дрУгоє нєжатоє збожьє коньми и
возами потоптали; и иньших шкод нємало починили. За которыми позвы кгды
рокь в годУ прошломь сємьдєсіать сємомь мсца дєкабра содиньнадьцатого
дніа припал, тогды собоє сторона, то єсть поводоваїа Гнєвошь Стрыжовскии
сам а позванаїа пань староста соршаньскии чєрєз Умоцованого вріадника своєго
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пыковского Ма/ифєіа Ѵглика, ку прав# становились и судовнє сл#хани были.
Гдє жь тоть Умоцованьш пана Филонов, нє хотіачисл в право вдавати, розньїє
выніатыа <от юног(о) суд# чиниль и стат#томь попирал, таких суд нє примм#ючи
за правньїє, на рєчь єм# оотповєдати казалъ. Которьш #моцованьш пана
Филоновь, далєм поступ#ючи, мовиль, иж, дєм, в позвє написано, іакобы
вріадникъ пыковским Павша за росказаньємь пана своєго властнымь т о т ь
кгвалть и шкоды #чинити мєль, ино, дєм, пань староста юршанским того єм# нє
росказаль, ани Стрыжовским подл#гь стат#т# первеи, ниж самого пана
старост# позваль, справєдливости на нєго нє просилъ; и затымъ Ѵгликъ
вольности ют позву домавшгьсіа. А кгды сіа Сгрыжовским на довод брал, жє
то з властного росказаныа пана Филонового єсть, тогды вжо #моцованым пана
старосты юршанского, добровольнє в право вдавшисіа, тоть довод
Стрыжовском# п#стил, абы доводиль, іако сіа то з росказаныа пна старосты
©ршанского стало. Ино Стрыжовским свєдєцьства на листє заі/ных людей
розных юсобъ шліахты показавши, иж имь заразь юповєдаль, іакобы сіа то з
росказаныа пна Филонового стало, єщє самотрєть з шліахтою к# присіазє
бральсє. Нижли #моцованым пана Филоновь ^гликь, тоє присіаги ют нєго нє
примм#ючи и таков#ю сказнь вріадов#ю нє водлє права быти мєн#ючи, ютозвалсіа
с тымь // до нас, гсдра. Ико ж суд кгродским Браславским, тоє апєліацьіи
допустивши, ючєвисто юбєма сторонамь рокь пєвньїм пєрєд нами становитисл
зложивши, за кгвалтовноє побраньє и попалене збожыа пєвн#ю с#м# пнзєм на
пан# Филонє сказали2, іако то ширєм и мєновитє на листє того суда ихь єсть
выражоно. За которою апєлацьією водл#гь лимитацыи нашоє в том справє на
рокь тєпєрєшним юбєдвє сторонє, то єст пань староста юршакским самь
особою своєю чєрєзь приіатєліа своєго Льва Ивановича Ростовского а вомским
вѣни^ким чєрєз #моцованого приіатєліа своєго Бєніаша Дембовског(о), пєрєд
нами # суд# нашого становились и з обудв#х сторонь рєчи своєє подпирали, то
єсть пань ю/шіаньским староста чєрєз приіатєліа своєго, іако и на юнь час в
кгродє Ѵгликь, домавіалсіа, жє то суд# кгродском# нє належить, кгды ж, дєм, и
позвы нє водлє стат#т# в том рєчи по нєго выданы, бо на то юсвєтьчєньє сталосіа
июліа двадцат дєвіатого дню, а позвы потомь аж трынадцатого дна мсца
ноіабра, по вымштью час# стат#тового нєдєль чотырох, положоны, и просиль,
абы ют позв# и ют рок# волєнь былъ. А Дємбовским ют Стрыжовского мовиль,
кгды ж, дєм, на ю» чась # суд# кгродского #моцованом# пана старости
юрьшанского збиваньє позву и иньшиє юбороны єго на сторону правнє
ютложоны, а юн то на довод Стрыжовском# п#стиль, тогды вжо тепер пань
Филонь ничимь тоє справы б#рити нє можєть; и просиль, абы подл#гь права и
того вырок# кгродског(о) быль заховань. А такь мы с паны радами нашими их
милостью, тоє справы достаточьнє высл#хавши и бачачи, кгды ж Матьфєм
^гликь, #моцованым староста соршаньского Филонов, буд#чи ют нєго ку прав#
з мог/ю з#польною в том справє посла», вдавшысіа в право и добровольнє
Гнєвош# Стрыжовском# на доводь п#стивши, потомь єго до присіаги вєсти нє
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хотєль и до нас com того сУдУ апєлєвал, тогды нинєшнимь дєкрєтомь нашимь
наидуєм // и сказУємь, иж сторона поводова» Гнєвошь Стрыжовским при
доводах своих, которьіє на сонь чась, іако сіа вьшієм помєнило, УсудУ кгродского
Браславског^о) чиниль, єщє и тепер присіагУ тєлєсную, до котороє сіа браль з
свєтками, іако на такий кгвалть и шкоды довод чинити статУть право посполитое
Учить, Удѣлати маєть на том, ижь сіа то ємУ за властнымъ росказаньємь пана
Филоновымь стало, на вріадє кгродскомь Браславскомь на час пєвньш com даты
сєго листУ, нижем написаноє, за шєсть нєдєль, до которого их с тымъ со/исылаемъ.
И кгды Стрыжовъским такь з свєтками водлє статУтУ присіагнєть, тогды
староста со/?шаньским сУмУ пнзєи, на нємь сказанУю водлУгь сУдУ кгродского
Браславского, платити ємУ будєть повинєнь, а вріад тєжь помєнєньш кгродскии
Браславскии на нємь и маєтности єго стопніами звыклыми права то
сотправовати и коньчити маєть, нє оотсылаючи далєм до нас, гсдра. До котороє
рєчи на лєшпоє свєдєг/ство и пєчат нашУ корУньнУю притиснУти єсмо росказали.
Писань вє Львове лєта Божьєго нарожєньїа тисіача піатьсоть сємдєсіать юсмого
мца июніа чєтвє/ттого дніа, панованыа нашого року трєтєго.
Joannes Borakowski,
Справа того ж
R. P. vicecancellarius
Lawrin Piesoczinski, pisarz
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 10 об.-12. Оригінал.

1врочищо

2сказал

№ 50
1578p., червня 8. Львів. Декрет королівського суду в справі за скаргою брацлавського старости
Юрія Струса з Коморова про те, що Ян Ходкевич, граф на Шклові і Миші,
віленський каштелян, земський маршалок Великого князівства Литовського і
жомойтський староста, як опікун кн. Яхима Богушовича Корецького
відмовляється взяти у нього, Ю. Струса, 5000 кіп литовських грошів, котрі
вінницький державця кн. Богуш Корецький, батько Яхима, колись вніс у скарб
того ж князівства за право заставно володіти Вінницькою державою, - щоб не
дати йому, Ю. Струсові, заволодіти останньою
Декрет мєжи паном вилєньскіш а СтрУсом со Вєницу
Стєфань etc.
(ОзнаимУємь тымь листом нашим всимь вобгц и каждомУ зособна, комУ то
вєдати налєжит, иж кгды приточиласіа перед нас и сУд наигь справа за листомь
мандатомь нашимь УрожономУ кнзю ІЙхиму БогУшєвичУ Корєі/комУ и
сопєкУнови альбо сопєкУномь єго з стороны соказаныа пєрєд нами права и
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листовь, вели которые на староство альбо держав# Вѣницк#ю, по смєрти некгды
вельможного кнза Бог#ша Корєі/кого, воеводы волынъского, юстатнего того
староства державцы, вак#ючоє a com нас #рожоном# Юрю Стресу с Коморова,
старосте нашом# браславскому, за єго заслуги з ласки нашоє даноє, альбо на
с#м# іак#ю пнзєи, на В є н и ц ь і записаною, менисіа мєть, на року тєдьі нинєшнємь,
которьш з лист# мандат# ншог(о) и позволеньса сторонъ припалъ, кгды #рожоныи
Юрии Стр#сь с Коморова, староста нашь браславскии, водл#гь юзнаимєньа
того рок# пильноваль и com стороны позванеє соказаныа права листовъ альбо
с#мы гакое, на дєржавє Вєницкои сл#шнє завєдєнои, домавіалъсіа,
аснєвєльможньїи ПЗінь Ходкєвичь, на Шклови и Мыши кграбіа, кашталіанъ
вилєньскии, маршалокъ зємьскии Великого кніазства Литовского, староста
жомоитскии, гако сопек#нъ власныи вьішєи мєнєного існзіа І^іхима Бог#шєвича
Корєцкого, пєрєд нами и радами нашими ©казавши на листєх наїасненшого
Жикгимонта Августа, продка нашого, з мєтрикь Великого кніазства Литовского
вынатых, с#м# пнзєи піат тнсіачеи коп грошем литовских, на которые Рєчи
Посполитеє в скарбь Великого кніазства Литовского ют нєбожчика // кнза
Бог#ша Корєцкого позычоных а на дєржавє Вєницкои єму записаныхъ и
#ищоныхь, повєдил, жє за таковымъ правомь в с#мє пнзєи т#ю держав#
Вєницк#ю, іако юпєк#нь власныи кнза ПЗІхима Корєцкого, держить и
вымавіалъсіа, жє тоє с#мы пнзєи водл#гь листовь и варунк# продка нашог(о) ни
сот кого иного нє повинєнь брати, (одно com нас и скарб# нашого и то на пєвньїи
рокь, в тих жє листєх продка нашого сописаньш. А сторона поводовага урожоньш
Юрєи Стр#съ с Коморова, староста нашь браславскии, повєдиль, жє таа
конъдыцыа з сторони вык#пна добрь наших, жебы ни comкого иного, содно пнзи
наши з скарбу нашого вык#пованы быт мели, по #нєи сл#шнє стать нє можєть
ани тьш способомь добра наши собовєзаньї быть мог#ть, содно до живота
державцы, того т е ж докладаючи, жє староство Браславскоє завжды поспол# з
державою Вєницкою бывало и розно іако пред тьш, так и на тоть час тьіє два
замки и дла небезпечносте ют нєприатєла держаны быти нє мог#ть, показавши
до того пєрєд нами дєкрєть напгь, в обозє нашомь над Гданьскомь в той жє
справє #чинєньш, которымъ сказалисмы, жє пань вилєньскии за #знаньємь
нашимь сл#шности с#мы повинєнь ют нєго, а нє ют кого иного с#м# пєнєзєи,
нє чекаючи рок#, в листєх продка нашог(о) юписаного, взіатн, т#ю с#м# пнзєи
юповєдальсє быть готовь ютложить, а держав# Вениг/кую вь дєржаньє своє
водл#гь данины нашоє взати. Мы з радами нашими, при нас будучими,
выслухавши таковыхъ з обудв# сторонь споровь и выводовъ, #знавши и
зналєжьши то, жє тые коньдьщьіє, которыми сє пань вилєньскии вьшієи юмаваль,
водл#гь права и звычаю юколо добрь нашихь и вык#пна их по #нии стать нє
мог#ть, прихиліаючисе в томь прав# поспо//литом# и звычаю юколо добрь наших
и выкупна их, сказалисмы и сказ#емы тымь нинєшнимь дєкрєтомь нашимь,
иж пань вилєньскии, ако юпєкун власньш кнза Ихима Корєі/кого, маєть и
повинен єсть т#ю с#м# пнзєи, на листєх продка нашого юписан#ю и пєрєд нами
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соказанУю піать тисіачєи копъ грошем литовских, оот Урожоного Юріа СтрУса с
Коморова, староста нашого браславского, тУть жє заразомь вє Львове взіать,
а державі Веницкую, зо всимъ тымъ, іако єсть, нєбожчикУ кнзю БогУшУ
КорєцкомУ (от продка нашого в дєржаньє ' подана и заведена ', водлУгь реєстру
до рУкь в дєржаньє єго подати и постУпит и вси листа и право, котороє на тУю
сУмУ пнзеи помєнєнУю, на дєржавє Вєницкои сописанУю, належить, єму до рук
оотдати а єго с тьис пнзеи сотданыа тУть жє пєрєд нами квитовати. А на
свєдєцьство того и печать нашУ корУньнУю до того листУ дєкрєтУ нашого
притиснУти єсмо росказали. Дань вє Львове дніа сосмого мца июніа року тисіача
піатьсоть сємьдєсіать юсмого а кролєваньїа нашого року трєтєго.
Joannes Borukowski,
Справа того ж
R. P. vicecancellarius
Lawrin Piesoczinski, pisarz
РГАДА,ф. 389,on. 1,д. 195,л. 17-18. Оригінал.

"' поданУю и заведеную

№ 51
1578 p., червня 10. Львів. Впис у книгу коронної канцелярії квиту, даного Яном Ходкевичем, графом
на Шклові і Миші, віденським каштеляном, жомойтським старостою, найвищим
маршалком Великого князівства Литовського, державцею ковенським і
тельшовським, брацлавському старості Юрієві Струсу з Коморова про те, що,
згідно з декретом королівського суду, одержав від нього 5000 кіп литовських
грошів, колись сплачених кн. Богушем Корецьким за право володіти заставно
Вінницькою державою, і після цього віддав останню тому ж Ю. Струсові у таке
ж володіння, в результаті чого син кн. Б. Корецького Яхим втратив право на цю
державу (1578 р., червня 10. Львів)
Лист єго королєвскоє млсти, в которьш Уписан квит пна Ходкєвича, што
квитовал пана Струса с пєвноє сумы пнзеи, которУю сУмУ мєл кніаз
Корєцскии на держави Вєницском
Стєфан, Божто мл. корол полскии, великий кз литовским, рУским, прУсюш,
мазовег/кик, жомоитскии, ифліантскии, кж. сєдмикгродскоє
СОзнаимУемы симь листомь ішіимь всимь вобєц и каждомУ зособна, комУ
то вѣдати налєжит, иж, ставши шблично пєрєд нами, вєлможньш ІЛн Ходкєвич,
кашталіа» вилєнскии, староста жомоитскии, маршалокь наивызшии Великого
кніазства Литовского, дєржавца ковєнскии и тєлшовскии, а в н є и доброволнє
сознал, иж водлУгь дєкрєтУ нашого, тут вє Лвове Учиненого, сУмУ пнзии піать
тисєчии копьгршии литовских за дєржавУ ВєницскУю' кнзіа ПЗхима БогУшовича
Корєг/ского, сот нєбодасчика короліа Жикгимонта Августа на держави Вєниг/скои
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©писаною и внесенню, com#рожоног(о,) Юрл Струса с Коморова, староста ншого
браславского, котор#ю2 єсмо т#ю держав# Вєницск#ю дали, сполна до рукь
своих взіал и сотличил. С котороє с#мы пати тисєчєи копь грілим литовских
тьш тєпєрєшшш вьізнанємь своилі собличнымъ пєрєд нами єго квитовал и, єм#
сособливьш квить свом под пєчатю и з подпиаш властноє р#ки своєє на то давши,
и пєрєд нами єго показовапь. Которим квить слово com слова такь са в собі маєть:
ІЗ, ІЛн Ходкєвич, кграбл на Шкловє и Мыши, пан вилєнским, староста
жомоитским, маршалокь намвызшим Вєликого кніазства Литовского, дєржавца
ковєнским и тєшювским, сознаваю тьш моїш квитомь, иж пгго єго королєвскаА
млеть ми часы, б#д#чы // вє Лвовє, декретом своил* вынамти и сказати рачил,
абьш а за держав# Вєницск#ю' кнза Ахима Бог#шовича Корєі/ского, сына
моєго (!), с#м# пнзим ПАт тиеєчим копь гршим литовских, com славноє паміати
короліа єго млсти зошьлого Жикгимонта Авг#ста нєболечик# кнзю Бог#ш#
Корєцском#, воєводє волынском#, на том дєрьжави Вєницском еописан#ю и
внесеную, com #рожоног('о/) ЮрА Стр#са с Коморова, староста браславского,
котором# єго королєвскаїа мл. т#ю держав# Вєниг/ск#ю дати рачил, приніавши,
т#ю державу Вєни^ск#ю єм# поступил. Ино іа, чиніачи досыть дєкрєтови єго
королєвьскои млсти, т#ю с#м# їїнзєм піать тиеєчим копь грошим литовских com
пана Стр#са, старосты браславского, сполна приніал и до р#кь моих сотличил.
С котороє с#мы пнзим ЮрА Стр#са, старост# браславского, тьш моимь квитєл*,
пєчатю моєю запєчатованьш и р#кою моєю властьною подписаньш, квитую.
И давамь т#ю мої/, иж тоє моє квитовакє на вшєліакомь мєстц# и # кождого
права за моцноє и слушноє приимовано бьгги маєт. ІЗко жємь тоє моє квитоваяє
и пєрєд єго королєвскою млетю вызнал и соповидал. Писань вє У7вовѣ дніа
дєсіатого мсца июна рок# Божого нарожєнд тисАча ПАтсот сємдєсіат сосмого.
ІЗнь Ходкєвич, властнаА р#ка.
А такь мы, тоє сочєвистоє и доброволноє сознанє, такьжє и квит пна
вилєнскош, вьшшієм сописаньш, K# вєдомости ншом прип#стнвши, то веє до книгь
нпіихь ка/щєлєримских коронных записати росказалисмы. А на свіадоцство того
и печать інша короннад до того квит# листу ішіого єсть притисьнєна. Дан вє
Лвовє дна дєсАтог^ мсц. июна // рок# тисіача niamcom сємдєсіат сосмого а
королєванА нашого року трєтєго.
РГАДА,ф. 389, оп. 1,д. 216, л. 178-179. Оригінал.

1Далі напрошується дліа.

2котором# (див. у такому ж звороті нижче).

№ 52

1578 p., червня 11. Львів. Лист короля Стефана про підтвердження права вінницького війта Ониська
Климченка на пасіку у лісі поблизу Вінниці і ставок над річкою Вінницею
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Данина и потверженье воитУ вєницкомУ на пасєкУ и ставок при Вѣницы
Стєфань etc.
СОзнаммУємь тымь нашимь листомь всимь, комУ то вєдати належить,
нинєшнимь и на потомъ будУчимь. Былъ намъ чоломъ воытъ мєста нашого
Вєнш/кого СОниско Климьчєнько и повєдиль пєрєд нами, иж, дєи, сонь с продковь
своих держить и спокоине Уживаєть пасєкУ У лєсє над Вєницєю и ставоюь на
рєчьцє Веницы властного накладУ и роботы єго, в чомь, дєи, продкомь єго и ємУ
самомУ нихто николи жадноє пєрєказьі нє чиниль ани сіа в то встУповаль и тепер
нє УстУпУєть; іако ж и листь подстаростєго вєницкого Станислава Хомницкого
com вельможного fZ\Ha Ходкєвича, кграби на Шкловє и Мыши, кашталідна
вилєньского etc., там тєпєр будУчого, с пєчатью и с подписом властноє рУки єго
датою вь Вѣницы рокУ тєпєрєшнєго сємдєсгать еосмого мсца мага второго дніа
перед нами покладал, в которомь пишєть, иж Хомницким, за прозбою єго Учинивши
(опытъ и пєвноє вьіведаньє com мєщань вєниі/кихь, жє то єсть властнага пасєка и
ставокь властноє роботы єго, чого сонь здавна Уживаєть а нихто, дєи, в то сіа нє
встУповаль и встУповати нє можєть, Удєлавши, то ємУ самомУ, жонє, дєтємь и
потомькомь єго на вєчность потвєрдил; а так прєрєчоньш СОниско, воить
вѣниі/ким, єщє тымь лепшеы на час пришльш то собє варУючи, бил нам чоломь,
абыхмо ласкУ нашУ гсдрскую ємУ показали. А при томь, їдко при властности, єго
самого и потомьки єго зоставивши, на вєчность нашимь листомь имь потвфдили.
Ино будєт ли СОниско, воить вєницкии, с продковь своих, гако намь справу даєть
и гако Хоиницкии зь сопытУ на листє своємь посвєтьчаєть, тоє пасєки и тєж
ставка в дєржанью и Уживанью спокомномь здавна был и на сєсь час єсть и гако
то правУ посполитому противно нє бУдеть, тогды мы з ласки нашоє гсдрскоє на
єго чоломбитьє то єсмо Учинили и сг(о) при томь зоставили, и сим листом нашим
зоставУємь, и то имь потвєржаємь. Маєть СОниско Климьчєнько самь, жона,
дѣти и потомки их шнУю пасєкУ и ставок подлугь стародавного Уживанід своєго
бєзь всгакоє переказы держати и Уживати, пожитки всіакиє собє тамь розмножати
и с того повиньности своєм звыкло противь намь, гсдрУ, и Рєчи Посполитое досытъ
чинити вечъными часы. И на то дали єсмо СОнискУ, вомтУ, и потомькомь єго
сєсь напгь листь з нашою пєчатю. Писань вє Львовє лєта Божьєго нарожєніа
тисдча підтьсоть сємьдєсіать сосмого мсца июна первогонадцать дніа, панованыд
нашогО рокУ трєтєго.

Stephanus Rex

Lawrin Piesoczinsky, pisarz

РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 18 об.-19. Оригінал.

№ 53
1578 p., липня 8. Львів. Оповідання Зофії Микулинської перед королем Стефаном і коронною
канцелярією про те, що брацлавський староста Юрій Струс з Коморова
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самовільно відібрав у неї та її дітей маєток Залісся і віддав його
королівському дворянинові Янові Оришовському, незважаючи на те, що її
чоловік Єрмола Мєлєшко, а після його смерті вона володіли цим маєтком
кільканадцять років на підставі привілею і підтвердного листа короля
Сиґізмунда Авґуста
(Оповєданьє Мєлєшковое на старост# браславског(о) со взіатє # нєє имєньїа єє
Залесыа з маєтностю
Стєфань etc.
(0знаим#ємь тымь листомь нашимь. СОповєдала # книгь канцлєрии
нашоє коронноє и собтіалсливе жал#ючи зєміанка воєводста Браславского
Е/шолинаїа Мєлєшковаїа Зофєіа Мик#линьского на пана Ю/яа Струса с
Коморова, старост# нашого браславского, иж сонь имєньє єє и дєтєи єє на
илш Залєсьє з ставкомь с Чо/?нышовскимь на рєцє Чапли, с пасєками и зо
всими // пожитки, лєжачоє за лєсомь Вєликимь com Вєници # мили, котороє
славноє свєтоє памєти король єго милость Жикгимонть Августь м#ж# єє
Е /7 М о л є Мєлєшк# и єго жонє и дєтємь их мЧжчиског(о)1 стан# дать и
листомь своимь гсдрским потвердити рачил и того, дєм, имєньїа малжонокь
єє тоm Мєлєшко, а по нємь юна з дєтьки своими, ю т кольконадцать лєть
держачи, спокоинє вживали, то пак, дєи, юнь, мєнєчи, иж бы тоє имєньє
Залєсьє налєжєти мєло до стол# нашого з дворомь новозб#дованымь и
старымъ, з лєсомь, зь сємадєсіатьма члвковь, на томь кгрунтє Залєскомь
над ставомь Чорнышовскомъ2 домами юсажоных, з двєма ставками и з
млынами, накладол* єє збудоваными и засыпаными, зболеіа3, в г#мнє
зложонымъ нємолочєньш и в поліах засєіаньїмь, з пасєкою дво/шою, в
которои власних єє бчол #льєвь піатьдєсіать, и зо всими иными маєтностіами
лежачими и рухомыми, в толі имєньи Залєсьи буд#чими, которых всих рєчєи
рєєстрь списаныи в сєбє бытн мєнить, с тымь всимь, ю т нєє мог/нє взіавши,
дворанин# нашом# Ин# СОрєшовском# подаль. И тєпєр то юныи (Оришовскии
# дєржанью и #живанью своємь маєть, мєнєчи іакоєсь право, ю чомь
жадного пєрєвод# правног(о) на тоє имєньє Залєсьє николи нє было. Што
за прозбою єє до книгь канцлєрии нашоє записано и т о т выпис с книгь
менованыи Ермолинои Мєлєшковои дано. До которого и печать наша
короньнаїа ест притиснена. Писань # Львове лєта Бодсєго нарожєньїа
тисіача // піатьсоть сємьдєсіать юсмого мсца июліа юсмого дніа, панованыа
нашого рок# трєтєго.
Справа того ж
кнза подканьцлєрого
РГАДА,ф. 389, оп. 1,д. 195, л. 64 об.-65 об. Оригінал.
1муж-чинског^2Чорнышовскимь

3збожгм
217

№ 54

1578p., серпня 6. Львів. Зізнання возного єнерала королівського двору Станіслава Хабовського
перед королем Стефаном і коронною канцелярією про вручення ним двох
королівських позовів у справах за скаргами оршанського старости Філона Кміти
Чорнобильського, з яких один - брацлавському старості Юрієві Струсу з
Коморова в його господі на Галицькому передмісті у Львові за неправомірне
присудження Брацлавським ґродським судом позивача до сплати певної суми
вінницькому войському Гнівошові Стрижовському, другий - Гнівошові
Стрижовському у ринку Львова за невірне інформування Брацлавського
ґродського уряду про вибиття його позивачем з володіння Сниводським і
Янівським ґрунтами, сниводськими і янівськими підданими, за порубання
сниводського млина та пошкодження у ньому трьох кіл
Поданьє позвов старосте браславскомѴ и СтрыжовскомѴ ют Филона
Стєфань etc.
(Ознаим&мъ тымь листомъ нашимъ. Постановивъшисга юбличнє пєрєдь
нами и Чкниг каньцлєрєи нашоє, єнєраль и возньш дворУ нашого шліахєтньш
Станиславъ Хабовскин созналь сочєвисто тыми словы, ижь дна нинєшнєго,
в серед#, датою, нижем юписаног^о/, чєрєзь нєго, єнєрала, и чєрєзь двухъ
шліахтичовь, которые на тотъ час стороною пры нємь были, Гаврила
Быковъского а Григорія Залуского поданы листы наши позовньїє в жалобє
пана Филона Кмиты Чорнобыльского, старости юршаньского, юдинь пану
Юрю Струсови с Коморова, старосте браславскому, © нєслушноє и нєправноє
сказаньє з с#ду єго кгродьского староства Браславского на нємь нємалоє
сумы пнзєи вомскому вєницкому Гнєвошу Стрьіжєвьскому, а другим лисш
нашь позовний за жалобою того жь пана старосты ©рьшаньского, писаньш
до юного Гнєвоша Стрыжовского © зльш и нєправньш пєрєвод // права єго на
томь врадє кгродьскомь Браславьскомь, мєновитє © порубаньє млына
Сниводьского и пощєпаньє трєхь коль, и выбитье з споксшного дерьжаныа з
людєм сниводьскихь и іанєвскихь и з кгруньту Сниводьского и (Йнєвского,
гако ширєм на тьис позвєхь єсть ©писано. Которые листы наши позовньїє
поданы пану Струсови в господє єго властном нє2 пєрєдмєстью Галицкомь,
а Гнєвошу Стрыжовскому в риньку мєста Львовского, имь самим в руки. А
рокь зложонь за тыми позвы пєрєдь нами на дворє нашомь пану Струсови и
Стрыжовскому становитисє ку справє зложоно ©ть поданыа тыл: листовь
наших позовних за ©смь нєдєль. Котороє ©чєвнстоє сознаньє пану старосте
©ршаньском# ©от юного єнєрала и возного двору нашого Станислава
Хабовского за прозбою єго з росказакіа нашого до книгь каньцлєрєи нашоє
єсть записано. И тоть выпис с книгь дано. До которого и печать наша
коруньнаїа притиснена. Писань вє Львове лєта Божєго нароженыа тисєча //
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піатсоть сємдєсіать сосмого мсца августа шостого дніа, панованыа нашого
року трєтєго.
Joannes Borukowski,
Справа того ж
R. P. vicecancellarius
Lawrin Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 88 об.-89. Оригінал.

1©писаною

2на

№ 55
1578p., вересня 8. Львів. Лист короля Стефана літинському державці Станіславові Лащу про надання
дозволу на осадження містечка в маєтку Літині, проведення в ньому щорічно
двох ярмарків і щотижня торгу та тримання корчем
Ф#ндованьє мєста в Лєтинє Лащ#
Стєфань etc.
С0знамм#ємь тымь нашимь листом всимь посполите и кождому зьсособна,
ком# то вєдати належить, нинєшнимь и на потол* буд#чимъ, ижь мы,
розмножаючи добра вси Речи Посполитоє панствь наших, дліа лєпьшого
пожитку и скарбу нашого и потужнємшоє часу потрєбьі собороны сот
нєприіатєліа, а наболєм взіавши вєдомость соть #рожоного Станислава Лаща,
дєржавцьі нашого лєтинского, жє то на жадної/ шкодє и пєрєказє иньшимь
мєстамь и пожитком нашимь и ничиимь нє будуть, тогды дозволили єсмо
Станиславу Лащу и симь листам нашимь дозволіаємь мєсто вь имєнью Лєтинє
людьми вольными и рємєсниками садити и фундовати и в томь имєнью Лєтинє
іарьмарки два в кождьш годь, содии на дєнь свіатого Пєтра вь соковахь мсца
августа пєрвого дніа а другим на свіатыхъ Симона и Юды мсца соктбра1
двадьцать сосмого дніа, а торгь в кождьш тьшдєнь в понєдєлокь #ставліаємь, к
тому корчмы вольньїє мєдовьіє, пивьньїє, горєльчаньїє и иного всіакого питыа
тамь мєти, такьжє и всіакими купліами водлє звыклого собычаю без шкоды
пожитковь нашихь шиньковати, продавати и куповати допущаємь. И вжо на
тьіє іармарки 11 и торги до того мєста имєньїа Лєтина волно будєть всимь
собьіватєлємь панствь нашихь, хрєстиіаномь, жидомь и купцом чужозємскимь,
зо всіакими звыклыми купліами и товары своими приєждчаючи, торговати,
продавати и куповати, платіачм звьіклоє мыто торговоє соть товаровь своихь
бєзь собтіажливости своєє, сокрож всіакоє пєрєказьі головного мыта нашог(о)
кролєвьского и пожитковь наших. В которомь сосажєнью мєстєчка и таковом
волноста Станиславь Лащь и потомь будучиє дєржавцьі наши тамошнйє во
вьсємь подьлугь права и звычаю посполитого заховати и справоватисіа мають
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прикладомъ тымъ, іако сіа въ икшихъ таковыхъ мєстєхь нашихъ кролєвьскихь и
шліахєтскихь Уживаньє таковоє вольности и поріадокъ слушньш заховуєть. Дліа
чого на лєпьшоє свєдєцство тотъ напгь листь рукою нашою кролєвскою
подъписавшы, и2печать нашу корунъную до нєго притиснути єсмо росказали.
Писань вє Львове лєта Божєго нарожєньїа тисєча пга/исо/и сємьдєсіать юсмого
мсца сєньтіабра ®смог(о) дніа, панованыа нашого року трєтєго.
Stephanus Rex
Lawrin Piesoczinski, pisarz //
РГАДА,ф. 389,on. 1,д. 195,л. 113-114. Оригінал. Опубл.: АрхивЮЗР. 1869.
Ч. V. Т. 1: Акты о городах. С. 80-82 (впис листа 7 травня 1791 р. в перекладі
польською мовою у вінницьку міську книгу).

1соктєбра

2и зайве.

№ 56
1578p., жовтня 1. Перемишль. Декрет королівського суду в справі за скаргою львівського старости
Миколая Гербурта з Фульштина про те, що вінницький войський Гнівош
Стрижовський зірвав уписання у львівську ґродську книгу своєї угоди з
оршанським старостою Філоном Кмітою Чорнобильським стосовно
полагодження взаємних претензій, хоча, як і Ф. Кміта, попередньо дав згоду на
це вгасання
Зєпсованьє позвУ въ справє межи старостою лвовским а Стрыжовсиш со
Угод# сь Филономь
Стєфань etc.
СОзнаимуємь тымъ їшімь листом всам и кождому зьособна, комукольвєкь
то вєдати належить. Жаловал У судУ ншого Урожоньш Миколам Гєрбурть с
Фулпггьша, староста нашь лвовсюш, на Урожоного Гнєвоша Стрыжовского,
вомского вѣницкого, иж юнь, Учинивши постановєньє з Урожонымъ Филоноліъ
Кмитою Чорнобыльским, старостою юршаньскимь, в з а ш т ь А х своих, которьіє
з собою (£>тдавныхъ часовь мели и на дворє ншомь хотєли росправу приндти
потомь, Учинивши постановєньє под собовлзки тисєчма копьїршєи литовских и
написавши лист з о б о п о л н ь ш по1 пєчатми зацных сособъ такимь способомь,
и^с вжо <в справы Стрыжовского, которьіє до Филона Кмиты быти мєнить // в
прєзьіску пєрєд судомь кгродскимь Браславскимь, со што былъ позвами ку
справє (со нєслушноє прєконаньє права com староста соршаньского на дворь наш)
заложонь, сотложили то до д є с а т и нєдєль ют даты, в тых юбовАзкахъ их
юписаноє, аж до щасливого присудУ нпіго до Люблина, а ю замордованьє
нєбощика ^глика, врадника пыковского, и ю икших ш л а д г г и ч о в ь и подданых
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старосты юршаньского пыковских по той росправє з дворУ ншго ютложили до
кгроду. Которого юбовАску своєго добровольного под пєчатьми зацных пновь
давшы, юнн зь зєзволєньа юбєюх сторонь ннтєрцизу до книгь нших лвовских
кгродских року тєпєрєшнєго селідєсать юсмого мсца сентАбра сємогонадцать
пєрєд подстаростимъ лвовскішъ Балтазарємь СОжигою зознаньє Учинили, за
которымъ зознаньємь доброволнымъ тую их интєрцьізУ подстаростии принАвши,
писар# тамошнєму кгродскому Станиславу Жуховскому до книгь Уписывати
даль. А в томь, дєм, часе староста юршаньским, Убезпечившись таковымъ
застановєньєм Стрыжовског^, ютшоль зь замку ншого Лвовского прочь //
до господы своєє и вси свєдєг/ства и доводы, до того праба своєго налєжачиє, ю
заморьдованьє врадника своєго, сако жону єго, такь инших жонь и братью
нєбожчиковь, ют Стрыжовского замордованыхъ, сотпустил до домовь. И кгды,
дєм, ют писара кгродского вжо таА справа чєрєз подписка до книгь вписывати
почала была, Стрыжовским, дєм, потомь пришєдши тамь до книгь кгродских
лвовскихь того ж дна, з рУкь подписковых кгвалтом выдраль и, ВЫХОДАЧИ с
канцлерѣи, на шьматы зодраль, а тымь канцлерѣи и мєстцу їшюму кгвалть
Учиниль, іако то всє мєновитє на листє ішюмь, которымъ былъ Стрыжовским
позвань, ©писано было. И просил нась пань староста лвовским, абыхмо ю то
єму справедливосте Удєлали, иж бы Стрыжовское1за таковоє своволєньство,
котороє юном канцлєрєи и староству Учинити важилсА, караньє іакоє на собє
ютнєсь. А сторона юбьжаловал2 Гнєвошь Стрыжовским, нє вдаючисА в право,
повєдил, иж толко чєтвєртьім день, гако єму таковым позовь ют старосты
лвовского подань, алє року жадного на нєм нє написано ани юзнаммєно; на
которым // юнь водлє права ютповєдати нє повинєн. И, показавши по собє в
статуте Великого кнзства Литовского роздєлу четвертого артыкулъ дєватьім,
іако позыватисА мают, просиль, абы ют того позвУ вольньш Учинєн быль. Мы
з радами іішими, при боку ншомь на тоть чась будучими, выслухавши тоє рєчи
зь юбудву сторонь а бачачи и Узнавши то, иж за тымь позвомь подлуг бєгу
права посполитого и статуту зємского, которьш са зємла Волынскал судить,
сторонє юбжалованом Стрыжовскому року властного нє назначено ани зложоно,
прото єсмо прєрєчоного Гнєвоша Стрыжовского ют року нинєшнєго вольнымь
Учинили. А сторонє поводовом ю то, єсли похочєть правнє чинити, волно и на
позвє поправоватисА. До чого на свєдєі/ство и пєчат наша єсть притиснена.
Писа» вь Прємьішлю лєт. Болс. нарож. ДФОИ мсца юктєбра Д дна, панованл
ншого року трєтєго.
Ioannes Borakowski,
Справа того ж
R. P. vicecancellarius
Lawrin Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 128 об.-130. Оригінал.

1Стрыжовским

2 собьжалованад
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№ 57
1578р., жовтня 23. К раків.Декрет королівського суду в справі за скаргою оршанського старости
Філона Кміти Чорнобильського про забиття на смерть вінницьким войським
Гнівошем Стрижовським та його підданими Матвія Углика, урядника Пиківського
маєтку позивача, і замордування, поранення та ув’язнення багатьох
супроводжуючих його осіб, коли вони поверталися до Пикова з Брацлава, де в
гродському суді М. Углик представляв інтереси свого патрона при розгляді
адресованого останньому позову в справі про вибиття Г. Стрижовського з
володіння маєтками Яневом і Снивотою
СОтосланьє Филона зъ Стрыжовскимъ до ctfatf належного © Углика
Стєфа« etc.
(Ознаммуємь тымь ншимь листомь всимь, комукольвєкь то вєдати
належить, што позваль пєрєд нась, гсдра, мандатомь ншимь Ѵрожоным Фило»
Кмита Чо/жобылским, староста соршаньским, #рожоного Гнєвоша
Стрыжовского, вомского вѣниі/кого, иж, дєм, кгды Филонь, сот Стрыжовьского
будучи до враду // кгродского Браславского позвань со выбитье іакоєсь з
спокоиного дєржаньл имєнєм своих ПЗІнєва и Снивоты, за которыми позвы кгды
рокь праву в року тєпєрєшнємь сємьдєса/к шсмол* мсца мад двадцать трєтєго
дна припал, тогды Филонь, за иншими справами своими на дворє ншомь зь
Стрыжовскимь будучы а тамь на тоть рокь быти нє могучы, але давши до
рукь листы, привильА, всю справу и доводы на тьіє кгр^нты, што Стрыжовским
своими быти повєдаєть, такжє доводы листовньїє и мамрамовь немало враднику
своєм# пыковскомѴ Матфєю ^глику, з листомь своимь ^ м о ц о в а н ы м ъ на рок ку
тому праву єго сотя сєбє послаль, которьш, дєм, и їїнзи нши поборовьіє, хотачи
там жє зараз в Браславли поборцы нашому со/идати, з собою бьшь взаль, а
кгды, дєм, соным врадникь єго Ѵгликь, росправу сѴдовную зь Стрыжовскіш в
кгродє Браславскомь принАвши и тоть позовь Стрыжовского гако неслушным
збивши, будучи члвкь // спокоиньш и правомь посполитымъ Ѵбезпечоным, назад
з Браславлл зо всєю тою справою и с пнзми поборовыми, которыхъ былъ нє
сотдаль, дла того, иж поборцы в Браславли нє засталь, до Пыкова того ж
мсца маА двадцать сємого дна назад1єхаль, то пакь, дєм, Стрыжовским водлє
давноє васни своєє противь старосты соршанского и подлуг похвалки своєє,
которЛо, дєм, єщє на сонь чась при том справє в Браславли на Цілика дєлаль,
прєпомнєвши, дєи, 6оазни Божєє и звирхности ншоє кролєвскоє, а наболєм маючи
прю и стоачи в праве а сотступивши розсудку правного, Ѵмыслне зобравшисА з
многими помочниками, слугами, боіары и поддаными своими, зь розмаитыми
бронАми, заступивши на добровольном дорозє, стародавномь звыкломъ
гостинці, которьш идєть з БраславлА до Пыкова, подлє мосту Стрыжовского
над рєкою Богомь, соного МатфєА Ѵглика, шлдхтича, на смерть забиль и
сокр^тнє // замордоваль и тѣло єго до сєбє взаль, а при нємь такжє людєм
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добрых шллхтичовъ, слугь єго школьконадцать и мещанъ пыковских позабиіалъ
и помордовалъ, других живых, поимавши, до вєзєньА^посажаль, а иншихь, нє
вєдати гдє, подєль, а другиє зьбитає и поранєньїє залєдво сооттол поУтєкали;
там жє на тоть чась пнзи нши поборовьіє, к тому листы, привильд, справы пна
старосты горшаньского и вси рєчьі, штоколвєкь при них было, побралъ и шкоды
нєзносньїє подѣлал и тьш поком сполитьш2зрУшил и зкгвалтил, іако то все ширєи
и мєновитє на томь мандате ішіомь «вписано єсть. За которымъ на рокь т а є
собєдвє стороны пєрєд нами са становили и пильность чинили, хотачи в томь
росправУ принАти. (Одно ж мы, бачачи, жє водлє права посполитого и статуту
зєліского таА справа властнє суду кгродскому належить, звлаща, жє тєжь затымъ
староста соршаньским и саш> того У сУдУ ншого нє попираючы, до // кгроду
бральсА, прото справу прєрєчоную до суду належного сотослали єсмо и симь
листомь їшімь ютсьілаємь, гдє шни собє в той рєчьі справєдливости водлє
звычаю и поступку права посполитого доводити и росправити мають. До чого
на лєпшоє свєдєг/ство и печать ііпіу корунную притиснути єсмо росказали.
Писань вь Кракове ЇСГ мсца шктєбра року ДФОИ, панованьА ншого року
трєтєго.
Ioannes Borukowski,
Справа того жь
R. R vicecancellarius
Lawrin Kesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 141-143. Оригінал.

1Зайве слово.

2посполитьш

№ 58
1578p., жовтня 23. Краків. Декрет королівського суду в справі за скаргами оршанського старости
Філона Кміти Чорнобильського на неправомірні дії брацлавського і вінницького
старости Юрія Струса з Коморова та вінницького войського Гнівоша
Стрижовського при розгляді Брацлавським ґродським судом позову від
останнього стосовно вибиття його Ф. Кмітою з володіння Янівським і
Снивотським маєтками
Декрет мєжи Филоном а Стрыжовскимъ <о прислгУ на збоже и ш ПЗІнєвь
Стєфань etc.
СОзнаимУємь тымь ншимь листомь всимь и кож дом у зьсособна,
комукольвєкь то вєдати належить. Жаловаль водлє позвУ У сУдУ ншого
Урожоныи Филонь Кмита Чорнобыльскии, староста нашь соршанским, на
Урожоного ЮрьА Струса с Коморова, старосту браславского и вѣницкого, яж,
дєи, пєрвєи сєго будучи в справахь своих на дворє ншомь зь Урожонымь
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Гнєвошомь Стрыжовскимъ, вомскимъ вѣницкимъ, положонъ сш Стрыжовског(о)
на имєнью єго Пыковскомъ листь позовньш з Ьраду староства Браславъского
в небытности єго самого ю вьібитє // іакобы з спокомного держаньд имєньа єго
Мінова и Снивоты, которые іакобы ют Филона Кмиты Чорнобылского чєрєз
врадника пыковского Матфєл Ѵглика в року нинєшнємь сємдєсать (осмол* мсца
марца двадцать (осмого дна в плтницу Вєликодєнную и другоє на завтрєє в
суботу Вєликодєнную статисА мєло; и кгды старосте с о р ш а н ь с к о м Ь за тыми
позвы рокь праву в року тєпєрєшнєм жє мсца маА двадьцать трєтєго дна былъ
припалъ, тогды сон за иншими справами своими на дворє ншомь з ним жє
права будучи а тамь на тоть рокь самъ быти нє могучы, сшє, давши до рук
нѣкоторые листы, справу и доводы листовньїє на тые кгрунты, што Стрыжовским
быти мєнить своими, такь теж листь моцованьш водлє права и мамбрамовь
немало враднику своєму пыковскому Матфєю Цілику, на рокь ку тому праву
єго ют сєбє послаль; и кгды, дєм, будучи з нимь в року и ютправившисА ют
враду, іако члвкь, покоємь права посполитого Ьбєзпєчоньїм, назадь до Пыкова
єхал, юным, дєм, Стрыжовским, // нє вживаючи з нєго справєдливости, на
добровольном дорозє єго нєвиннє до смєрти забиль и юкрутнє замордоваль, ю
котороє замордованьє того врадника, слугь и подданых вжо юнь єго ку праву
позваль; а по томь замордованью того врадника ю тоє ж вьібитьє з спокомного
дєржаньА юным Стрыжовским позвы враду кгродского Браславского на имємю
єго Пыковскомъ положил, мєначи, іакобы староста юршанским чєрєз того
врадника своєго МатфєА Цілика в сємь жє року сємьдєсать юсмомь и того ж
мсца марца двадцать юсмого дна в патницу Вєликодєнную наєхать мєль
кгвалтовнє на имєньє Стрыжовского сєло Снивоту, в мльїнє єго кола двє мучных
а третєє коло ступноє порубати и пощєпати и имєньє и жєлєза мльшовьіє побраль,
а мєльницьі двє, скрыни порубавши, посчєпавши и збожє з них выбравши, то
всє до Пыкова іакобы ютпровадити, а тьш староста юршаньским іакобы з
дєржаньА кгр^нтЬ того ПЗінєвского Стрыжовского кгвалтовнє выбити и людм
вси снивотскиє з кгрунтомь єго ПЗнєвскіш ь //кгвалтовнє ЮТНАТИ и з спокомного
дєржаньА выбити мєль; а потомь, дєм, на завтрєє в суботу Вєликодєнную мсца
марца двадцать дєватого дна t o t жє староста юршаньскии, іакобы чєрєзь юного
врадника своєго пыковьского МатфєА Цілика наєхавшьі кгвалтовнє на сєло
Стрыжовского на IZ\hcbo подлє городища над рєкою Богомь, люди вси з жонами,
з дєтми того сєла Инєва из кгрунтомь того ж сєла Инєвьского дєржаньд
выбити мєль; к тому іакобы тот жє староста юршаньским чєрєз юного ж #глика,
врадника своєг(о) пыковского, подданыл: Стрыжовъского, которые на Старомь
І&нєвє мешкали, вси пола збодасл засєАньїє и всаким кгрунть того сєла ПЗінєва
кгвалтомь ют h a th и з спокомного дєржаньА выбити мєль, сако то ширєм а
мєновитє на томь позвє жалобы Гнєвоша Стрыжовского юписано; за которымъ
позвомь хотєль, дєм, староста юршаньским на рокь ку справє пєрєдь судомь
кгродскимь Браславскимь становитмсА, // алє, иж, дєм, пєрєдь тымь роком,
будучы позвань ю рєчь большую мандатомь пєрєдь нась, гсдра, на двор напгь

224

ку справє а нє могучисл тамь становити и маючи, дєи, по собє право посполитоє
артыкулъ сємьшнадцать в роздєлє чєтвєртомь, чєрєзь листы свои сотвороньїє
врадовнє Юръю Crptfctf, гако старосте, а врад# ншому и сторонє противно»
тому Гнєвошу Стрыжовском^ вєдати со собє даль, зъ гаких причинь того суд#
становитисА нє могь; то пакь, дєм, староста браславьским и сторон а
жалобливал Стрыжовским, принємьши соньїє листы com нєго а нє поважаючи
собє права посполитого, юньїє листа нєслупшє на стороні сотложивши кгволи
Стрыжовском# а ку великому #ближєнью справєдливости и ку нємалом кривдє
и шкодє староста соршаньского, за несталого єго здаль и с тамь, гако недбалого
а нєпослушного враду, на выволаке со выбитье спокомноє1 до нась нєслушнє
сотослаль, а сторону противную водлє жалобы, в позвє мєнованоє, ку доводу,
дєм, нєправном# припустившы, // за квалть и шкоды, за іакиєсь навєзки людєм,
суму немалую копь пат тисєчем сємьсоть дєватьдєсать сосмь копь2 грошєм
патьдєсать литовскихь всказаль и присудиль и в кгрУнгь Инєвским в дєржаньє
впустиль. Тєжь староста со/ппаньскии Филонь Кмита жаловаль на старосту
браславского, иж, дєм, сом, такжє будучи собнєсєньш листомь сотворєньїмь,
даючи єму и сторонє вєдати, жє Филонь Кмита прислги тоє, которую пєрєд
нимь на врадє кгродском Браславскомь дєлати мєль Гнєвошь Стрыжовским
протне Филону со побраньє зьбодасд чєрєз врадника єго пыковского ПЗІкуба Павшу
а иншого со попалєньє водлє декрету нашого, вє Лвовє вчиненого, слухати нє
могь за тыми ж причинами, вышем помєнєно3, а староста, дєм, такжє со тую
собмову єго ничого нє дбаючи, прєдсд возного зь ^рад^ своєго на прислуханьє
тоє присАги Стрыжовскому придаль и сознаньє возного до книгь своих кгродских
браславских записати казаль. А другим позовь показаль// тот жє староста
со/шіанским, которьшь сторону противную Стрыжовского позваль со нєслуппшм
пєрєвод права, хотачи то судомь старосты браславского и статутомь пєрєд
нами соказати, жє Стрыжовским, пєрвєм со то нє вживаючи з оного врадника
пыковского Цілика справєдливости, позваль єго самого а потомь и, того Цілика
замордовавшы, знову со тоє ж пєрєд судь кгродским Браславскии позваль, гако
то все ширєи а мєновитє на тых позвєхь Филоновых сописано єсть. И просиль
Филонь Кмита, абыхмо таковые поступьки врадовьіє со Стрыжовског(о), гако
на нєслушномь року протав нєго чинєньїє, на сторону сотложили а ємЧ над право
посполитоє #6лижєньа болшєм чинити нє допустили. Староста зась браславским
Юрєм Струсь и сторона противнал Гнєвошь Стрыжовьским, гако в рєчьі
спольном чєрєзь ^моцованого своєго БєнАша Дємбовского на то сотпор чиначи,
мовили, иж староста браславьским во всємь томь подлугь статуту права
посполитого заховалсА а за позвы на властномь року // за слушными доводами
и присАгою Стрыжовского со вьібитьє з спокомного дєржаньА имєнєм єго Инєва
и Снивоты и со шкода, тамь починєньїє, таковоє сказаньє протне Филона правнє
^дрлалъ и присАгу со побраньє и попалєньє збожа за декретам ншимь лвовскимь,
raito сторона сама на позвє признаваєть, слушне com Стрыжовского самотрєтєго
принал4. А на то, жє староста браславьским таковых листовь соотрочоных
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старости соршанского приммовати нє былъ повинєнь, показали в статуте тот
жє артикул сємьшнадцать роздєлу четвертого, што противьнад их сторона собє
на помочь брала, в которомь пишєть, гдє бы хто до розных судовъ былъ позвань
а роки бы са притрафили на соди» часъ, тогды тамь становитисА маєть, гдє со
болшую рєч позвань. И докладали того, жє староста юршаньским в тых то
справах своих зь Стрыжовскимь, сотправившисА в кгродє Браславскомь на
рокь мсца ию ла дєсатого дна, могь в чась до Лвова прибыти и року, за
мандатомь нш им ь // зложоного (которьш потомь того ж м сца ию ла аж
сємогонадцать дна припадаль), нє юмєшкати, просАчи, абыдсмо тУю сказнь
врадовую и принАтьє присАги еоть СтрыжовскогО на рокь за дєкрєтомь ншим
лвовсю шъ при моцы заховали, шньїє имєньа єго ПЗінєвь и СнивотУ, c которыхъ
выбитъ, привернути и сотправу да ти вєлєли. А такь мы с пны радами ншими,
при нась на тоть чась будучими, тоє речы выслухавши и достаточнє зь шбудву
сторо» зрозумєвши, напродь бачачи с тоє справи, жє Гнєвошь Стрыжовскиы
водлє дєкрєтУ ншого, которьш са стал вє Лвовє о кгвалтовноє побраньє и
попалєньА збожА на кгрунтє єго П^невскомь на врочищи Бамковє над рєчкою
Сосонкою, што собє com Филона Кмиты чєрєз врадника єго пыковского Павшу
быти мєниль, присАгу на врадє кгродскомь Браславскомь Удєлал, которую тоть
врадь напгь водлугь звычаю права посполитого такь при бытности, гако и в
небытности стороны противноє com Стрыжовского // принАть былъ повинєнь, а
Филонь жадъными л и ста того гамовати и соткладати нє могь, прото нинєшнимь
дєкрєтомь нш м ь сказуємь, абы тоть жє врадь кгродским Браславским (до
которогО >гако в рєчи сосужоном, на екзекуцыю сотсылаемь) суму пнзєм копь
триста дєвєтдєсАть (одну и гршєм сороюь, которУю за прєрєчоноє збожьє пєрвєм
сказаль, тепер вжо водлугь судУ своєго и декрету ншого на Филонє и на добра*
єго поступки звыклыми права посполитого скутєчнє сотправиль. А што са
дотычеть тоє другоє справы водлє позву кгвалтовь, шкод и выбитьА з добрь
Стрыжовского, со што вжо д е к р ет суду кгродского Браславского противь
староста соршаньского вышол, которьш собє з уближєньємь права посполитого
на року нєслушномь чєрєз сотрочєньє листовь своих правныхъ бытм мєнить,
тогды мы, хотгачы зь достаточного а сочивистого прослуханьА и выводовь,
абы са тымъ гаснем справєдливость показала, // слушне то межи ними дєкрєтомь
ншимь скончити сказали єсмо, абы в том справє стороны прєрєчоньїє, гако на
юнь чась за позвомь кгродскимь У судУ Браславского на рокь роспирати мѣли,
тепер собличнє пєрєд нами са росправили. №0 ж староста еоршаньским зараз
таковую росправу принАти хочєт. (Одно ж Сгрыжовским, стоачи Усуду їшіог(о),
соповєдальсА, жє служєбникь єго Андрєм Троска, маючи при собє з торбою вси
листы и доводы, до тоє то и до инших справь налєжачиє, праве на тоть чась com
судУ ншго зь замку проч зьш оль. Мы тую справу до завтрєА, гако до дна
сєгоднєшнєго дата, нижем написаноє, сотложили. Дна тогдьі нинєшнєго староста
(оршакским, (яко и вчора, до справы былъ готовъ. Але Стрыжовским зновУ
юповєданьє чиниль, иж тоть служєбникь єго зо всими тыми справами Утєкь,
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которого тѴтъ потрафити ани такь прудко справ, до того належачих, автентьїцє
дослгнути нє можєть. И, показавши по собє в статуте права посполитого //в
роздєлє чєтвєртомь артикул чєтвєртьшнадцать, просилъ, абыхмо с тоє
новоприпалоє причины на довод и подпєрєтьє рєчьі єго иншого року имъ Ьзычили.
Мы з радами нашими, подлуг того статуту, з сторони Стрыжовского показаного,
заховуючисА, тую то справу на иншии часъ прєкладаємь и рокь на то пєвньш,
то єсть даты того ншого лист#, нижем написаноє, за сосмь нєдєль тым жє
дєкрєтомь ншимь назначаємь. А тамь на сонь чась, гдєкольвєкь дворомь ншимь
фортуннє будємь, собедве стороны прєрєчоньїє повинни будуть пєрєдь нами з
достаточными доводы стати и росправу скуточную такь, ико на рокь за позвы
Усуду Браславского роспирати мѣли, принАти мають. До котороє речы на лєпшоє
свєдєцство пєчать ншу до того листу декрету нашого притиснути єсмо
росказалм. Писань в Кракове двадцать трєтєго дна мсца юкьтєбра року тисєча
патьсоть сємь//дєсать юсмого, панованьА ншого року трєтєго.
Joannes Borukowski,
Справа єго ж
R. P. vicecancellarius
Lawrin Piesoczinski, pisarz

РГАДА,ф. 389,on. 1,д. 195,л. 135-141. Оригінал.

1Має бути с покоиного д є р ж а н ь А .

2Зайве слово.

3помєнєньїми

4п р и н л л

№ 59
1578p., жовтня 29. Краків. Зізнання оршанського старости Філона Кміти Чорнобильського перед
королем Стефаном і коронною канцелярією про те, що він, не маючи змоги бути
присутнім на засіданні королівського суду, уповноважив представляти свої
інтереси у ньому Вавринця Дудиковича із Суликович в справі звинувачення його
вінницьким войським Гнівошем Стрижовським у вибитті з володіння маєтками
Яневом і Снивотою та у вчиненні різних шкод, а також у справі зриву
Г. Стрижовським у Львівському ґродському уряді угоди зі спірних питань,
досягнутої між ними
Мої/ ДѴдковичу tam Филона противь Стрыжовскому со ЇЛнев и со интеръцызѴ
Стєфань etc.
(Ознамм&мъ тымь ншимь листомь. ПостановившисА пєрєд нами, гсдрємь,
и книгь канцлерѣи ншоє корунноє, Ьрожоньш Филон Кмита Чорнобьшьским,
староста нашь юршаньским, юповєдиль и вызналь, иж юнь маєть мѣти право
ншого зь вомскимь вѣниі/кимь Гнєвошомь Стрыжовсюшъ ю вьібитьє з
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споконного дєржаньл имєнєи ІЗнєва и Снивоты и со починєньє многихь шкод,
гако, дєм, Стрыжовским собє com н єг(о) бы ти м єнить, такж є со содранє
инътфцы зы , чєрєз Стрыжовского на врадє кгродскомь Лвовскомъ на ЧтодЧ,
мєжи ними вчиненую, што, дєм, всє на дєкрєтє ншомъ, которыи САтєпєрь туть
в Кракове мєжи ними сталь, и на позвєхь нших мєновитє описано єсть. А иж,
дєи, сонь самь за иными пилными справами своими, нє могучи того права на
роки водлє помєнєного декреті/ и позвовь нших пилновати, ДЛАТОГО ШЛАХЄТНОМу
Вавринц# Дудковичу зь С#ликович, приАтєлю своєму, в тых то справах своих
зуполную моць даль и поручиль сочивисто тєрєш ьнимь1сознаньємь своимь V
суду нашо г(о) на роки, в томь властнє припальїє, // злєцаючи єму ку праву и
єднанью всАкую м оць com сєбє зуполную на зы скъ и страту, та к ь , иж
штокольвєкь Вавринєц Дудковичь правомь албо єднаньємь застановить и
скончить, на томь сонь вєчнє пєрєстати и за доброє принАти маєть и будєть
повинєнь, а намиєм противь єго постановлєнью в том речы з Стрыжовскимъ
мовити нє будєть мочы. И просиль пань староста соршаньским, абы тоє вызнанье
єго до книгь записано бы по. А такь мы тоє сознаньє моцы, даноє Дудковичу
com Филона Кмиты, до книгь канцлерѣи ншоє коронноє записати росказали. JZ\ko
ж з росказаньА ншого записано. До чого на свєдєцство и п єчат наша коруннаА
єсть притиснена. Писак в Кракове дна двадцать дєватого мсца шктєбра року
тиеєча патьсоть сємдєсать сосмого, п а н о в а к А ншого року трєтсто.

Справа того ж кеєндза подьканьцлєрого
Lawrin Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 143-144. Оригінал.
1тєпєрєшьнимь

№ 60
1578 p., жовтня 29. Краків. Зізнання возного єнерала королівського двору Станіслава Хабовського
перед королем Стефаном і коронною канцелярією про те, що він у Краківському
замку вручив позов вінницькому войському Гнівошові Стрижовському з вимогою
з ’явитися на засідання королівського суду в справі за скаргою оршанського
старости Філона Кміти Чорнобильського про зрив відповідачем у Львівському
ґродському уряді угоди, досягненої між ними
Поданьє позв# com Филона Стрыжовскому со интерцыз#
Стєфань etc.
СОзнамм^ємь тымъ листом. ПостановившисА пєрєд нами и Чкниг канцлєрєи
іішоє коронноє, єнєрал и возным двор# ншого шлахєтньім Станислав Хабовским
созналь сочивисьто тыми словы, иж дна нинєшнєго, в еєрєдЧ, датою, нижєм
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написаною, чєрєз нєго, єнєрала, подань листь напгь позовний в жалобє пна
Филона Кмиты Чорнобыльского, старосты соршаньского, воискомУ вѣницкому
Гнєвошу Стрыжовскому со содраньє интерцызы на врадє кгродскомь Лвовскомъ.
Которьш листь наш позовньш подан єсть Гнєвошу Стрыжовскому на замку
ншомь Краковскомь вь избє пєрєд покоємь ншимь самому в рУки а рокь за
тымъ позвомь пєрєд нами на дворє ншомь Стрыжовскому становитисл ку справє
зложоно ют п о д а н ь А того листУ нашого п о зовн ого за шєсть // нєдєль. Котороє
сйчивистоє сознаньє пну старостє оо/шіаньскому com соног(о) єнєрала возного
дворУ ішюго Станислава Хабовского за прозьбою з росказан ьА ншого до книгь
канцлерѣи їшює єсть записано и тоть выпис с книгь дано. До которого и печать
наша коруннад притиснена. Писан в Кракове лєт. Бож. народе. ДФОИ мсца
соктєбра К© дна, панованА ншого року трєтєго.
Справа кеєндза подканцлєрого
Lawrin Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 144 об.-145. Оригінал.

№ 61
1578p., жовтня 29. Краків. Зізнання вінницького войського Гнівоша Стрижовського перед королем
Стефаном і коронною канцелярією про те, що він, не маючи змоги з’явитися на
засідання королівського суду, уповноважив представляти свої інтереси на ньому
Беняша Дембовського в справі за звинуваченням його оршанським старостою
Філоном Кмітою Чорнобильським у зриві у Львівському ґродському уряді угоди,
досягненої між ними
Мої* Дємбовскому о т Стрыжовского сь Филономь ш иньте/щызУ
Стєфань etc.
СОзнаимуємь тымь ншимь листомь. II ПостановившисА пєрєд нами и Укниг
канцлєрєи корунноє, Урожоныи Гнєвошь Стрыжовскии, воискии вѣницкии,
соповѣдилъ и вызналь, иж Урожоныи Филонь Кмита Чорнобыльскии, староста
шршанскик, позваль єго позвомь ішімь ку праву перед нась со содраньє
интерцызы на врадє кгродскомь Лвовскомь на УгодУ, которУю іакобы со з а и ш т ь А
свои межи собою принАти мѣли, ако то ширєи а достаточнє на томь позвє
(описано єсть. А иж, дєи, сонь самь, за иными пильними справами своими нє
могучи того права на рокь пилновати, дла того ш лА хєтному БєнашУ
Дємбовскому, приАтєлю своєму, в той справє своєи моць зУпольную даль и
поручиль (ОЧИВИСТО тєпєрєшнимь сознанєм своимь У суду НШОГО, КГДЫ СА на
рок слушныи приточить, злєцаючьі єму ку праву велкую моць com сєбє зуполную
на зыскъ и страту, та/с, со штокольвєкь Бєнашь Дємбовскип правомь застановить
и скончить, на томь сон вєчнє переставати и за доброє принАти маєт //и будєть
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повинєнь, а намиєм протне єго постановєиьл в той рєчьі зь Филономь мовити нє
будєть мочы. И просиль воыскии вѣницкик, абы тоє вьізнаньє єго до книгь
записано было. А такь мы сознаньє моцы, даноє Дєлібовскому юти
Стрыжовского, до книгь нших канцлєрємских записати росказали. ІЗіко ж з
росказаньл ншого записано. До чого на свєдєцство и печать наша коруннад
єсть притисьнєна. Писань в Кракове двадцать дєватого дна мсца юкьтєбра
року ють нарожєньА Исусь Хрыстова тисєча патьсоть сємдєсать юсмого а
кролєваньА нашого року трєтєго.
Справа того ж ксєндза
подканцлєрого
Lawrin Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 145-146. Оригінал.

№ 62
1578 p., листопада 15. Луцьк. Впис у луцьку земську книгу листа Михайла Ковгана про віддачу ним у
заставу за ЗО кіп литовських грошів половини ставу на ріці Морахві, придбаної
за таку ж суму у господарського зем’янина Данька Копистеринського,
київському воєводі, маршалкові Волинської землі і володимирському старості
кн. Костянтинові Острозькому з тим, щоб Д. Копистеринський міг в останнього
викупити цю половину за ту саму суму (1578p., жовтня 19. Вишневець)
Року Божог(о) ДФОИ мсца ноабра Ё І дна
На рокохь пєршихь трыбуналских, юот дна сватого Мартина римьского
свата в году нинєшьнємь сємдєстаь юсмомь водлє конъстытуцыи сонму
Варшавьского припалых у судовнє ютправованых, пєрєд нами, депутатами, на
суди вєликиє трьібуналскиє У воєводьствє Волынскомъ юбраными, то єсть
Григорємь Гулєвичол<, хоружіш землѣ Вольїнскоє, Иваномь Чапличомь
Шпановскимь, воискіш землі Вольїнскоє луг/кимь, ПЗрофіємь Гос/искимь,
Фєдоромь Каданомь Чапличомь Шпановскимь, Дмитромь Козѣкою, а з
воєводства Браславьского Василємь Гулєвичомь, воиским володимєрскимь, а
при нас был суд зємьским луцкии кназь СОстафєи Соколскии, судьа, а пань
Йван Хрѣнницким, подьсудокь, ставши ючєвисто в замку гсдрьскомь Луцкомь,
Михайло Ковьган доброволнє созналь водлє листу юпису своєго, которьш с
пєчатью и с подьписомь руки своєє и с пєчатьми людей добрых
гаснєвєлможному кнзю єго млсти кназю Костєнтину кнжати СОстрозскому,
воєводє києвьскому, маршальку земьлѣ Волыньское, старосте володимєрскому,
на половину ставу нижнєго на рецы Морахвѣ и всю справу на тоть став єго
млсти кнзю воєводє києвскому дал, и, тоть листь положивши пєрєд нами,
просиль, абы зо всими юбовазки, в нємь юписаными, до книгь справ нших
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судовыхъ трыбуналскш: йіисан был. Мы єго ©глєдавьши, до книгь записати
казали. Которьш листь такь сіл в собє маєть:
ІА, Михамло Ковгань, нє за примушєнємь и ни намовлєньємь, толко самь
доброволнє сознавамъ кождому, кому того потрєба вєдати албо чтучи слышати,
што которую суму пнзєм, то єсть тридцать копъ грошєм личбы литовскоє, з
очєвистого мовєня за судомь1вьсказанємь и за увєзанємь чєрєз увяжчого за
листомь и посланьємь ©т нєбожчика славноє паміати їснзя Богуша Федоровича
Корєі/кого, воєвода зємлЬ Вольїньскоє, староста браславского и вѣницъкого,
служебника єго милости Михамла Головинского на половицы ставу нижнєго на
рецѣ Морахъвѣ зємєнина гсдръског(о) пна Данка Копьістєринского a com часу
немалого тую половицу ставу дєржаль єсми и спокомнє в том сумє пнзєм, вьшієм
помєнєном, вживал, соколо чого всєго ширєм и достаточнєм на листєхь судовомь,
увяжчомь и всєм справє достаточнє єсть ©писано, то пакь, будучи для
нєдостатьку моєго пилнє потрєбньш // пнзи[м], вживаль єсми за то пи/шыми а
покорными прозбамм моими яснє вєлможного пана Костєнтина кнжати
СОстрозского, воєводи києвского, ма/?шалка землѣ Вольїнскоє, староста
володимєрского, абы єго милость мнѣ тую суму пнзєм тридцать копь грошєм
©тидати и ©ную половину ставу, листа и всє право моє с о б і до рукь и в
дєрьжаньє взяти рачил. Его милос/я мом милостивым пань то для покорноє
прозбы моєє вчинити и мнѣ тридцать копь грошєм личбы литовскоє ©тдати
рачия. И, взємьши тає іінзи тридцать копь грошєм ©m єго млсти до рукь моих,
заразомь єсми єго млсти, заховываючи ся водьлє статуту права посполитого,
тую половину ставу при бы/иности возного поступил, в мо^ и в дєрьжаньє и
вживаньє єго милости, такжє листы и всю справу, к тому належачую, до рукь
єго млсти ©тдаль; к тому всє до ©тидаия єго млсти тоє сумы тридьцати копь
грошєм com пна Данька Копыстеримского тымь всѣмъ правомь, яком самь мєл,
пустил. И вжє чєрєз то в тую половину ставу я самь, жона, дєти, близкиє и
2 крєвньш мом-2 ничимь вьступовати ани тыхь пнзєм єго млсти ©/«давати, ку
праву позывати, з моцы и дєржанья выммовати и ни на кого того права вливати
и позволяти ©куповати николм нє маємь такь com ег(о) млсти, яко и сот кождого
держачого потомков єго млсти, на кого бы ся то (от єго або по єго млсть
правомь прирожонымь албо якоколвєкь набытымь вливало. Пак ли бы тєжь
хтоколвєкь © то єго млсть албо и пан Копьістєринским ку праву позваль и
чимьколвєкь за/ируднятм хотєль, а в кождого права заступовати и то доводомь
своимь ©чищати буду и єстємь повинен. Гдє бымь тєжь з сєго листу моєг(о) в
чомьколєкь выступил або чимь намнєм нарушил, в то ся доброволнє подьдаю
самь, жона, дєти и потомьство моє будуть повинни заплатити заруки єго млсти
и кождому потомкови двєстє копь грошєм, к тому шкоды и наклади кромь
присяги и доводу, толко на рєчєнє слова єго млсть самог(о) албо умоцованог(^)
©/«дати и за всє досыть чинити. А заплативши заруки и вчинивши досыть за
шйоды, прєдся сєс мом листь, у кождого права в моцы ничимь намьнєм нє
нарушоньш, зоставлєнь єго млсть3. При томь вьсємь // самь и потомьство єго
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млсти быти маєть. ПЗко ж выполніаючі/ в томь статуть права посполитого,
тую заставу єстємь повинєнь под таковою ж зарукою другою двемасты
копами грошем, ставши юбличнє на вріадє кгродскомь Браславскомь,
соповєдати, визнати и до книг записати, жадными сіа причинами нє
вымовъліаючи. А на то єго мл. давамь тоть мом доброволньш листь з моєю
пєчатью и с подписю руки моєє влас/иноє. А при том были н того добрє
свєдоми и за сочєвистою и устною прозбою моєю пєчати свои приложи/им
рачили их милость пновє собоватєяи4 воєводства Браславьского, то єсть пань
Ивань Кошка, судыа зємьским воєводства Браславского, пань Сємє»
СОбодєнскии, поборца єго королєвскоє млсти воєводьства Браславьского, а
па» Богдань СОбодєнскии. Писа» у В и ш н ев ц ы року Божого нарожєніа тисіача
паиісоть сємдєсіат шсмого мсца шктєбра дєвіатогонадцать дніа. Михайло
Ковгань, рукою властьною.
А такь іа тоє ^стноє а доброволноє сознаньє Михаила Ковтана и лист єго,
com нєго єго милости кніазю воєводє києвьскому даньш, слово вь слово с
початьку ажь до конца книги справ ішіих трыбуналскихъ записати казаль.
ЦІЦА України в Києві, ф. 26, on. 1, спр. З, арк. 162-163. Оригінал.

1судовымъ

2' 2кревныи мои

3млсти

1собывателw

№ 63
1578p., грудня 9. Краків. Впис у книгу коронної канцелярії випису з брацлавської ґродської книги
(1578p., липня 14. Брацлав), який містить впис листа вінницького войського
Гнівоша Стрижовського своїй дружині Олені Кадянівні Чапличівні (Чаплянці,
Чаплича) про те, що в рахунок позичених у неї 1600 кіп литовських грошів він
відцав їй у заставу маєток Стрижівку (1578p., червня 6. Стрижівка)

Сознанє Стрыжовского на долгь позычоньш шєстнадцат com копь грошєи
жонєєгоСОлєнє
Стєфань etc.
СОзнаим&мъ тымь нашимь листом всимь // посполите и кожаомЧ зьсособна,
ком^кольвєкь то вєдати належить, нинєшнимь и на потол< буд^чимь.
Постановившисіа шчєвисть перед нами, гсдрємь, и книгь канцлєрии нашоє
коронноє, ^рожоным Гнєвошь Стрыжовскии, воискик вєницким, (ОПОВЄДИЛЬ и
добровольнє вызнал, иж сонь, взіавши и позичивши кЧ потрєбє своєї/ Ч жоны
своєє СОлєньї Кадіановны Чапличовны певную с^мѴ пнзєи шєстьнадцать соть
копь грошем литовских, имєнє своє штчизноє, в повєтє Браславскомь лєжачоє,
на і/міа Стрыжовк^ в тои с#мє пнзєи ги завель и, листь свої/ на то єм давшм, на
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вріадє кгродскомь Браславскол* до книгь вызнал. їЛко ж соньш листь и выпис
кгродскиї/ пєрєд нами покладаль, прослчи, абыхмо тоє право до книгь канцлерѣи
ншоє корУнноє вписати росказали и єго моцю звирхности їшює гсдрскоє
потвердили. Которого мы, согледавшы и выслухавшы, вєлєли єсмо соm слова в
сєсь наш листь вписати; и так са в собє має/я:
Выписъ с книгь кгродских замку тсдрског(о) Браславского
Лѣта Божого нарожєньА тисяча п атьсоть сєм ьдєсать сосмого мсца ию ла
чєтвєртогонадцать д н а
ПостановившисА сочивисто // на вріадє єго кролєвскоє милости в замкУ
гсдрскол* Браславскомь пєрєдо мною, Юрємь СтрУсомь с Комарова, старостою
браславскимъ и вєниі/кимь, єго милость панъ Гнєвошь Дмитровичъ
Стрьіжєвскиї/, воі/скиї/ вєниі/кии, до книгь кгродских браславскихъ кУ
записованью добровольно созналъ тыми словы, иж взіалъ и позычил*ерми к
своєї/ великої/ а пильної/ потрєбє tf малжонки моєє милоє панєє СОлєньї
Кадіановны Чаплича пєвнУю сУмУпнзєі/, то єсть шєстьнадцать соть кой грошєі/
монєтьі и личбы литовскоє, в которої/ сУмє пнзєі/ шєснадцаті/ соть копах грошєі/
монєтьі литовскоє завєл и заставил єсми мальжонцє моєї/ имєньє моє сотчизноє,
в повєтє Браславскол* лєжачоє, на і/міа СтрыжовкУ зо всими кгрУнты, ставами,
млыны, селищами Цвєтковскими и Кобьілєньскими и со всєю дєдичностью,
такь, іако сіа тоє имєньє Стрыжовка и всѣ сєлища в собє мають и мєти бУдУть.
На што єсми и лист свої/ под пєчатью моєю и с подписаньємь рУки моєє и под
пєчатьми людєі/ заі/ных єі/, малжонцє моєї/ милої/, даль, в которомь то ширєі/
сописано и доложоно єсть. И потомь лист пєрєдо мною на вріадє покладал,
просіачі/, // абы былъ вычитанъ и в книги кгродскиє вписань, которьп/ такь сіа
в собі маєть:
\Л9Гнєвош Дмитровичь Стрыжовскиі/, воі/скиї/ вєниі/киї/, вызнаваю то симь
моимь листомь колсдомУ, комѴ тог(о) потреба будєть вєдати, тєпєр и на потом
будчУимь, иж взіал и позычиль єсми кУ великої/ а пилної/ потрєбє своєї/ У
малжонки моєє милоє пнєє СОлєньї Кадіановны Чаплича пєвнУю сУмУ пнзєі/, то
ест шєстьнадцать соть копь грошєі/ личбы и монєтьі литовскоє, личачи в копУ
по шєстидєсіать грошєі/ а в rponitf по дєсіати пнзєі/ бєльїх. В которої/ сУмє пнзєі/
шєстьнадцати com копах грошєі/ литовських завєль и заставиль єсми малжонцє
своєї/ милої/ имєньє моє сотчизноє, в повєтє Браславскол* лєжачоє, на і/міа
СтрыжовкУ зо всими кгрУнты и сєлшцалш Цвєтковскими и Кобьшєньскими, з
ставы, зь ставищами, з млыны и их вьімєлками, з ловы звєринньїми, бобровыми
и рыбъими, и пташими, и зо всими пожитки, малыми и великими,
приналежностями и зо всіакою дѣдичностью, так, іако сіа юноє имєньє
Стрыжовка и соньїє сєлища, // вьшієї/ мєнованьїє, сами в собє мають и мєти
бУдУть, ничого на сєбє и на дєти мои нє составУючи. Котороє имєньє СтрыжовкУ
и сєлища мєнованьїє малжонцє-своєї/ милої/ до рУкь и владности, в держаньє и
Уживаньє постУпия. Естли бы теж на то воліа Божаїа и прозрєньє єго свіатоє
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было, жєбьис іа, нє заплативши малжонцє своєм милом тоє с#мы пнзєм
шєстинадцати соть копь грошем литовських, пєрвєм, ниділи сона, з сєго свєта
ЗЫШОЛ, ТОГДЫ по животє моємь нихто з дєтєм, крєвньїх И ПОВИННЫХ своих, нє
заплативши тых шєстинадцати соть коп грошем литовських, в тоє имєньє
Стрыжовк# н и ч ї ш сіа вст#повати, з моцы и владности єє выммова/wнє мають и
нє б#дєть1мочи. И на то єсми малжонцє моєм милом панєм СОлєнє Кадіановнє
Чапліа/щє даль сєсь мом листь з моєю пєчатью. А при томь были и того добрє
свєдоми а за #стною и сочєвистою прозбою моєю и пєчати свои к сєм# моєм#
лист# приложити рачили их милость // панове а приіатєли мои ласкавьіє пань
Романь Красносєльским, пань Сємєнь СОбодєнским а пан Михамло Ласко,
зєміанє єго кролєвскоє милости воєводства Браславского. Писан вь Стрьіжовцє
лѣта Богисєго нарожєньїа тисіача піатьсоть сємдєсіать сосмого мсца июніа
шостого дніа, в шатниц#. Гнєвошь Стрыжовским, власнаїа р#ка.
А такь іа тоє добровольноє сознаньє пана Гнєвоша Стрыжовского, вомского
вєницкого, и листь ег(о) милости сознаньш слово в слово с почата# аж до
конца до книгь кгродских браславскихь за прозьбою єго милости записати
казаль, на што и выпись с книгь кгродских браславских под пєчатью моєю и с
подписомь р#ки моєє єє милости пнем Гнєвошовом Стрыжовском, вомском
в є н и ї/ к о м , панєм СОлєнє Чапличовнє дань єсть. Писань вь Браславли. Ierzi Strus
s Komarowa, braczlawski і wieniczki starosta, ręką swą wlasną. Григорєм Бамб#за,
писа/?.
М ы тєдьі, Стєфань, король прєрєчоньїм, // тоє сознаньє Гнєвоша
Стрыжовского, вомского вєницкого, и право на застав# имєньїа Стрыжовки, жонє
єго СОлєнє Чапличовнє com нєго даноє, до книгь канцлєрии нашоє коронноє
записати росказали. ЇЛко ж з росказаныа нашог(о) записано. И прихиліаючисіа
мы до прозбы Гнєвоша Стрыжовского, тоє то право, жонє єго com нєго даноє а
пєрєд налш и на вріадє нашомь Браславскомь кгродскомь вьізнанноє, моцю
зви/7хности нашоє кролєвскоє и симь листом нашим потвєржаєм и во всємь при
єго моцы захов#ємь, хотіачи мѣти, абы вєздє на вріадєх # права и на кождом
мєстц# за такь сл#шноє приммовано и заховано бьшо, іакоє моцы властнє подл#гь
права посполитого быти маєт, бєзь всіаког(о) #ближєньіа. До котороє рєчи на
лєпшоє свєдєі/ство сєсь листь нашь, р#кою нашою подписавши, и печать наш#
до нєго привісити єсмо росказалм. Писань вь Кракове літа com нарожєньїа
Исусь Хрыстова тисіача niamcom сємдєсіат сосмог(о) мсца дєкабра дєвіатого
дніа, // панованыа нашого рок# трєтєго.
Stephanus Rex
Lawryn Piesoczinski,
pisarz
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 158 об.-162. Оригінал.

‘будуть
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№ 64
1579 p. -

Реєстр селян Вінницького староства, яких призначено нести військову
службу
In palatinatu kijoviensi, braclaviensi, volinensi.

Felix Jaszowski. Regestr obierania ludzi na stuzbę woienną z dobr jego krolewskiey
mosci z woie(wo)dztw z kijowskiego, wolynskiego, z braclawskiego, w roku tysiącnym
pięcsetnym siedmdziesiątym dziewiątym.
[...]
Woiewodztwo braclawskie
Starostwo winnickie
Wies Letinia. Tę wies dzierzy pan Stanislaw Lascz Strzemieniecki. W tey wsi

ludzi podymia osiadlych dziewięcdziesiąt a pustych trzydziesci.
Wies Pultowcze. W tey wsi ludzi osiadlych podymia pięcdziesiąt a pustych pięc.
Tę tez wies dzierzy pan Stanislaw Lascz Strzemieniecki.
Na imie z Letiniey obrani na shizbe Kunas Szayow, Iwan Kleban, Kudyn Awryszow
z Diakowicz, Piotr Siodelnik. Na imie z Puhowiecz obrany na sluzbę Radula Piotroszyn
zięc, Borys, Steszko Olimpirinko.
Wsi, ktore dzierzy pan woiewoda kijowski
Wies Woniaczyn. W tey wsi podymia osiadlych cztery a pustych trzydziesci.
Wies Nowosielcze. W tey wsi podymia osiadlych szesnascie a pustych dwa. Na
imie z Woniaczyna obrani na sluzbę woiennąChwedor Mucha, Iwan Kowal, Michaylo
Kowalczenko.
Wsi, nalezące do zamku winnickiego, ktore dzierzy pan starosta braclawski у
winnicki pan Strus.
Wies Chyzince. W tey wsi podymia osiadlych pięcdziesiąt a pustych dwadziescia
trzy. Na imie z Chyzinc6w obrani na sluzbę Lewko, Onasko.
Wies Mizakow. W tey wsi podymia osiadlych sto pięc, pustych trzydziesci podymia.
Na imie z Mizakowa obrani na sluzbę woiennąSzohan, Fiedor Rinczenko, Michaylo
Czarenko, Fedos, Lewko Batenko, Misko Diniecz, Czarenko.
Wies Luka, ktorą dzierzy pan Orzewski1. W tey wsi ludzi podymia osiadlych
pięcdziesiąt. Na imie z Luki obrani na sluzbę Lawryn Kdodynski, Chwiedor Kuzminko.
Starostwo Braclawskie

Z tego starostwa niemasz zadney wsi, ieno miasto samo [...].
Архив ЮЗР. Ч. ѴП. T. 3. C. 24-25. Незасвідчена копія, зроблена, напевно, у
XVIII ст. Переклад з руської мови? За документом архіву Київської комісії
для розгляду давніх актів.

1Має бути Oryszewski.
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№ 65
1579p., квітня 22. Вільно. -

Лист короля Стефана про перенесення розгляду королівським судом
претензій вінницького войського Гнівоша Стрижовського стосовно шкод,
заподіяних у маєтках Янові і Снивоті оршанським старостою Філоном Кмітою,
на час після перших двох тижнів тривалості найближчого сейму, тому що поки
що цей розгляд, призначений раніше виданим у Кракові королівським декретом,
неможливий з огляду на зайнятість короля пильними справами і неспроможність
прибуття на нього Ф. Кміти через необхідність перебування його як старости в
прикордонному замку Орші
Лимитацьпа до сонм# межи Филономъ и Стрыжовъскимъ © замштыа
іанєвскиє
Стєфань etc.
СОзнаї/муємь тымъ нашимь листомь всимь посполите и кождом# зьшсобна,
KOMtf то вєдати належить, / / иж мы, будучи на сєсь чась пильнє потребами
Рєчи Посполитоє военными забавєни и хотіачи, абы под тьш часомь
нєбєзпєчньїмь ^рожоньт Филонь Кмита, староста соршанскиї/, зь Срршы, сако
пограничного замк# нашого, нє зьєзадчаль, прото справі прєрєчоного Филона
Кмиты (котор^ю зь ^рожонымь Гнєвошомь Стрыжовским, ВОМСКИМЬ
вѣнш/кимь, со кгвалты и со шкоды, іако собє Стрыжовскии cow Филона въ
имєньиис СВОИХ t&HSBE и Снивотє быти мєнить, и со кгр^нть ПЗІнєвскии на рокь
нинєшним водлє дєкрєт^ нашого в Кракове ©коло того вчинено и водлє выніатыа
тоє справы з лимитацыи тєпєрєшнєє суд# нашого мѣти мєли) до cowm# близко
пришлого коронног(о), гдєкольвєкь на тот час ©w нас зложонь будєть, ©чєвистє
©тложили єсмо, іако ж тымь листомь нашимь ©ткладаємь и сторонамь
©будв&и рокь (от зачатыа того пришлого сонм# двє нєдєли назначаємь. На
которьш чась тые стороны будуть мѣти рокь пєрєд нами такиu, іакиu тєпєр
мѣти мѣли, жадного прав# тымь нє Зближаючи и ©вшємь вцалє заховуючи,
тьш жє листомь нашимь. До которог(о) на свєдєцство и печать наш# притиснути
єсмо // росказали. Писань вь Вильни д н а двадцать второго мсца апрєлга рок#
тисАча ша/wco/w сєм дєса т дєвіатого а кролєваньїа нашого рок# третє г(о).
Справа того ж
Lawryn Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 172-173. Оригінал.

№ 66
1579p., червня 4. Луцьк. -

Впис у луцьку ґродську книгу листа Сергія Дем’яновича Прилуцького
про продаж ним за 1500 кіп литовських грошів маєтків Прилука і Погребищ
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брацлавському воєводі і кременецькову старості кн. Янушові Збаразькому
(1579p., травня 31. Кременець)
Р о к ДФОѲ мсца июня Д дна
На рокох' судовых кгрдскихь луцкихъ сєго дніа, в чєтвєргь, даты, вьішєк
писаноє, прнпалыхъ, пєрєд нами, Анъдрѣемъ Кивєрєцким, подстаростимь, а
Василемъ Рогозєнскимь, судєю, врддники судовыми кгродскими луцкими, ©m
єго млсти пна Алєксакдра Жоравницкого, старосты, ключника и городничого
луцкого, на мѣстцу єго млсти врАДовомъ засажоными, постановившисА
сочевисто в замку єго королєвскоє млсти Луцкомь, зєміанин воєводства
Браславского с повєту Вєницкого пань Сергеи Демыанович Прилуї/ким
оповєдаль и сочєвисто доброволно до книг вызнал, иж продал двє имєніа свои,
воєводствє Браславскомь, в повєтє Вєницкомь лєжачиє, на мміа Прилукь а
Погребища, зо всимь потому, ако сам дєржаль, на вєчность єго млсти кнзіо
ІЙнушу Збарад/сскому, воєводє браславскому, старосте крєміанєцкому, затисАчу
копь и за піатсоть копь грошей литовскоє личбы и на то єго млсти лист свом с
пєчатю своєю и с пєчатми людєм добрых дал. И, показавши тоm лист, просил,
абы в книги вписак был. Которьш лист пєрєд нами читано и тыми словы ecm
написам:
\А, Сергеи Дєміановичь Прилуї/ким, вызнаваю и чиню іавно сим моимь
листомь кождому, кому будет потреба того вєдати або чтучи слышати, сес час
и на потомь завжды, иж водлє поправы статутовоє, на соммє Бєрєстємскомь
^фалєноє, коасдому шліахтичу маєтностю своєю рухомою и лежачою волно
водлє воли своєє шафовати и продати. А такь іа, будучи на тот час потрєбєи
пнзєи, нн с чиєг(о) примушєніа ани намовы, ©дно самь по своєм добром воли,
продал єсми двє имєньїа свои, ©тчизну и дєдизну свою, никому ничим нє винниє
и нє пєнньїє, ани в сумє пнзєм завєдєньїє, воєводствє Браславскомь, в повєтє
Вєницкомь лєжачиє, на мміа Прилук а Погрєбища, зо всим на всє, іако сіа сами
в собє в мєжах, в границах, // Чв обьіходєх и во всіаких пожитках здавна мєли и
до тых часов мають, зо всими кгрунты, з дворомь, з людми тіаглыми и
куничными, з селищами, зь селами, с пасєками, зь заросліами, з дубровами, с
полми, з сєножатми, з рєками и з рєчищами, з ©зєрами, з болотами и з
хмєлищами, з садами и з ©городами, зь ставы, з млыны, з бобровыми гоны, з
ловы пташими, звериными и рыбными и зо всіакими тых имєнєм пожитки,
малыми и великими, помєнєньши и нєпомєнєньши, іакимкольвєкь имєнємь тепер
и на потомь назваными и мєнованьїми, ничого собє, жонє, дєтємь, близким,
крєвньш, потомкомь и повиноватымь своимь и никому иншомѴ нє зоставуючи,
на вєчност єго млсти кнзю ГЙнушу Збаралсском#, воєводє браславскому,
старосте крєміанєцкому, за певную суму пнзєи за тисіачу коп и за niamcom копъ
грошем литовскихь и вси листы, привилєи, записы и выписы, за чимь єсми тые
имєньїа на сєбє дєржал и вживал, єго млсти кнзю воєводє подавал2 и право
своє на єго млсть влил, и симь листомь моимь вливаю и заразомь в мої/ и в
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дєржаньє, и tf вєчноє вживане єго млсти поступиль. Маєть єго млсть к н а з ХАнуїи
Збаражскии, воєвода браславским, староста крєміанєг/кии, самь, малжонка,
дєти и потомки єго млсти тьіє имєніа Прилук и Погрєбьіща, іако влосиую куплю
свою а продажу мою, держати и вживати, людми юсаживати, роспаши чинити
и всіаких пожитков примножати. И волно єго млсти тые имеиыа сотдати, продати,
замєнити и ку своєму лєпшому а пожиточьному3, іако сам налєпєи розумєючи,
соборочати вєчно, на вєки непорушно. А іа самь, жона дemu, близкиє кревные,
потомки и повиноватые мои, и нихто з стороны в тьіє имєньїа Прилук и
Погребища У єго млсть самого, малжонки, дєтєи и потомьков ихь млсти
поискивати, ку праву притіагати а ку шкоде // и накладомь приводити нє маю4и
мочи нє будУ5. А єстли бы хтокольвєкь ш тые имєнья єго млсти самого, дєтєи
и потомковь єго млсти поискивати хотєл, тогды іа самь и потомки мои повинни
будут в томь йде млсть заступовати и тые имєніа ючищати. А єстли бых іа в
том ихь млсти заступовати нє хотєл або самь чєрєз себе и чєрєз кого жь кольвєкь
тых имєнєи Уєго млсти поискивати, ку праву потіагати а ку шкодє а накладомь
приводити МЄЛ, ТОГДЫ ПОВИНЄН будУ заруки ГСПДрУ королю ЄГО МЛСТЬ ТИСАЧу
копь грошєи, а єго млсти кнзю ГСІнушу Збаралсскому, воєводє браславскому,
старостє крєміанєцкому, мальжонцє, дєтем и потомкомь их млсти другую
тисіачу кой грошєи6, к тому шкоды и наклады єго млсть7, а заплативши таковьіє
заруки, шкоды и наклады нагородивши, прєдсіа водлє сєє продажи моєє а купли
своєє маєть єго млсть самь с потомки своими тьіє имєньїа зо всими пожитки
держати и вживати вєчньїми часы. ПЗіко ж єсми зараз тую продаж# мою а
куплю єго млсти перед вріадомь кгродскимь Крєміанєцкимь вызналь и тоть
листь мои, на то єго млсти даныи, в к н и ги кгродскиє крєміанєцкиє записати
дал. И волно будєт єго млсти водлє поправы статутовоє, з соиму Бєрєстєиского
вчинєноє, тую продажу мою а куплю свою до земства перенести и в книги зємскиє
дати записати. И на то єсми дал єго млсти кнзю ІЙнушУ Збаразькому, воєводє
браславскому, старостє крєміанєцкому, сєс мои листь з моєю пєчатю. А при
томь были и того добре свєдоми а за прозьбою моєю сочєвистою и пєчати свои
приложити рачили их млсть пан Михайло Шєшкєвич8Долбуновскии, подкоморыи
браславьскии, пан Станиславь Камєнскии, буркграбии крєміанєї/кии, // а пан
Пєтрь Андрузскии. Писан в КрєміанцУ літа по нарожєню Сына Божого тисєча
піатсоть сємьдєсіат дєвіатого мсца маїа тридцать пєрвого дніа.
А такь мы, того листу шглєдавши и достаточьно єго пєрєд собою вычитати
сказавши, тоє соповєданьє и сочєвистоє сознаньє пна Сєргєіа Прилуцкого, тот
листь єго кнзю Инушу єго млсти Збаразькому, воєводє браславскому,
старосте крєміанєцкому даныи, сьлово У слово в книги кгродскиє записати
наказали.
ЦЦІА України в ІСиєві, ф. 25, оп. 1, спр. 19, арк. 438-439 зв. Оригінал. Впис у
кременецьку земську книгу 19 червня 1579 р. випису з луцької книги, який
містить впис листа С. Д. Прилуцького, зроблений 4 червня 1579 p.: Там само.
Ф. 22, on. 1, спр. 7, арк. 39 зв.-42 зв. Оригінал.
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1рочкодг
2подал
ъДалі не вистачає слова на зазначення користування,
вживання. 4маю/и 5будИт 6Далі має бути заплатити. 7млсти. Далі має
бути нагородити. 8Шашкєвич

№ 67

1579 p., червня 4. Луцьк. Впис у луцьку гродську книгу листа Григорія Івановича Прилуцького про
продаж ним за 1500 кіп литовських грошів маєтків Прилука і Погребищ
брацлавському воєводі і кременецькову старості кн. Янушові Збаразькому
(1579р., травня 31. Кременець)
ЦЦ1А України в Києві, ф. 25, on. 1, спр. 19, арк. 439 зв.-441. Оригінал.
Документ ідентичний документу № 66. Впис у кременецьку земську книгу
19 червня 1579 р. випису з луцької гродської книги, який містить впис листа
Г. І. Прилуцького, зроблений 4 червня 1579 p.: Там само. Ф. 22, on. 1, спр. 7,
арк. 42 3 B .-4 4 . Оригінал. Впис у книгу к о р о н н о ї канцелярії 22 вересня 1581р.
випису з кременецької земської книги від 19 червня 1579 p., який містить
впис випису з луцької Г р о д с ь к о ї книги, зроблений 4 червня 1579 p., котрий
містить впис листа Г. І. Прилуцького: РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 216, л. 275279. Оригінал.

№ 68

1579p., червня 18. Луцьк. Впис у луцьку земську книгу листа Яська Верхняцького про продаж ним
за 8000 кіп литовських грошів селища Верхняків при ріці Морахві і трьох
прилеглих до неї і річки Клокотини ставів київському воєводі, маршалкові
Волинської землі і володимирському старості кн. Костянтинові Костянтиновичу
Острозькому (1579p., червня 10. Остріг)
Року ДФОѲ мсца июна ЯГ д н а
Пєрєд нами, (Остафьємь Сокольскіш, судєю, а Йваном Хрєнниі/кимь,
подсудкомъ, врлдовниками замскими повтѣу Лункого, дна сєгоднєшнєг^о) даты,
вьшієм написанеє, на рокодг земских, вєдлє статуту права посполитого на завтрєє
свєтоє Тромцы рьшского с в А т а припалых и судовнє со/иправованых,
постановившисА пєрєд нами самъ собличнє, зєманин повѣту Брлславског^ па»
ІЗско ВирхнАцким повєдил и до книг ку записованю тыми словы вызнал, иж,
дєм, нє будучи ни <от кого ничимь примушоньш ани намовлєньш, содно по своєм
добром воли, продал єсми іаснєвєлможному па«у Костєнтин^ кнжати
(Острозскому, воєводє києвСкому, маршалку землі // Вольїнскоє, старосте
володимєрскому, кгрун/и имєніа сєлища моє1, в повіте Браславскомь лєжачиє2
comграницы волоскоє при рєцє Морахвє, прозьіваємоє3ВирхнАки (!), и два ставы
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на том жє тои рѣчъцы Морахви спустсньїє, содно ж тєпєр нє занлтьіє, а трєтии
став на рєчцьі Клокотннє спустсньш жє и занлтьш, никому ничіш нє пєнноє4, нє
завєдєноє ани в сумѣ пнзєи нє записанеє, з давных часов ют продков дєдизну и
сотчизну мою з наданіа их млсти королем полских и великих кнзєи литовских на
вєчньїє часы за певную суму пнзєи за сосмь тисач кой гршєи личбы литовскоє
зо всим, гако са тые имєніа мои сами в собѣ в широкости кгрунтов и всих
пожиткох мают, ничого собѣ, жонѣ, дитемъ, брати, сєстрамь, крєвньш,
близкимь и повиннымъ моим и их нащадком нє зоставуючи. fZ\KOж вжє мнѣ єго
млст кнжа Костєнтин (Острозскни, воєвода києвскии, тую всю суму пнзєи сосмь
тисач їршєи личбы литовскоє заразомь готовими грошми со/идал и заллатил, и
іамъ com єго млсти до рук своих взаль, и ничого вжє мнѣ єго млст винєн нє
зосталь. Х&м теж того имєніа зараз врАдовнє єго млсти поступил, в мої/ и в
дєржанє подал и лист мои продажнии с пєчатю моєю и с пєчатми заі/ных
людєм до рук єго млсти даль, на котороє таїа продажа и всѣ собовдзки мои
ширєи и достаточнєи ест (описано. (Одно ж, иж на сєс час про далєкост врАду
повітового и дла инших вєлє причин моих слушних припалих тоє продажи моєє
доброволноє визнати нє могу, тєдн //, заховываючисА в томь водлє статуту
права посполитого и ^фалы сомму Бєрєстєиского, пєрєд вшєю млстю врАдомь
близким доброволнє тую продажу мою юповєдам и сознавал*. И, давши до рук
нших тот лист, которьш был читан, и просил, аби тоє сознанє н юповєданє єго,
и тот лист продажньш слово com слова до книг справ судових бил вписан; и
так са в собі слово оот слова маєт:
\Л, ІЙско ВирхнА/иским, зємєнин повіту Браславского, нє будучи ни comкого
примушоньш ани намовлєньш, содно по своєи доброи воли, сознаваю самь на
сєбє и чиню іавно кождому, кому того потреба відати албо чтучи слышати,
нинєшнимь и на потомь будучимь. ЗаховиваючисА и маючи волност водлє
уфалы соиму Бєрєстєиского а будучи у вєликомь упадку и недостатку моємь, и
нє маючи чим и нє могучи осадити и направити имєніа моєго сотчизного, продал
єсми кгрунт имєніа сєлища, в повіте Браславскомь лєжачиє2 com граници
волоскоє при рєцьі Морахвє, прозьіваємоє3ВєрхьнАки, и два стави на той жє то
рєцє Морахви спустниє, содно ж тепер нє занлтиє, а трєтии став на рєчци
Клокотини спустныи жє и занАТыи, никому ничимъ нє пєнноє4, нє завєдєноє ани
в сумі пнзєи нє записаноє, з давных часов com продков дєдизну и сотчизну мою
з наданих их млсти королем полских и великих кнзєи литовских, которуюмь іа
завжди спокомно за правам моимь прирожоньш дідичньш aж до сег(о) часу //
держ&л и вживал, іаснєвєлможному пану Костєнтину Костєнтиновичу їснжати
СОстрозскому, воєводє києвскому, маршалкови землі Волинскоє, старосте
володимєрскому, зо вшєлакими кгрунты и пожитки, іакоколвекь тєпєр и на
потомь завжди могут бити названы, мєнованьї и гако са тоє то все имєнє
ВєрхнАки само в собі в границах, в широкости, кгрунтєх, всих пожиткох здавна
маєт, и гако єсми самь дє/гжаль и вживаль, и ничого вжє самь собі, жоні,
дітємь, брати и сєстрамь, крєвньїмь, близким, повинним и нащадкомь моимь
240

и их потсшству нє зоставуючи, на вєчньїє часы, николи ничим com мєнє самого,
дєтєм моидс и с ты х то сособ вьшієм мєнованьїх и ни com кого непорушно, за
певную суму пнзєм за сосмь тисєчєм копь гршєм личбы литовскоє, личєчи в
кождую копу по ш єстидєслт гршєм а в грош ПО ДЄСЄТИ пнзєм белых. И вжо мнѣ
єго м л с т кнж а К о с тєн ти н тую суму пнзєм сосмь т и с а ч кол гршєм личбы
литовскоє, то ест двадцат тисєчєм золотых личбы полскоє, всю зараз и сполна
сотдал и заплатим, и іа, сотличивши до рук своих, com єго млсти взал . И вж є мнѣ
єго м л с т ничого болшєм винєн нє зостал и com сєго часу сотдалАЮ com того
имєніа, кгрунтов зємлєньїх, ставов и в с а к и х пожитков самь сєбє, жону, дѣти,
братю , сєстрьі, крєвньїє, близкиє, повинньїє їшш и их п о то м ств о и нащадки на
вєчньїє часы. їЛко ж то єсми врлдовнє водлє права посполитого заразомь завєл,
собєхал грани, врочища и знаки пєвньїє, покол с а том кгрунт самь в собѣ // в
широкости и в с а к и х пожитком м аєт, списавши на сособливым рємстрь под
пєчатю моєю, и то всє в мої/, владзу и вєчноє держане и уживане єго млсти
кнжати Костєнтину СОстрозскому, моєму млстивому пану, подал. А што с а
дотьічєт листов, привилєвь, то всє кнжати єго млсти до рук албо кому то єго
м л ст злєцьіт сотдати єстємь повинєн com даты, нижєм написаноє в сем листє,
за дванадцат недѣль сотдати. А гдє бы што іаког(о) права, листов, привилиєв в
мєнє, в дєтєм и в когоколвєк на тоє имєнє зостало, то іа всє уморлю, внивєч
соборочаю и вжо у жадного права моцы никотороє мѣти и єго млсти ничого
шкодити нє м аю т. М а є т єго м л с т кнжа К о стєн ти н СОстрозским, воєвода
києвским, дѣти и потомьство их млсти и каждьш таковым, на кого бы колвєк
єго м л с т тоє право влиль або бы теж правомь прирожоньш спало, вєчньїми
часы ни com кого ничимь непорушно, спокомно держати, вживати, замки на
мєстіщ х пристомных будовати, м іста, села людми сосажовати, ставы та к тьіє
com мєнє єго млсти проданьїє направовати, сако и иншиє знову тамь, гдѣ бы єго
м лст быти розумѣлъ сыпати, мльшы будовати и во всих пожиткох ширити,
множити, прибавлАти, гако сам кнжа єго м л с т похочєт и налєпєм розумѣти
будєт. И волєн єго м л с т кнжа К остєнтин то всє, та к теж которуюколвєл: ч а с т
с того всєго имєніа кому хотєчи сотдати, продати, промєнАти, заставитм // и
іакоколвєк хотєчи записати. ЇЛ вжє самь, дѣти мои, братіа, сєстрьі, кровньїє,
близкиє и повинньїє и их потомство и насчадки в то с а вступовати, ку праву
позывати, з моцы и дєржаніа єго млсти и кождого держачого выммовати, пнзєм
сотдавати и ничим николи вєчньїми часы затруднАти нє маємь. А гдє бы сє
хтоколвєк хотєль в кгрунты албо вь іакиє ж колвек пож итки вступовати, з моцы
и дєржанА єго млсти іакимьколвєк собьічаємь вьшмовати, осадити, граничити,
ку праву іакомуколвєк позывати, іа самь а ж до живота моєго за сознаммєнємь
com єго млсти вєздє на кож дом ь м єстц у и у кождого права заступовати, довод
чинити и присєгою тєлєсною очисчати буду повинєн, такжє и по мнѣ кождьш
потомок мом. А была л бы* теж в о л а єго м л сти сш ог(о) и кождог(о) держачого
тоє имєнє мєнє, потомство моє сотложивши на сторону, а самому іако вл о стн о ст
свою очищати, и то єго млсти всє вєдлє воли своєє вчинити волно, кгды жємь на
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єго млсти и на ко;ждого держачого все право моє дєдизноє, со/ячизноє,
прирожоноє влил и вливамь, яко на влос/яного дѣдича и со/ячича. Пак ли бымъ
самъ, дѣти мои, их п о т м с т в о и счадки с тоє доброволноє продажи моєє
вынадшиши5 собѣ якиє ж колвєк причины, так правные, яко и нєправньїє,
выступили6, листов, привилиєв всѣхъ нє со/ядалъ, а под їснжатємь єго мястю
того засА собѣ поі/скивати хотєл, з моцы, дєржаня єго млсти самъ чєрєз сєбє и
чєрєз когоколвєк во все албо в ча ст якую // и в пож итки вступовал, ку праву
позывал и чимколвєк намн єи и в яко м жє колвєк артьїкулє тую прод аж у
нарушил, в то са доброволнє самъ сєбє, дѣти, бра/яю, сєсшрьі, кревных, близких
и повинних монх поддаю и шбовєзую заруки пєрво кнжати єго млсти, та к тгж
потомству и когисдому держачому заплатити сосмъ ти сач коя гршєі/ личбы
литовскоє шкоды и наклады кромъ доводу присєги, толко на рєчєнє слова єго
млсти албо умоцованого, заплативши заруки и вчинивши досы/я за шкоды.
ПрєдсА сєс mow лист и доброволная продажа в моцы вцєлє н и ч їш нє нарушона,
пєрєд ко^сдымъ правомъ зоставлена. А єго мл ст кнжа, потомство єго млсти и
колсдьш держачи u при то u вс ги куяли на вєчньїє часы заховань быти ма є/я, и в
чом жє бы СА колвєк єго млсти кнжати, потоліству єго млсти и коа/сдому
держачому co/я мене, дєтєм и потомства моєго што ку кривдє албо з уближєнємь
якимъ быти видєло, теды до якогоколвєк повѣту, права, врАду, суду зємского и
кгродског(о) и яюшколвєк рокомъ єго млст самь похочє/я позвати, я самъ,
дѣти и потхшство моє, нє вымовлАючисА ани считєчиса жадными причинами
правными и нєяравньїми, на пєрвшомь року, яко на завитом, стати, позву рокомь
ани жадными причинами нє збивати а єго млсти усправєдливити буяєм повинни.
А врлд вєдлє жалобы єго млсти и кождого держачого и вмоцованого зараз яко
заруку, таюкє шкоды, наклады всказати и, нє складаючи роковъ, вєдлє статуту
на має/яности їшюі/ лежачої/ и рухомої/, гдє бысмо колвєк мѣли, а в недостатку
маєс/яности // на самых нас (особах со/яправу вчинити ма гт и будгт повинен. А
иж са та я продажа стала и д ія л а далеко ют повѣту Браславского, я и в томь
заховываючисА водлє статуту, права посполитого и уфалы сої/му Бєрєстєнского,
тую доброволную продаж у мою єстємь и буду повинен на врАдє близшомъ в
Луцку перед судомъ зємскимь на рокох тєпєрєшних судовых, которые са почну/я
на завтрєє свєтоє Тромцы римского свАта в року тисєча па/ясо/я сєм дєса/я
дєватом ь, вызнати, соповєдати и до книг дати записати под таковою ж другою
особливою зарукою. Гдє бы єсми того нє вчиниль, кнжати єго млсти шсмъ
ти сач кой грш ги личбы литовскоє заплатити кромъ жадных складаня роков
статутовых будємь и єстєсмо повинни. А прєдсА та я продажа вєчньїми часы
при єго млсти зостати маєдя. А кгды вызнаю, теды єго млст. моц даєм, право и
владзу свою на єго мл. вливаю, самому вжє єго млсти до врлду повітового
тоая лист и выпис до врлду зємского и кгродског^Ь) принести и дат записати,
што так моцно розумлно и приі/мовано быти м аєт, якобы т гж и я самъ, обличнє
стоячи сособою своєю пєрєд врлдомъ, соповєдап и вызнал. И на то єго мл. кнжати
Костєнтину СОстрозскому, воєводє києвскому, дал єсми то т мои лист з моєю
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пєчатю. А при томь были того всєго добре достаточнє звѣдомы и за устною
прозбою моєю пєчати свои приложити рачили их млст велможныи єго млст
кнжа ПЗінушь Жєславским, пан Йван Чаплич Шпановскии, вомским // зємли
Вольїнскоє луї/ким, а пан Василем Гулєвич, вомским володимєрским. Писан ув
(Острозѣ лѣта Бжого нарожєніа тисєча пдтсот сємдєслт д єватого мсца и ю н а
ДЄСАТОГО ДНА.

Што ест до книг записано.
І ІДІА України в Києві, ф. 26, on. 1, спр. З, арк. 538-542. Оригінал.
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називному відмунку.

3прозьіваємого
4Тут і далі ідеться про селище в
5вьінадшєдши? 6выступил
№ 69

1579р., серпня 27. Намети в Полоцьку.-

Привілей короля Стефана Северинові Кропивницькому на брацлавське
писарство
Привилєи пан# Кропивниі/ком# на писарство земское браславскоє
Стефан, Божю мл. корол полскии, великим кз. литовскии, р#скии, пр#скии,
мазовєі/ким, жомоитским, ифліаньтскии, кніажа сєдмикгродскоє
(0знамм#ємь тьш нпнш листол* всилі посполите и калсдом^ зособна,
ком#колвєкь то вѣдати б#дєт належало. (Оповидил пєрєд нами вєлмолсньш кнзь
І3н#шь Збаразскии, воєвода браславским, староста крєміанєцкии, иж по
зомштью з того свѣта нєбоясчика Филона Кордыша, писара зєжского
браславского, панове рады, #рддники и всѣ собыватели шлАдгта воєводства
Браславского, писара там нє маючи а захов#ючисіа в ю м водлє стат#т# права
посполитого, на соимик#, которьш был єго млсть з налєжности своєє воєводскоє
вь Браславьлю на то зложил, всі сполне и згодливє на тоm #ріад писарским
чотырохъ єлектов, людєм годных ш л а х т# одного ж воєводства Йвана
Красносєлского, Йвана Кошку, Семена Иі/ковского а Сєвєрина Кропивницкого
мєжи собою шбравши, намь то тєпєр чєрєз єго млсти, іако воєвод# своєго,
сознаим#ют, просичи, абыхмо ©дно1 с тых єлектов на писарство зємскоє до
юного воєводства им дали. А так мы за таковою справою и прозбою, чєрєз
існзіа воєвод# браславского до нас ютомь #чиненою, з ласки нашоє королєвскоє
с преречоных чотырох єлєктовь содном#, то ест шліахєтном# Сєвєрин#
Кропивниі/ком#, писарство зєискоє воєводства Браславского зо всіакою моцю,
владностью и пожитками, том# вріад# в стат#тє сописаными, далисмы и тьш
листомь ншимь даемь. Которьш то Сєвєрин Кропивницким на перших роках
тамошних судовых зємских, присіаг# на тот #ріад писарским вєдлє стат#т#
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Учинивши, мєстцє своє звьіклоє писарскоє засєсти и тот вріад в помєнєном
воєводствє и повєтє Браславскомь и Вєниг/комь держати и потам завжды
мєстца, Учставоста, владносте и всих пожитковь того УріадУ водлє статУтУ
Уживати и въсгакии справы слушнє и пораднє справовати маєт, права
посполитого и присіаги своє2ни в чомь нє ©тстУпУючи, собьіватєлєвь3тамошшш
и всимь людіамь над право и Уближєніа ниіакого нє чиніачи. Дліа котороє рєчи и
лєпьшого свєдог/стватот лист рУкоювласною королєвскоюподписавши и пєчат
нашУ короннУю до нєго притиснути єсмо росказали. Дан з намєтовь ішіихь У
Полозку дніа двадцат сємого мсца авьгУста рокУ tam нарожньА ИсУса Христа
тисАча піатсоть семдєсАт дєвіатого а королевамia ншого рокУ чєтвєрьтого.
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 216, л. 203-203 об. Оригінал.
1(одного

2своєє

3собьіватєлємь

№ 70
1579p., вересня 12. Намети під замком Полоцьким. Привілей короля Стєфана ротмістрові Брацлавського замку Симонові Телку
на пожиттєве володіння селом Скуринцями й приналежним до нього двірцем у
місті Вінниці
Привилим, панУ ТєлкУданьш на сєло Скурикцы и до нєго дворєі/ УВинницы
до живота єго
Стєфань, Божю мл. корол полскии, великим кніазь литовским, рУскии, прУским,
мазовєцькии, жомоитьскии, ифліантскии, кніажа сєдмикгродьскоє //
(ОзнаммУєм тьш ншимь листомь всим вобєіf и каждомУ зособна, кому (одно
то відати налєжит, тепер и на потом, иж мы, гсдрь, маючи ласкавоє бачєньє
на ви/шыи и статечныи заслУги Урожоного Симона Тєлка, ротмистра замкУ
нашого Браславского, коториє сон на том замкУ Браславском, ротУ вєдУчи и на
иньших мєстцах бываючи, королємь их мл. полским, свіатобливоє паміати
продкол< нашим, такьжє и намь самьш и Рєчи Посполитом, нє литуючи Утрат и
здоровіа своєго, з давных часов чинил и чинити нє пєрєставаєт, за што теж
хотіачи ємУ ласкУ ншу королєвскУю шказат а тьш гахотнимшого и вперед кУ
таким жє и єщє кУболілим слУжбамь ншимь, звлаща на Vкрайнє, задержати и
способити а фолкгУючи на тот чась скарбови нашомУ вмєсто заслУжоного єго,
которого ємУ пєвнУю нємалУю сУмУв скарбе ншом виньно, ино иж вжо намь и
скарбУ нашомУ штпУстил и о>тпУщаєт, чиніачи за то нагородУ з ласки ншоє и
за причиною панов рад наших, далисмы ємУ и тымъ листом нашимь и
Утвєржаємь до єго живота сєло нашо вь воєводствє Браславскоє над рєкою
Богомь на иміа Скуринцы, до столУ нашого королєвского належачеє и
прислУхаючоє, з двором в томь сєлє, такьжє з дворцомь, до того села належачим
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tf мєстє ншємь В инні/колі, зо всимь на всє, іако са то здавна в пожитках, в
широкости кгр^нътѴ, в границях и собьіходєл: своих здавна и на сєс чась маєт, з
людми юсєльїми, з землями, пашнами, з селищами постами, з озєрьі, з рєками
и рєчищами, зь єзи и єзищами, зь ставы и з ставищи, з млины, млинищи и их
вьімєльки, // з ловы рибъными, звєринами1, пташими и з бобровыми гоны, з
лесы, дубровами, гаѣ, полми, сѣножаліми и зо всими иными іакимъколвекъ
имєнєм названими кгрЛгьты, налєжностгами и пожитки, ничого нє вьшм&очи.
Маєш прєрєчоньш Симо» Тєлокь, ротмистр наш, тоє сєло Скуринцы и дворєі/
в Вѣницы зо всим, іяко са в собє маєт, на сєбє держати и всиких пожитковь з
людєи и з кгрЛгьтовь вживати, ф#ньдовалш и людми шсажати и вшєліякии
пожитки собѣ там примножати и розтирати водлє нашієпшого бачє»А своєго
аж до своєго живота. Которого собец^єм словом ншимь королєвскіш за нас
самых и за потомки наши, жє єго в спокоинол* дєржанью и Уживаню тых добрь
аж до состатнєго живота єго заховаєм а того села Ск^ринєг/ и дворца в Вѣницы,
ани людей и пожитковь и их наєжностєи жадных нє оотымемь и еотніяти нє
допѴспш, кгды ж то емѴвмєсто заслужоного, котороє соннамь и скарбу ншом#
сотпустил, и за нагород# давных заслугь єго com нась єст дано. И на то дали
єсмо Симон# ТелкУ сєс нашь листь, подписавши єго властною р#кою їшіою. До
которого на #мог/нєньє тоє рєчи и пєчат наш# коронною притиснути єсмо
росказали. Дан з намєтов под замком нашимь Полоцюш днія вьторогонадца/и
мсца сєнтєбра рок# com нарожньА Исусь Христова тисіяча піятьсоть
сємьдєсіять дєвіятого а королєванія нашого рокі/четвертого.
РГАДА,ф. 389,оп. 1,д. 216, л. 203 об.-204 об. Оригінал.

1звєриньїми
№ 71
1579p., грудня 14. Варшава, на сеймі. -

Лист короля Стефана про те, що Якуб Богуфалович Павша не з’явився
на розгляд королівським судом скарги вінницького войського Гнівоша
Стрижовського стосовно того, що Я. Павша публічно ображає його ущипливими
цидулами, котрі розносить і прибиває до стін і воріт храмів, і про те, що ця неявка
засвідчується, на прохання Г. Стрижовського, відповідним вписом у книгу
коронної канцелярії
Зданьє на пєршьш позовь оми Стрызовского1на ПавшѴ
Стєфань etc.
(Ознаим&мъ тымъ напщмъ листомь всимь, ком# то вєдати належить; иж
на рок# нинєшнємь собличне пєрєд нами и с#домь нашимь постановивши,
Урожоньш Гнєвошь Стрыжовъским, вомскии вєниг/кии, жаловаль на
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шлгахетног^ fZ\K#6a Бог#фаловича Павш# с позву нашого, которымъ єго пєрєд
нас на сьем тєпєрєшним вальньш коронньш позвал, ижь П3ік#бь Павша, нє
дбаючи созвирхность наш# и срокгость права, смєль торгн#тьсіа на почтивость
и добрую слав# єго, цед#лы #щипливьіє а почтивости єго шкодливые CD нш>
розносити, до стєнь костелных и до брам // прибиватиЛПЗко жь, дєм, в рок#
прошлои* сємдєсіать сємомь мсца июніа двадцат второго дніа Гнєвошь
Стрыжовским, б#д#чи в мєстє Браславскомь нашомь, цєд#л#, до стєньї
цєрковноє прибит#ю, на мєстє-2, при чомь, дєм, было немало почтнвыхь людєм.
И кгды сонь на врадє тамошнєє Браславскомь кгродском соповєдаль, иж хто и
небачныи н запамєтальш со почтивости своєм невинне его на добром славє єго
шкалюєть, то такь, дєм, тоть І3к#бь Павша, там жє пєрєдь врадомь нашимь
Браславьскимь стоіачи, добровольнє озвалсіа и до того сіа знал, іако то ширєм
а мєновитє на томь позвє жалоба єго описана. За которымъ позвомь, іако на
рокь нинєшним, вомскимвѣниг/кимна соммє нинєшнємь, пильность # с#д# нашого
чиніачи, по три дни сторони позваноє І7\к#ба Павшы до права чєрєзь єнєрала
возного двор# нашого волати дал. А кгды Ик#бъ Павша // за воланьємь по три
дни от Стрыжовского ку праву # с#д# нашого самь чєрєз сєбє ани чєрєзь
#моцованого своєго нє стал и о собє намь # суд# нинєшнєго и сторонє
Стрыжовском# згола ничого вєдати нє даль, тогды вомским вєницким поданыа
того позв# своєго чєрєзь возного и шліагг#, выписомь с книгь врадовых
довєдши, сторону свою позван#ю fZ\K#6a Павш# з декрет# и з доп#щєньіа нашого
судовног(о), іако на пєршомь пєвномь рок# и на тотпершим позовь, за нєстаного
# суд# нашог(о) здавшы, просиль, абыхмо в том речи зданє, пильность єго, на
рок# нинєшнємь за позвомь, вєрх# описанымь, чинєн#ю, а нєстаньє и нєпилность
Павшовую до книгь канцлєрии нашоє коронноє записати росказали. ПЗко жь з
росказакд нашого записано. До чого на свєдєцство и печать наша короннаса
єсть притиснена. Писань вь Варшавє на соммє вальномь коронномь дніа
чєтвєртогонадцать мсца дєкабра року т и с а ч д // піатьсоть сємдєсіать дєвіатого
а кролеваныа нашого рок# четвертого.
Ioannes Borukowski,
Справа того ж
R. R vicecancellarius
Lawrin Piesoczinski
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 195, л. 243-244 об. Оригінал.

1Стрыжовского

2' 2Тут не вистачає видель.
№ 72

[1579р.], грудня 24. Варшава, на сеймі.Привілей короля Стефана Войцєхові Носажевському і Кшиштофові
Тромпчинському на доживотне володіння селищем Айсином, розташованим у
десяти милях від Вінниці і протягом сотні років безлюдним
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Alberto Nossarzewski et Christophoro Trąbczinski fundi Aiszim concessio //
Stephanus etc.
Significamus etc. Commendatum esse nobis per certos consiliarios Regni nostri
nobiliumAlberti Nossarzewski, Christophori Trąpczynski, in re militari in terris Podoliae
exhibita seruitia, supplicatumque nobis, vt eorum r(ation)e habita gratia nostra illos
prosequeremur ac aliqui [...]', quo illi excitati magis operam suam in re militari, in
dies probare non intermittant, ornaremus aliosque eo ad serviendum concitaremus.
Nos itaque huic supplicationi annuentes, cum nobis relatum esset, fundum certum,
Aysimnuncupatum, desertuma centum annis, vna cum sylva Hoholow post Winniczam
decem miliaribus supra fluuiolum Sob, incultum hactenus manere nec inde [...]' fere,
ad nos redire commodum, eundem fundum cum sylva ipsa dandum et concedan(dum)
eisque pro sorte et in(s)t(ar) esse, cuisqu(em) illorum duximus damusque et
concedimus, literis hisce nostris anteque per reuisores nostros [...]' deputarerimus,
eadem bona ad inhabitandum hominibus nostris deberent reuisa fuerint, ad extrema
vitae // illorum tempora concedentes, illis plenam ac omnimodam potestatem, eundem
fundum prout melius et vtilius eisdem videbitur incolendi, locandi, excolendi ac
chmetones ibidem seu subditos, quot potuerint, collocandi atque alia omnia commoda
et fundus excogitan(di), parandi, inueniendi ac pro se tollendi. Ratione quorum omnium
(anteque per revisores, vti promissum eadem, vt et reliqua eiusmodi bona lustrata
fuerint) nihil nobis, ideo quod sumptus et labores in collocandis subditis ac inveniendis
commodis reliquis ferere necesse habebunt, ad vitae suae periodum respondere
tenebuntur. Post vero alii eorum successores iuxta reuisorum constitutiones vel ad
instar aliorum nobilium eiuismodi fundos, per eos concessione n(ost)ra quoque
extirpatos, possidentiam onera imposita ferre tenebuntur. Praenomittimus aut(em)
pro nobis et succ(e)ss(ori)bus n(ost)ris nos eosdem durante vita eorum in possessione
eiusdem fundi et omnium fundorum per eos parati ac postea iuxta // declarationem
reuisorum faciendam esse conservaturos nec eadem bona ab illis [_]2// enaturos.
In eorumque fidem et testimonium hisce manu n(ost)ra subscriptis, sigill(um) Regni
n(ost)ri est appressum. Datum Varsoviae in conuen(to) Regni g(e)n(era)li die vigesima
quarta decembris anno vt sup(ra).
Stephanus Rex
AGAD w Warszawie, zesp. Metryka Koronna, MK, ks. 122, k. 510-511 v.
Оригінал.
1Нерозбірливе слово.

гДва нерозбірливих слова.

№ 73
1580 p., січня 5. Варшава, на сеймі. -

Впис у книгу коронної канцелярії випису з брацлавської ґродської книги
(1579р., травня 4. Брацлав), який містить впис листа Микити Григоровича
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Кайдаша Кропивницького про те, що він продав Юрієві Ґорецькому за 100 кіп
литовських грошів частину села Комарова з підданим Матвійцем (1577p.,
липня 1, Брацлав)
Потвє/шгєнє Юрю Кгорєцском# на части имѣньд, в селѣ Коморовє в повѣти
Браславскоє лєжачоє1, котороє2к#пил # Кайдаша Кропивниі/кого
Стєфан, Бод/сюмл. корол полским, великим кніяз литовским, р#ским, пр#ским,
мазовєцким, жомоитскии, ифліантским, кж. сєдмикгродскоє
(0знамм#ємьі тьїм листом ншим всим вобєц и каждом# зособна, ком# то
вѣдат налєжит. (Оповидал пєрєд нами шліахєтньїи Юрим Кгорєцским, иж в
рок# недавно прошлоє тисіача ntamcomсємдєса/и дєвіатомь купил час/и имѢнъа,
в повѣте Браславскомь лежачого в селє Комєровє3, # шліахєтного Микиты
Григорєвича Камдаша Кропивниі/кого, зємєнина повѣтѴБраславского, за пєвн#ю
с#м# пнзим. Котор#ю продаж# тоє части имѢнъа в селѣ Коморовє tow то Микита
Камдаш Кропивниг/ким, ставши на врадє ншомь кгродскоє Браславскоє,
водл#гь лист# запис# своєго сочєвистє вызнал и до книгь водл#гъ собычаю права
записати дал. Которого то запис# и ючєвистого сознаніа на вріядє кгродскоє
Браславскомь тоє продажи юнь, до книгь зємских перенести нє могучи, дліа
того, иж #ріадников зємских // с#довых в повєтє Браславскомь всих сполна нє
было и тепер ихь нѣтъ, зачимь и роки зємскии в тоє рок# прошлоє тисіача
піятсоть сємдєслт дєвіатоє нє допгьли и с#жоны нє были, такьжє и тепер дліа
смєрти подсудка браславского в рок# тєперєшнимь домти рыхло нє могуть,
сон, вар#ючисА, абы за нєпєрєнєсєнемь того то запис# до книгь зємских в томь
сякого #ближєніа праву своєм# нє сотнєс, тот лист запис продажньш вышем
юмєнєньш и ючєвистоє сознанє прєд #ріадоє кгродским Браславским, пєрєд
нами шказавши, просил нась за то, абыхмо вмєсто пєрєнєсєнА єго до книгь
зєєских тот лист запис продажи, вьішєи юмєнєноє, до книгь нших
канцєлєримских коронных вписати росказали и то єм# (особливим листоє нппш
потвирдили и #моі/нили. Которого мы лист# запис# (ОМЄНЄНОГО (оглєдавши,
велѣлисмы єго слово (om слова в тот лист нашь #писати; и так са в собѣ маєт:
Выпис с книгь кгродских заєк# гдрского Браславского
Лѣта Божого нарожєнА тисіача niamcom сємдєсіат дєвіатого мсца мал
чєтвє/ттого дніа
ПостановившисА сочєвисто на врлдє єго королєвском мл. в заєк# гсдарскоє
Браславскоє пєрєдо мною, Андриеє Садовьскимь, подстаростиє, а пєрєдо
мною, Кокдратоє Козарєє, судєю, вріадниками с#довыми кгродскими заєк#
гсдрского Браславского, водлє стат#т# ют єго млсти пана Юрл Стр#са с
Коморова, старости браславского и вєницкого, засажоными, зємєни» єго
королєвском млсти воєводства Браславского пан Микита Григорєвич Камдаш //
Кропивнщким тыми словы сознал, иж іа, ни ют кого нє прим#шоным ани
намовленим, ©дно, б#д#чи потрєбньш пилнє с#мы пнзим, такь тежхотіячисіа
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выправити на послуг# єго королєвскои млсти, продал єсми вичными часы част
иминіа своєго ютчизного, ником# нє пєнною ани в сумі пнзим заведеного, в
Комаровє, лежачого # воєводствє Браславско.м, єго млсти пан# Юрю
Кгорєцском# зо всим на есе, іакь eta в собі тал част на мєнє з брагам моим
прнходит, за пєвн#ю с#м# пнзии за сто копъ гршии личбы и моніты Великого
кніазства Литовского, іако ж єсми пан# Юрю Кгорєцском# и листи свои на то
под пєчатю и с подписом р#ки своєє и под пєчатми их млсти пановъ шліахты
людии добрых дал. Которьш лист сам пан Микита Каидашь пєрєд нами, на
вріадє положивши, просип, абы читак и до книгь кгродских браславских записам
был. В которого мы юглєдавши р#ки и пєчатии, слово ют слова читати казали;
и такь сіа в собє маєт:
ЇЛ, Микита Григорєвич Каидаїи Кропивницкии, зємєник в повіте воєводства
Браславского, вызнаваю самь на сєбє тьш моим доброволньш вызнаным
листом, ком# бы была того потреба відати або, чт#чи єго, слышати, нинєшнимь
и на потом б#д#чим, иж іа, нє б#д#чи никим намовєньїи и нє прим#шоныи, содно
по доброи воли своєї/, б#д#чи потрєбєн пнзєи дліа властноє потрєбьі своєє и
дліа потрєбьі на посл#г# Рєчи Посполитоє, продаль єсми вічными часы и
нєпор#шно часть и м і н ь а с в о є г о властного ютчизного, ником# ничим нє
пєньного и в с#мі пінєзєи нє заведеного, котораіа мне ест з братом моим
рожоним пномъ Стєфансш Григорєвичсш Каидашом Кропивниі/юш // по ютцы
ншомь пришла и стала, в спокоином дєржакю дєржан#ю, лєжач#ю в повіти
воєводства Браславского в еєлі Комаровє, с подданьш моим, юсільш на той
части моєи Комарова, на гшіа Матфимцолі, так теж з кгр#ньто.м зємлєньш, з
лєсьі, з д#бровами, сіножатми, болоты, з ставы, з ставищами, з рєками и
рєчками, з млинол* и зо всими юного млина вымелками, рыбными входы и
зверинными ловы, пташими и иншими всіакими пожитками nod тым способомъ,
ижмєнованоє нємєнованому, юсобливоє посполитом# и посполитоє юсобливом#
ни в чомь ничого шкодити и пєрєкаживати ни маєт и николи мочи нє б#дєт, зо
всімь на веє, штоколвєк кто части моєи помєнєнои Комаровскои на чаcm мнє
comбрата моєго приходити б#дєт, іакь сє тал част моїа Комаровскаїа здавна и
тєпєр сама в собі маєт подлє того права, іаким юбичаєм нєбожчик отгц мои
пак Григорєи Каидашь из братом своил/ паном Иваном, діадкол< моим, #
дєржакю были, котороє все право на т#ю част и м і к а нашого сполного в
сховакю брата ншого пана Сєвєрина, сына пана Иванова, діадка ншого, ест,
ничого ют тоі части нє ютыим#ючы на сєбє, жон#, діти, братю, близких,
кревных и повикных моих всих нє зостав#ючи, за пєвн#ю с#м# пнзєи, то ест за
сто копь грошин личбы и моніты литовскоє, личачи по дєсєти пнзии 6ІЛ Ы Х #
грош#, єго млсти пан# Юрью Кгорєі/ском#. fZ\KOж єсми вжо заразом т#ю част
и м і к а Комарова єго млсти пан# Юрю Кгорєцком# вь иоц и вь дєржакє подал.
Которого и м и к а , ют мєнє 4єго мл. пан Юри Кгорєцскии'4 проданого, вєрх#
помєненого, части мои5Комарова, // маєт волнє дожати и вживати и розтирати
водлє найліпшого баченыа своєго, a k o властность свою шафовати, пожитки
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привлащати; так теж волно б#дєт пан# Кгорєцском# т#ю часте и м Ѣ н ъ а є г о
Комаровск#ю, ако6купьлю, продати, ютдати, записати, даровати и к#ды хотіачи
к наилєпшом# пожитк# своєм# (обєрн#ти, такь за живота своєго, а к о и п о животѣ
єго потсшств# єго, котором# сє то по нам зостанєт, во всємь спокомно дєрьжати
и вживати вѣчными чсы мают. А гдє бы с а х т о з сторони юбчих, з близких,
кревных а повинних моих мєл сє в тоє имѣнъе, cowмєнє пан# Юрю Кгорєцком#
проданоє, помєнєноє Комарово, іакішколвєк юбьічаєлі вст#повати, своим
мєноват и в тол< пан# Юрю Кгорєі/ском# переказ# чинити, и єго к# шкоди
приводим, тогды ta, Микита Григорєвичь Каидашь Кропивницскии, доброволнє
тымъ MOHLMвизнаньш листомь собовіаз#юсіа # каждого права пна ЮрА
Кгорєцского заступоват и каждом# в права там в отказє быти, юноє иминьє
Комарово ючиїцат. А єсли бы іа, Микита Каидашь, або хто ж колвєк в т#ю
част мою вст#пал и чимколвєкь пан# Кгорєі/ском# переказ# одс#ю жь колвєкь
чинити мєл, такь и того и м и н а іа, Микита, нє ючистил а так Юрєи Кгорєцким за
нєюбронєкємь и # права нєючищєнємь моимь мєл бы тоє имѣнъе Комарово з
дєрьжаньїа своєго #пустит и k# іакои шкоди прийти, тогъды іа caw, Микита
Григорєвич Каидашь Кропивнш/кии, винен б#д# и кождьш таковьш повинен на
вріад замк# гсдрского Браславскиu зар#ки заплатити сто копь грошей личбы и
монѣты литовскоє, а сторонє противнои, пану // Юрю Кгорєі/ском# або том#,
хто бы тоє имѣнъе Комарово ют пана ЮрА Кгорєцского на тояі час в сєбє #
дєржаню мєл, др#г#ю сто копь грошии личбы и монѣты литовьскоє, нє
вст#п#ючи в жадноє право, повинен б#д# заплати/n, к тому всю шкод# пан#
Юрю Кгорєі/ком#, кромь жадного д о в о д # и присіаги, на приречене слова єго
нагородити. Так теж (особливе каждыи з нас, поголоси, кревьныи и близкиє
моє, всѣ, хто бы колвєкь мєлсса в т#ю продаж# мою #ст#пова/к, тимь жє
способом маєт, іако на вріад, зар#ку такь стороні противнои сто копь грпши
заплатиш, кь том# шкода и нагородиш, н и ч и л і сіа тыхг юбовіазсковь моих, в
томь листє юписаных, нє вымовліаючисіа, нє щ и т є ч и с а волностіами
шліахєтскими, поступками правными и неправными, нє бєр#чи собѣ нѣкоторых
причин k# прав# на помоч, алє во всємь вцалє тот мои доброволнии лисш
заховуючи, тоє мєнєноє, такь зар#ки на вріад зажк# гдрского Браславскии, іако и
с#мы пнзии противнои стороні, такь и нагорожєніа шкод. Прєдсє тот мои
доброволныи лист маєт при моци зостати и юнаїа7част и м є н ь а Комарова пан
Юрии Кгорєцскии албо тот, хто ют єго ш. пана ЮрА Кгорєі/кого тоє имѣнъе
м є т и б#дєт, вѣчными чсы держати мают. И на то єсмо єго мл. пан# Юрю
Кгорєі/ском# дал сєс мои лист з моєю пєчатю и с подписсш властноє р#ки
моє. А при тол< были и того добре свѣдоми их млсти зєміанє воєводства
Браславского пан Юхно Красносєлскии, пан МатАшь Зьлловскии а пан Сємєн
[...]8. А дліа лѣпшое твєрдоста просил єсми ю приложєнє печатей их млсти
вышъ помєнєньїх панов. Их млеть за ючєвистою // прозбою моєю пєчати своѣ
к еєм# моєм# вызнаному листу приложити рачили. Писан # Браславли лѣта
Божого нарожєнА тисіача niamcom сємдєсіат еємого мсца июліа пєрвого дніа. А
такь мы тот лист, до вѣдомости своєи приніавши, слово в слово до книгь
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кгродских за прозбою пна Микиты Григорєвича Камдаша Кропивницкого
записати казали. №0 ж єсть записано, на што и выпис с книгь под нашими
пєчатми пан# Юрю КгорєцскомУвыдати велѣли. Писан # Браславли. Аньдрєм
Садовским, р#кою властною. Григорим Бамб#за, писар кгродским браславским.
Мы теды, видсачи быти сл#шн#ю прозбу єго а бачачи тот листь запись
продаж# Микити Григорєвича Камдаша Кропивницкого слушныи, поріадньш и
ни в чимь нєнар#шоньш, подл#гь права посполитого и статут# Великого
кніазства Литовъского #чиненым и пєрєд #ріадо.м кгродским Браславским
(очєвистє вызнаным, тот лист запис, вьшієм юписаным, и всѣ рєчи, и артыкулы,
и юбовіазски, в нємь сописаньш, такьжє тежи т#ю част имѢ»а # селѣ Комаровє,
ют помєнєного М икиты Камдаша Кропивницкого Юрю Кгорєі/ском# проданою,
звлаща єсли того был и єст #в #живанью и нє єсть то протне прав# посполитом#
вмєсто пєрєнєсєиіа того то лист# запис# до книгь зємских, впрод рєчоном# Юрю
Кгорєцском# потвержамы и #моцн»мы тьш нинєпгьним листом нашимь на
вєчность, хотіачи то мєти, абы тот лист запис, вьішєм юписаным, всюды и на
каждом мєстц# был тоєм моци и важности, кототороє сл#шнє водл#гь права и
статуту быт маєт, так, иж впрод рєчоньїм Юрєи Кгорєцским сам и потомковє
єго // юмєнєн#ю част иминіа в селѣ Комаровє зо всЬмь водл#гь лист# запис#
продажнєго, вьішєм в томь листє ншомь юписаного, маєт держати и вживати
вѣчными чсы моцю того то лист# запис# продажнєго, вьішєм юписаного. А на
#моцнєкє тоє рєчи тоть лист р#кою нашою подписалисмы и пєчат наш#
коро»н#ю до нєго привѣсиги росказалисмы. Дан # Варшавє на сєммє валном
корониьш9дніа псатого мѣсеца гєньвара рок# по нарожєню Сьша Божого тислча
патьсоть юсмьдєсатого а королевам» нашого року четвертого.
РГАДА,ф. 389, оп. 1,д. 216, л. 190-193 об. Оригінал.

'лежачого 2которую 3Комаровє 4‘ 4Це має бути дещо далі перед маєт.
5моєм ‘яко 7юн#ю 8Невичитане прізвище, ’коронном
№ 74

1580 p., січня 7. Варшава, на сеймі. Привілей короля Сгефана Михайлові Ласку на брацлавське підсудківство
(“подсудство”)
На подсудковьстьво браславскоє Ласк#
Стєфань etc.
С0знамм#ємь тымь нашимь листомь всимь посполите и кождому зособна,
ком# то вєдати належить, иж кгды часовь недавно прошлыхъ #рожоным Андрєм
Садовским, подсуцокь браславским, з сєго свєта зьшюль, тогды приєздиль до
нась #рожоным Василем Гулєвичь, вомским володимєрским, а Ивань Кошка,
251

судыа зємскии браславьским, пословє зємскиє, на сьємь тєпєрєшним com
дыкгнитаровъ, врадниковь и всєє шліахты собьіватєлєи того воєводства
Браславского посланьїє, прєкладаючи, жє по смєрти Садовского еони, подсудка
въ воєводствє Браславъскомъ нє маючи а заховйочисіа водлє статут# права
посполитого, на соимику недавно прошломь, // которьшвєльможньшкнзь ІЙнѴпгь
Збаразсюш, воєвода браславьским, староста креманєцки», с повинности своєє
воєводскоє на єлєкцьію подсудка складаль, зьєхавшиса спольнє вси станы
шлгахта собьіватєли браславьскиє, згодне мєжи собою чотырохъ єлєктовь
шлахту ©ного воєводства озсєльїхь, то єсть Василыа Дєппсовьского, Игната
Клєщовьского, Илью Шашка а Михайла Ласка (обрали. ПЗіко ж и листь, до
нась писаньш, єлєкцьш на то с пєчатю кнза воєвода браславьского нам еотдали,
бьючи чоломь, абыхмо (одного с т ь і х єлєктовь до воєводства Браславьского
подсудкомь іш дали. А так мы, прихилившиса ку прозбє собьіватєлєм воєводства
Браславского, чєрєзь послы их до нась Ччинєнои, за тою єлєкцьією с тых чоторох
юсобь, на подсудство (обранки и на писмє тєпєр намь чєрєз послы их поданыхъ,
юдномУ, то єсть шлахєтному Михамл^ ЛаскѴ, зємднину нашому воєводства
Браславского, // маючи залєцоньїє заслуги и годность єго1, на то подсудковство
воєводства Браславского зо веєю владнос/ию и пожитками том# врад#, вь
статуте права посполитого сописаными, дали єсмо и симь листомь нашимь
даємь. Которьш на пєршихь рокох тамошних судових; зємскихь присіагѴна тоть
врадь помєнєньш, в статуте зємскомь (описанню, вчинивши, мєсцє своє
подсудковьскоє засєсти и тоть врад тамь в том воєводствє держати, владности
и всих пожитковь того враду, с права посполитого звыклых, вживати и всакиє
справы слушне и пораднє ошправовати маєть, статуту права посполитого ни в
чомь нє ошетуп^ючи, такжє (обивателем шлохтє тамошнєи и всим людєм над
право кривды и уближєньа ниакого нє чиначи до своєго живота албо до иншого
подвьшгьшєньа вь Учивостм2// єго. Дла котороє речы лєпшого свєдєцства тоть
листь рукою нашою подписавшы, печать наш# коронънѴю притиснути єсмо
росказали. Писань вь Варшавє на соимє вальном коронномь дна сємого мсца
гєнвара року (от нарожєньїа Исусь Хрыстова тисіача патьсот (осмьдєсіатого а
кролєваньа нашого рок# четвертого.
Stephanus Rex
Lawrin Piesoczynski II
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 230-231 об. Оригінал.

1Далі має бути сказано про дозвіл або привілей.

2#чтивости

№ 75
1580p., січня 22. Варшава. Зізнання возного Станіслава Хабовського перед королем Стефаном і
коронною канцелярією про те, що 18 січня 1580 р. він у Варшаві в господі
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коронного підканцлера Яна Боруковського з Биліна показав вінницькому
войському Гнівошові Стрижовському адресований йому королівський лист,
виданий у Городні 8 листопада 1679 p., і дав йому скріплену своєю печаткою
копію цього листа, де зазначено, що розгляд у королівському суді його,
Г. Стрижовського, претензій до смоленського воєводи та оршанського старости
Філона Кміти Чорнобильського стосовно розташованих у Брацлавському
воєводстві маєтків, призначений на найближчий минулий Варшавський сейм,
може відбуватися не раніше, як протягом двадцяти тижнів після закінчення
цього сейму, оскільки Ф. Кміта через затримання на королівській службі на
Україні поки що на цей суд з’явитися не зможе
Подане лист# сошрочоного Стрыжовъского comпана Филона
Стєфань etc.
(0знаим#ємь тымъ нашимь листомь. Постановивьшисса собличнє пєрєд
нами и # книгь каньцлєрии нашоє коронноє, шліахєтньш Станислав Хабовскии1,
иж сон діііа соногдашнєго вь понєдєлокь мсца гєнвара сосмогонадца/иь дніа в
рок# тєпєрєшнємь тисіача піатьсоть сосмьдєсіатомь, маючи зь собою дв#хь
шліахтичовь Андрєіа С#шка Нагунского а Павла Скиндєра, листь нашь, датою
в Городнє дніа сосмого мсца ноіабра в рок# прошломь тисіача піатьсоть
сємдєсіать дєвіатомь до #рожоного Гнєвоша Стрыжовъского, воиского
вєницкого, писаныи, Стрыжовскому т#ть вь Варшавє вь господє вєлєбног^ //
Шна. Бор#ковского з Билина, подканцлєрог^), показаль и копѣю лист# с
пєчатью своєю єм# подал, абы Стрыжовскии в заиштыахъ и розницахь со
имєньїа, вь воєводствє Браславскомь лежачых2, справь своих, которьіє водлугь
лимитацыи нашоє на соимє тєпєр блнзко прошломь Варшавсюхи припадали,
противь вельможного Филона Кмиты Чорнобыльского, воєводьі смолєнского,
старосты ооршанского, кгды жь сон тєпєр єсть на посл#зє нашои на ^крайнє
задержань, # суд# нашого нє пильноваль и рок# нє #ставаль, алє ажь по
выволанью того то соим# тєпєр близко прошлого вь двадцати нєдєліахь
преречоныхъ справь своихь с паномь воєводою смолєньскимь пєрєд нами #
суд# нашого пилєнь был. Котороє то сознаньє прєрєчоного возног(о) з
росказаныа нашого до книгь каньцлєрии нашоє коронноє записано. До чого на
свєдєцство и пєчать наша єсть притиснена. Писань вь Варшавє дніа двадцать
второго мсца гєнвара рок# тисіача піатьсоть сосмьдєссатого а кролєваньїа
нашого рок# четвертого.
Joannes Borukowski,
Справа єго жь
R. P. vicecancellarius
Lawrin Piesoczinski
РГАДА,ф. 389,on. 1,д. 195,л. 253-254. Оригінал.
1Далі пропущено сознал або соповєдал. Мабуть, пропущено й зазначення того,
що С. Хабовський - возний. 2лєжачиє
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№ 76

1580 p., січня 22. Варшава. Оповідання вінницького войського Гнівоша Стрижовського перед королем
Стефаном про те, що він даремно чекав під час роботи Варшавського сейму
розгляду королівським судом своїх претензій до смоленського воєводи та
оршанського старости Філона Кміти Чорнобильського стосовно розташованих
у Брацлавському воєводстві маєтків і у зв’язку з цим витратився на 200 кіп
литовських грошів, - оскільки щойно після закінчення цього сейму, а саме
18 січня, возний єнерал королівського двору Станіслав Хабовський подав йому,
Г. Стрижовському, копію королівського листа, виданого 8 листопада 1579 р. в
Городні, до відкриття сейму, де зазначено, що даний розгляд, призначений на
час через два тижні після відкриття сейму, може відбутися не раніше, як
протягом двадцяти тижнів по його закінченні, тому що Ф. Кміта через
затримання на королівській службі на цей суд з’явитися не може; у той же час,
твердить Г. Стрижовський, йому стало відомо, що Ф. Кміта отримав згаданий
королівський лист до відкриття сейму і повинен був його, Г. Стрижовського,
ознайомити з ним, але цього не зробив
(Оповєданє Стрыжовского на пана Филона оошкоды за нєооказанємь прудким
лист#сотрочоного
Стєфань etc.
(0знаим#ємь тымь нашимь листомь. Постановивьшисіа пєрєд нами
ообличнє, #рожоньш Гнєвошь Стрыжовским, воискии вєницкии, жаловаль и
ашовєдаль, иж, дєи, в понєдєлокь прошлыи мсца гєньвара сосмогонадцать дніа
в рок# тєпєрєшнємь оосмьдєсіатомь шлгахєтньш Станиславь Хабовскии, єнерал
возныи двор# нашого, т#ть вь Варшавє подаль єм# копѣю з лист# нашог(о),
датою в Городнє дніа сосмого мсца ноіабра, в рок# прошломь сємдєсіать
дєвіатомь до нєго писаного, абы Стры//жовским вь заиштьш: и розницах ш
имєньїа, вь воєводствє Браславскоє лєжачнє, справь своих, которьіє водл#г
лимитацыи нашоє на соимє тєпєрь блнзко прошломь Варшавьскомь comзачатыа
соиму в двє нєдєли припала1 противь вельможного Филона Кмиты
Чорнобылского, воеводы смолєньского, старосты соршанского, кгды жь тамь
на посл#зє нашои єсть, # суду нашого нє пильноваль и рок# нє #ставал, але ажь
по выволанью того соим# прошлого вь двадцатн нєдєліахь тых справ своих з
нимь пєрєд нами # с#д# нашого пилень был. Ино кгды жь, дєи, таїа лимитацыд
листь напгь пєрєдь соимомь шт нась пану Филону выданъ, тогды, дєи, сон
повинєнь был мнѣ заразь соказати и то юзнаимити, сочомь іа вєдаючи, на сьємь
быхь нє єздил, шкод и Утрать нєпотрєбньїхь нє приимоваль. Але аж, дєи, тепер
тот л и с т ь // по рок# н по сейме соказал, а іа, тоє справы # с#д# пильн#ючи и
наклад чиніачи, за тымь самымь, нє вєдаючи того лист# сотрочоного, на двєстє
копь грошєи шкодую. fZtao ж и тоть возньш т#ть жє заразом сознал, жє тои
лист вь понєдєлокь прошлыи, гако вьппєи написано, єм# com Филона подал. И
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просилъ Стрыжовскии, абыхмо тоє шповєданє жалоб# єго и возного сознаньє
до книг нашихь канцлєриискихь записати росказали. IZ\ko ж ь з росказаныя
нашог(о) записано. До чого на свєдєцство и пєчат наша єсть притиснена. Писань
вь Варшавє дніа двадцать второг(о) мсца гєнвара рок# тисіача niamcom
сосмдєсіатого, панованьл нашого рок# четвертого.
Справа єго жь
Lawrin Piesoczinski
РГАДА,ф. 389,on. 1,д. 195,л. 254 об.-255 об. Оригінал.
'припали

№ 77
1580 р. лютого 10. Володимир. -

Впис у володимирську ґродську книгу листа брацлавського ґродського
писаря Григорія Васильовича Байбузи про те, що він зобов’зується сплатити
своєму братові Іванові БогдановичуЯнчинському 115 польських злотих за взятий
у нього в заставу ґрунт і віддати йому ж (боргові?) листи на 38 кіп литовських
грошів (1580 p., лютого 9. Володимир)
Згадка від імені І. Б. Янчинського про те, що на час впису цього листа він
одержав від Г. В. Байбузи 15 польських злотих
Того ж мсца фєвраліа 1 дніа1
Передо мною, Федоромь Курцєвичомь, на тот час 6#д#чилі на мєстц# кнзга
Алєксандра Курцєвича, подстаростег(о) володимерског^, в небытности ег(о)
млсти # Володимєри, ставши сочєвисто на вріадє кгродскомь в замку гсдрскомь
Володимерскомь, пан Григореи Василевич Баибуза, писар кгродскии
браславскии, доброволнє а #снє к# записаню до книг кгродских вызнал водлє
листу своег(о) записног(о), іін# Йвану ІЗнчинском# даног(о) на сто и пє/лнадцат
золотых полских, іако и тот листь свои передо мною на вріадє покладал и просил,
абы до книг кгродских был вписан. Которого іа лист# соглєдавьши и ег(о) перед
собою вычитат давши, іако тоє доброволноє и #сное визнане ведле листу гг(о),
та/cи тот листь ег(о) слово comслова в книги кгродские вписати вел&г; и так сіа
в собє маєть:
ІД Григореи Василевич Баибуза, писар кгродскии браславскии, вызнавамъ
и іавно чиню самь на сєбє симь моимь листомь, што ж зостап єсми винен
власного долгу съогг(о) готових пнзєи сто и пєтнадцат // золотих полских,
личачи в кождьш золотии по тридцати грошей полских, брату своєму пну Йвану
Богдановичу І^інчинскому на заставу сєлищь кгрунту ег(о), которьш в нєг(о)
закупил, в повєтє Браславскомь лєжачиє2. Которые сто и пєтнадьцат золотих
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полских маю и б#д# повинє» пн# Йвану юдати3и готовими грошми заплатити
на рок и час пєвньш, то єсть со Сєрєдопостьи посту Великог^ пришлог(о) в
року тєпєр ид#чомь тисачномь пєтсотьномь сосмдесгатамъ в дому моєм єм#
самому або тому, в ког(о) сєс листь мои будет, и листы, которые в сєбє на
тридца/п сосмь коп грошей маю, покасовавши, єму юдосла/w, ничимь того року
помєнєног(о) нє похибліаючи и нє шмєшкиваючи. А гдє бых тому досыт нє
вчинил а тых пнзєи ста и пєтнадцати золотых полских и листов на тридца/и
юсмь кой на тот рок, верх# юписаныи, нє ютдал и нє заплатил, тогды повинен
б#д# єму тую суму пнзєи совито, то єсть двєстє и тридцат золотах полских,
заплатити и тую суму, штам первєи тог(о) на тає сєлища єму задан4, маю вєчнє
тратить и тые сєлища ег(о) волно пустить кромь вшєлаког^ затруднєна зараз,
скоро по юномь рок#, вышеи сописаномь, на завтриє. Чому гдє быхдосыт чинити
нє хотел и дал бымъ сєбє позвати до которог^колвє права, так земског(о), ако
и кгродског(о), буд на роки або и бєз роков, буд т е ж слушне або нєслушнє,
тогды а повинє» буду за пєршимь позвомъ, сако на року завитом, нє вбиваючи
позву жадными причинами, так правными, іяко и неправными, такь прєд
з#палнымь врадомь, ако и нє прєд зуполньшъ, стат и, жадных помочєи и причин
нє вынаид#ючи, повинен буд# са #справєдливит и тую суму пнзеи з совитостю,
шкодами и накладами на словноє речене, так теж и зар#ки врад#, до которог^
буду позван, таковую ж суму пнзєи зараз, нє вдаючисє з нимъ в жадноє право,
вперед заплатити и ютложити и то все на собє водлє собовазку сєго моєго листу
понести маю. А єсли бы Пан Бог в томь часе допустити рачил на мене час
смертелньш, тогды жона и дєти мои повинни будуть сєму запису моєму досыть
чинити. И на то давамь пну Йвану Инчинскому, // брату своєму, сєс мои листь
под пєчатю моєю и с подписомь власноє р#ки моєє. А при толі был и тог(о)
добре свєдол* и пєчат свою до тог(о) моєго лист# приложить рачил єго млеть
пан Пєтрь Костюшкович Хоболтовскии. Писан # Володимєри року Бжого
нарожєна тисача пєтсот сосмдєсатог^ мсца фєврала дєватог^ дна.
Григорєи Баибуза, писар кгродскии браславскии, рукою власною.
На тот л и с т ь дошло мє ю т пна Григорьа Баибузы пєтнадцат золотых
полекихь.
ТІ/ПА України в Києві, ф. 28, on. 1, спр. 13, арк. 12 зв.-ІЗ зв. Оригінал.

4580р.

2лежачих

3«в/идати

4задал

№ 78
1580 р. лютого 10. Володимир. Впис у володимирську ґродську книгу листа Івана Богдановича
Янчинського про те, що він зобов’зується сплатити своєму двоюрідному братові
і брацлавському ґродському писареві Григорієві Байбузі 120 кіп литовських
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грошів, щоб одержати від нього частини селищ Кальника, Цибелева і Поріївки
(Паріївки): частину, котру колись батько І. Б. Янчинського взяв у заставу за
20 кіп у Марини Байбузиної, своєї сестри і матері Г. Байбузи, але їй та її синові
не дав, і тому Г. Байбуза нею заволодів і віддасть її І. Б. Янчинському тільки
після сплати йому цієї суми; частини І. Б. Янчинського та його молодшого брата
Яроша, заставлені Г. Байбузі за 100 кіп (1580р., лютого 9. Володимир)
Того ж мсца фєвраліа 1 дніа1
Пєрєдо мною, Фєдоромь Курцєвичомь, на тот час на мєстц# кнзга
Алєксандра Курцєвича, подстаростєг(о,) володимєрского, в нєбьггности єго млсти
Володимєри, ставши ючєвисто на ергаде кгродскомь в замку гсдрскомь
Володимєрскомь, пан Йван Богданович Инчинскии доброволнє а Устнє ку
записаню до книг кгродских вызнал: водлє листу съоег(о) записног^ пну
Гриторю Баибузє, писар# кгродскому браславскому, далоє на заставу имєнь
всихь, прозываемых Калникь, Цибєлин (!) и Пориєвка, в повєтє Браславьскомь
лежачих, в сту копах грошєи литовских. \Ак жє и тот листь свои пєрєдо мною
на вріадє покладал и просил, абы до книг кгродскихь вписан был и выписъ с
книг пну Гриторю Баибузє дан был. Которог(о) ra листу юглєдавши и ег(о)
достаточнє пєрєд собою вычита/и давши, ako тоє доброволноє а Устноє вьізнанє
вєдлє єг(о), такь и то/и листь єго вызнаныи, слово tam слова до книг кгродских
записати казал; и так сіа в собє маєть:
\А, Йван Богданович ^нчинским, вызнаваю самь на сєбє симь моїш листомь
кождому, кому бы тог(о) была потреба вєдє/и, тєпєрь и завжды, иж которые
имєніа сєлища, в повєтє Браславскоє лєжачиє, прозываемые Калник, Цыбелев и
Пориєвка, нєбожчик (атец мои пан Богдан ІЛнчинскии єщє за доброго живота
своег(о) в сєстрьі своєє а пнєє тю/ики моєє Марины Баибузиноє в пєвнои сумє
пнзєм # двадцяти копах грошєи литовских зо всилі на всє, с полми, з сєножатми,
з дубровами, с пущами, з ловы, зь бобровыми гоны, ставы, ставищи, гако сіа
тыи сєлища в мєжахь и юбьіходєх своих маю/и, ничог(о) на сєбє нє // зоставуючи
ани вьшмуючи, рокомь пєвньш заставил и завєл, на што и лист нєбожчикь
(атец мои іїнєи Баибузинои на то дал, в которомь листє єсть ширєм «вписано и
доложоно. Которьш жє долгь тьіє двадцат кой грошєи, на тых сєлищах
«вписаные, пан Григорєи Байбуза, com матки своєє пнєє Марины Баибузиноє
содєржавши, тьіє сєлища до моцы своєє водлє листу со/ица моєг(о) до сотданіа
сумы пнзєм двадцати кой грошєи взіал. А ку тому а, будучи2 болшєи потрєбє
сумы пнзєм, тєдьш позычил, к рукамь своиє сотличивши, взіал Vтого ж пна
Григорыа Бамбузы, брата своєг^, сто кой грошєи монєтьі и личбы Великого
кнгаства Литовског(Ь^), личачи в кождьш грош по дєсіати пнзєм бєльїх а в
кождйо3по шєстидєсіат грошєи лиговскихь. А в той сумє пнзєм сту копах грошєи
литовскихь часть свою власную, никому ничим нє винную, в тых имєніах,
сєлищах, в повєтє Браславьскомь лєжачихь, прозьіваємьіє4Кадни/с, Цьібулєв и
Пориєвка, котораіа част мнє com брата моєг^ молодшог^ пна Ароша
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ІЗнчинского прийти маєт, зо всимь на все, иичог(о) на сєбє, на брата и ни на
ког(о) иног(о) нє зоставйочи, заставші и до моцы и владносте гг(о) подал и
поступил. Которую ж га т&о сЧиу пнзєи сто копь грошєи л и т о в с к и х ь , пну
Григорю Баибузє чєрєз мєнє тєпєрь tf нєг(о) на тьіє селища позыченую и взгатую,
маю и повинє» бЧдИ при со/яданю тоє суми двадцаги кой грошей литовскихь,
сполєчнє з братомь моимь їшом Мірошомь чєрєз нєбожчика ютца ншог(о) tf
пнєє тютки позиченню, такжє грошми готовьши монетою и личбою Великого
кніазства Литовского сотдати и заплатити. А єсли жє бы па» \Apoiu, брать
мои, част свою, ют мєнє єму в тых имєнгах приходгач&о, вперед, нє жд^чи
мєнє, пна Баибузы окупити хотел албо и юкупия, тогды пну Григорю Баибузє
волно будєть т#ю часть мою, што мне ют брата моєго пна Ароша в тых
имєніахь приходити будєть, на сєбє держати, вживати и пожитки вшєліакиє, іако
налєпєи роз^мєючи, на сєбє привлащати и к рукам своішъ ютбирати до того
часу, покол era єму або тому, в ког(о) сєс листь мои будєть, досить во веєм
водлє сгг(о) листу станєть. А га вжє самь, жона, которую єсли ми Пан Бог дати
будєть рачил дати, брат мои пан ІЗрош и нихто з близкихь, кревных, повинных
и юбчих в той части моєи имєніа Калника, Цибулева и Париєвки и во всих
пожитках, к нєму приходгачих, нє ютдавши тоє сумы пнзєи, чєрєз пна ютца
моєг(о) и тєпєрь чєрєз мєнє взгатую сто кол и тых двєсти5кол грошей литовских,
которага часть на мєнє приходить, пну Григорью Баибузє и потом#, // в ког(о)
бы сєс лист мои был, жадноє перекази и трудносте чинити и задавати нє маю
и нє будєт мочы. А гдє бы сіа в дєржаню тых имєнеи н пожитках их гакага
кривда и трудност, шкода и прєнагабанє ют кого ж колвєк дигати мела6, тогды
га кождого час#, илє тог(о) потреба будєть всказывала и коли ми пан Баибуза ю
том юзнаммит, самь собою, так теж и всим накладоїм а коштомь своимь в
кождого права и на кождом мєстцу повинен будѴ боронит, доєжат7 и
заступоват и службу гедрекую и зємскую воєнною, илє будєт потреба с тоє
части, коштом своим служити и заступовати. А пак ли бых га самь, жона,
дemu, брат мои пан ПЗІрошь и хто8стороны юбчєе встЛювал або встЛювати и
гак&о переказі чинити мєл и єго ют кривдь боронити нє хоте/z, а юто бы мєнє
пан Григореи Баибуза, брат мои, до которого ж колвє вргад#, такь зємьского,
гакои кгродского, буд до ctfд# поветѴВолодимєрского, гакои до которог(о) иного
повєту припозвал, тєдьі га, ничим нє збиваючи позву, Ъкадными причинами
правными и нєправньши, хоробоюани службоюгедрекою, зємьскою, воєнною,'9и
нє беручи артикЛюв, в статуте Великого кнгазтва Литовског^ юписаных, ани
конституции сеимовых и иных причин, ют людєи вымысленых, буд 10пргд
з^полныи, гако и нєз^полньш10и бєз роков, юдно гако собє сторона похочєт,
ставши за пєрішш позвомь, гако на рок# завитхш, #справєдливитисга маю и
буд# повинен, зараз ставши за позвомь, нє вдаючисга с пнеш Баибузою в жадноє
право, врод#, до которого era то приточит, зарѴки сто кол грошей литовскихь а
сторонє H aptfniOH Ou другую сто кол грошєи литовских заплатиш и вси шкода и
наклады, которые бы собє пан Баибуза быти мєнил, на слово єго або тог(о), в
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ког(о) сєс лист мои будєть, кролі ва&ког(о) довод# и присіаги нагородити и за
то все досыт Учинити. А тьіє зарУки заплативши и шкоды, наклады
нагородивши, прєдсіа сєс мои лист в кождого права, сУдУи на кождомь мєстцУ,
нє наидУючи в нємь жадных артикУловь, в статУтє Великого кнгазтва
Литовьского, корунного11и в конституциіах соимовыхь со//писаных, правных и
нєправньїх, ани беручи их собє на помоч, при моци зУполнои на тУю част мою
имєніа Калника, Цибєлєва и Париєвки пану Баибузє, жєнє, детєм єго присУжон и
заховай аж до ©тданіа тоє сУмыпнзєи сто копь и дєсєти12кой грошей литовских
быmu маєш. И колко бых іа сам або хтоколвєкь в чомколвє тот лист мои
нарУшити мєл, толко разов вріадУ и сторонє зарУки заплатити и шкоды
нагородити повинен буду. А гдє бы на тую ж част имєнєи, вєрхо помєнєньїх,
такь пєршиє того, іако и послєднєишиє записы або листы іакнє ж колвє Укого
показали, таковые листы и записы на тую част имєнєи моих жадноє моци У
кождого права мити нє мают, алє тьіє записы на юсобу мою и на иньїє добра
мои прислухати будУть. СОдно тот лист мои тєпєрєшнии на тую част имєнєи
моих Калника, Цибєлєва и Пориєвки, іако сіа вьішєи помєнило, за слушнєи
прєимован и дєржан вцалє быти маєть. А єсли бы Пан Богь в тол* часє
допУстити рачил на мєнє або и на брата мого пна Пороша час смєртелньш,
тогды тоє имєнє, вєрхо помєнєноє, такь част мою, іако и брата мого, пан
Григорєи Баибуза маєт ©н сам або тот, в ког(о) сєс мои лист будєт, за ©дно
всє кролі всіакоє пєрєказьі под тими ж ©бові&зки, в сємь листє ©писаними,
держати аж до ©тданіа тоє всєє сУмы пнзєи ста кол и двадцяти копь грошєи
литовских. И на то давам пану Григорю БаибУзє, брату своєму, сєс мои вызнаныи
лист под пєчатю моєю и с подписом власноє рУки моєє. А при толі были и
тог(о) добрє свєдоми и пєчати своє за ©чєвистою а устною прозбою моєю до
ю г(о ) листу приложити рачили их млст пак Богдан Костюшкович
Хоболтовскии, судіа зємскии повєтУ Володимєрского, пан Пєтрь Костюшкович
Хоболтовскии а пан Давыд Михайлович ї&ковицкии. Писан УВолодимєри лѣта
по нарожєню Исус Христа, Сына Божог^, тисіача niamcom ©смьдєсіатог^)
мсца фєвраліа дєвіатог(о) дніа. Йван Ончинскии, власнаїа рУка.
ЦДІА України в Києві, ф. 28, on. 1, спр. 13, арк. 13 зв.-15. Оригінал.
Засвідчений випис з володимирської гродської книги: АРК, zesp. Archiwum
Sanguszk6w, teki rzymskie, teka ХІѴа, №21, s. 117-120. Впис листа
І. Б. Янчинського у брацлавську ґродську книгу 4 березня 1580 р. в
засвідченому виписі з неї: Ibidem. S. 125-128. Оригінал цього листа: Ibidem.
S. 113-115.

4580р. 2Далі має бути в. 3Далі має бути копУ. 4прозьіваємьіх 5Потрібно
двадцат. 6мели 7доєзжат *Після цього має бути з. 9' 9Тут не вистачає
вказівки про виправдання.
10‘ Л0Має бути прєд зУполным вріадам, гако и
нєзУполним (див. документ № 77). 11Сенс цього слова в контексті незрозумілий.
11Потрібно двадцати.
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№ 79

1580 p., березня 23. Луцьк. Впис у луцьку ґродську книгу листа брацлавського земського судді Івана
Котки про те, що, він, потребуючи коштів для поїздки послом від Брацлавського
воєводства на Варшавський сейм, позичив у своєї дружини Марії Максівни
Шпаковської 1000 кіп литовських грошів і в рахунок цієї суми віддав їй у
доживотгя половину сіл Шпакова (Шпекова) і Воробіївців та Черемошенського
селища, а також двір з підданими у Вінниці, Красний став, ставок, половину
Фальківського ставу, 11 пасік (з яких 10 з садами) у лісах Кочмані, Замному,
Вагановому, Вигнатівському, Головщині і Варичі та в Черемошенському селищі,
з правом їй повністю цим всім розпоряджатися на свій розсуд і поділити з братом
Івана Кошки Андрієм ті з зазначених маєтків, якими вони, брати, володіли
нероздільно (1579р., листопада 28. Жоравичі)
Року ДФП мсца марца ЇСГ дніа
Пєрєдо мною, Алєксандроє Жоравиицкіш, старостою, ключникоє и
городничим луї/киє, ставьши ючєвисто в замку гдрскоє Луцкомь пан Йван
Кошка, судіа зємскии браславскии, доброволнє до книг кгродских; луцких вызнал
тыми словы, иж, дги, позычил и взіал єсми У малжонки моєє пнєє Мари
Максовны Шпаковског(о) готовую рукоданую суму піізєи, то єсть тисдчу копь
грошєи литовских, // которую, дєи, мєнованую суму піізєи Уистил, Упєвнил и
листомь своимь ги, малжонцє своєи, записал єсми на имєніах моих со/ичизных,
так шсѣлых, іако и сєлшцах пустых, Увоєводствє Браславскомь и Вєницкоє
лежачих, которьіє іа по половицы з братоє моим пноє Андрєєм Кошкою держу
и Уживаю, на всюи зуполнои моєи половицы всѣхъ имєнєи, што, дєи, ширєи а
достаточнєи на листе записе моєм, їїнєи Мари Шпаковског^ даноє, «вписано и
мєиовитє доложоно єсть. И просил пан Йван Кошька, абы тот лист запис єго
до книг кгродских луцких слово в слово Уписан был. Которыи лист так са в
собѣ маєть:
\А, Йван Кошка, судіа зємскии браславскии, чиню іавно и сознаваю то сим
моим листам кождому, кому бы колвєкь того потреба била вєдати, иж, будУчи
іа потрєбєн пнзеи, гдьш єхал на службу Рєчи Посполитеє, будучи com брати
своєє ообывателеи воєводства Браславского и Вѣницкого послом собраныи на
соимь до Варшавы, позычил єсми Умалжоньки моєє милоє Мариє Максовны
Шпаковского, со/иличил и до рук своих взіал суму піізєи тисєчу копь грошей
монєтьі и личбы литовскоє. Которую суму шізєи тисєчу копь грошєи литовских //
Ушцаю, Упєвнаю и сим листом записом моимь записую єи, малжонцє моєи милои
пнєи Мариєи Максовнє Шпаковского, на имєніах моих «втчизных, так соселых,
іако и сєлищах пустных, Увоєводствє Браславскоє и Вѣницком лежачих, которые
іа по половицы з братоє своиє пномь Андрєемь Кошкою держУ, Уживаю, на
всюи зуполнои моєи половицы всєх имєнєи, котораіа на мене com брата моєго
пна Андрєіа Кошки приходить, то єсть мєновитє тые имєніа сосєльїє и сєлища
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пустьіє: в Чєрємошєнскомь сєлищи зУполиаа половица моїа всих кгрунтов и
пожитков, в том жє кгрунтє Чєрємошєнскомь пасєкь двє Турутинских в лесѣ зо
бчолами и с садами, под тыми ж пасєками ставок, которьіє пасєки и ставокь
подданыи мои Макар Турутєкко держить; и ставъ Красньш, половицы
Фалковскиї/ став Умили Красного ставу, Увєс мои влосныи; в сєли1Кочмани
пасєкь двє ютчичовских зо бчолами и с садами, которых на тот час подданьїє
мои Лєвко и Роман вживають; У Замном лєси пасєка Данкова над Красньш
ставом зо бчолами и с садом, котороє2 на тот час Уживаєть подданыи мои
воробєвскии Данко; нижєи Красного ставу УВагановомь лєси пасєка зо бчолами
и з садом; УВыгнатовском лєси пасєка зо бчолами и з садомь чєрєшнєвьш,
которую наимую подданьш иньших пановь сусєдов; в лєси Головщинє // пасєкь
двє моих влосных зо бчолами стоіат, в них подданьїє за наймеш; в селѣ1вь
Варичи протав оозєра Лебедина пасєка з моими влосными бчолами и з садом; в
селѣ Шпєковє половица всєго зуполнаа так подданых кгрунтов, іако и всѣхъ
пожитков; вьішєи Шпакова УВолковом розє в лєси Варичи пасєка из садом
моїа; и инших пасєк немало, которые пустуют и которые єсмо з братом моим
пномь Андрєєм до вєчного роздєлку дла Уживана розобрали; а иншиє, которых
єсмо нє розобрали, тых по половицы с том братом Уживаєм сполєчнє; в селѣ
Воробьєвцах людей, кгрунтов и всих пожитков зуполнаа моа половица и двор
мои влоеньт в т о л і ж є селѣ, гуліно, п о л а , роли и пашна дворнал; а к тому двор
мои на старом мєстє Вєницкомь, которьш а купил, и подданьїє мои, которьіє У
Веницы мешкають. На том веєм, так на имєньах, людми шсєльїх, ако и селищах
пустных, ставах и ставищах, млынох, пасєках и на веєх кгрунтєх, пожиткахь и
приналєжностах, штоколвєюь в той моєи зуполнои половицы приналєжит, и
дворєх моих Воробєвским и Вєницком записую єи, малжонцє моєи милои пнєм
Мариєи Максовнє Шпаковского, тую тиеєчу кой грошей литовскихь, которьіє
єсми Унєє позычил, // єдУчидо Варшавы. При той жє сумє, видєчи єи, малжонки
моєє милоє, статєчность и дознавши правдивоє а щироє млсти, поволности и
цнотливого a пристойного во веєм захована comнєє протав сєбє, на t o j u всємь,
ако с а УвєрхУ помєнило, записую єи доживотє. Маєть юна, малжонка моа
милаа пни Мара Максовна Шпаковского, озньїє вси имєньа, взвышь помєнєньїє,
всю зуполную половицУ, com брата моєго на мєнє приходлчую, з людми и их
кгрунты платы, д о х о д ь і и п о в и н н о с т а м и , з дворами Вєницком3и Воробєвскомь4,
гумном, ролами, полами, еєножатми и всакими пашнами дворными, ставами,
ставищами, мльшами, пущами, лесы, гай, дУбровами, пасєками, бобровыми гоны
и со всим на веє такь, ако с а колвєкь юнад моа половица вьшієи мєнованьїх
имєнєи, так шсєльїх, ако и еєлищь пустых, вь своих границах, собьіходєх и веєх
пожиткох сама в собє здавна и тєпєр маєть, ничого нє выимуючи ани ооставуючи,
©дно со всим на веє штоколвєкь ку зуполнои половицы моєи приналєжить,
ецокоинє до живота своєго держати и того всєго водлуг воли и Уподобана своєго
Уживати, будУчи волна пожитки собє, акиє всхочєть и мєти можєть, с того всєго
привлащати и примножати, такжє тежи за живота своєго кому хотєчи тоє веє
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в том жє сумє пнзєи тисєчу копах грошєи л и т о в с к и х ь и тьш жє правам, гакам га
єи записал, завести и до рук пустити, // а по животє своємь юную суму пнзєи
тисєчу копь грошєи литовских комуколвєкь хотичи ютдати, даровати и
записати, то все єи, малжокцє моєи милои іїнєи Марії Максовнє Шпаковского,
волно будєть. В чом єи дєти мои, єсли бы ми их пай Богь з нєю дати рачил, так
тєжь потомки, ближнє и кровньїє мои и том#, кому бы колвєкь то юна за живота
своєго до рукь пустила або и по животє своєм записала, кривда, шкода, пєрєказьі
и нигакого затруднєніа чинити и задавати ани теж тых имѣнеи и сєлищь, со
всим на всє #звыш помєнєньїх, до живота єє окупати, такь тєжь по животє єє
при ютдаванью сумы помєнєноє тисєчи копь грошєи литовских подданых, єсли
бы которьіє с тых имєнєи, #звышпомєнєньїх, проч пошли, ани тежшкод, которьіє
бы с а колвєкь в тых имєніахь стали, на потомках и на каждол*, кому бы то
колвєкь юна до рукь пустила и Vкого бы колвєкь тоть листь запис мом был,
поискивати николи нє мают ани будуть мочи. Што всє и кажд#ю рєч зособна
выполнити и тому всєму досыть чинити дєти, потомки, близкиє и кровньїє мои
мають и повинни будуmпод закладам на нєє, малжонку мою милую паню Марю
Максовну Шпаковского, дєти, потомки єє и того, кому бы то юна за живота
своєго до рук пустила або по животє своєм записала и # кого бы колвєкь тот
лист запис мои былъ, тисєча копь грошєи литовских и нагрожєнємь всихь шкод
и накладов на голоє рєчєиє слова, такь, иж гдє бы в чомколвєкь тот лист запис
MOU ДЄТИ, потомки, близкиє и кровньїє мои нарушили // И єго ПСШНИТИ нє хотєли,
тогды пєрєд каждьш врадол*, правам и судам зємским або кгродским, до
которого бы кольвєкь были позваны, и 5в которьіиколвєкь ПОВЄТЬ'5, НИЧІШ СА нє
закладаючи, за першим позвам и на пєрвомь року, іако на завитам, позву и року
ничим нє збиваючи ани тежсобє на помоч нє беручи, жадных, буд правных, буд
т еж неправных и вшєліаких инных вымысленых причин, юбо все6 будут сіа
винни #справєдливити и заразомь іак заклад# тисєчу кол грошєи литовских
толкокрот, колко бы колвєкь были позвани, заплатити, так тєжь шкоды и
наклады, кромь довод# и присіаги, толко на голоє рєчєньє слова нагородити.
Под што всє іа тьіє ж имєніа и селища, звышъ помєнєньїє, под датою и
доброволнє подвєзую, иж гды бы за іакоюколвєкь причиною и нарушєньємь
того листу єго7 на дєтіах, потомкахъ, близких, кровных и повинних моих тоm
заклад всказано, тогды тоє всє, тьіє ж имєніа мои #тєрпєт и на собє поносит
мают и маєть, волєн и моцин будєть каждыи врдд и суд за кождымъ разол*
тоть закладь тисєчу копь грошєи л и т о в ь с к и х ь , // так т еж нагород# за шкоды и
наклади на тьіє ж вси имєніа и селища мои, звыш помєнєньїє, вложи/и, внести и
на них ютправити, а дєти, потомки, ближнє, кровньїє и повинные мои дѣгам и
потомков малжонки моєє, кому то по нєи належите будєт, мают и повинни
будут восполокь с тою сумою позычоною тисєчу коп грошєи литовских и тот
заклад шкоды и наклады за всє заразам нагородит, ютдати и заплатити толко,
колкокрот бы колвєкь то на них было казано, тож потам юные имєніа и селища
к рукам своим в з а т и . А иж гавєчистого дєлу в ыименьгах и селищах помєнєньїх
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з братол» своиє пноє Андрєєм Кошкою нє маю, тогды тоє прирожоноє своє
право на малжонку мою пнюю Марю Максовну Шпаковскую вливаю, зуполную
мої/ єи в тоє даю, иж єсли бьш іа в тоє часє з сєго свєта зышол, того з братоє
своиє нє скончивши, волна и мої/на будєть малжонка моїа в тоє з братоє моим,
буд правньїє, буд теж Угодливым собычаемъ, становит и вєч и стьш дєл во всих
имєніах и кгрунтєх, звыш помєнєньїх, приніати и скутєчнє вчинити и заразомь
то, што бы на зуполную половицУ мою справед ли ве пришло, до рук и власности
своєє взіати и тоє держати так, іако со тоє ЧверхЧ в тоє листе записе моемъ
написано и доложоно ест. Которого вси потомки мои во всєм полнити мають
под закладом и собовсазками // всѣми, вышем поменеными. И на тоє дал єн,
малжонцє моєм милои, тоть листь запис мом пнеи Мари Максовнє Шпаковского
под моєю пєчатью и с подписоє влосноє руки моєє. А при тоє были и того
добре свєдоми и за Устною прозбою моєю пєчати свои приложит и руки
подписати рачили к сєму моемѴ листу єго млсть пак Фєдор Кадіанович Чаплич
Шпаковскии, кніаз Мартин Вєлицкик а єго млсть пан Йван Павлович
Шпаковскии. Писан в Жоравичах лет. Божого нарожєньїа тисєча niamcom
сємьдєсдт дєвіатого мсца ноіабра двадцат сосмого д н а . Іван Кошка, судіа,
власнаїа рЛса. Фєдор Кадіанович Чаплич Шпаковскии, власною рУкою. Мартин
Вєлицкии, власною рукою. Ивак Шпаковскии, власною рукою подписал.
А такь іа то/и лист запис пна Йвана Кошки, суди зємского браславского, за
сочєвистьім а доброволньш сознаньєм єго в книги кгродскиє луцкиє слово com
слова записати казаль.
ЦЦІА України в Києві, ф. 25, on. 1, спр. 21, арк. 268-272. Оригінал.
'лесѣ
6BC£W

2которые
7моєго

3Вєницкими

4Воробєвскимь

5_ 5 в котороєколвєкь повєтє

№ 80
1580 p., липня 4. Вінниця. Квит Семена Ободенського про одержання ним від Венедикта Коцуба
Якушинського 16 з половиною кіп литовських грошів, які брат Венедикта
Олехно, тепер уже небіжчик, позичив у нього, Семена, під заставу трьох підданих
у маєтку Якушинцях, і про повернення ним же, Семеном, цих підданих
Венедиктові
ІЗ, Сємєнь (Ободєнскии, сознаимую тым моим квитоє, кому того вѣдати
будєть потреба, иж што нєбодасчикь пан (Олехно Коцубь І^кушинскии позычил
бьіл Чмєнє ку вєликои а пилнои потрєбє своєи полсемынадцаты копы грошєи
литовскоє личбы, Чкоторых пнзєх заставил был мни во имєкю своєм ІЙкУшинцох
трох члвка, то ест на имє ЖУка БУдєнка, Шакала а Ліатєга Игнатєнка. Што
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тєпєр по щєистью1 зъ cero свта нєбожчика, брата пнов ИІкУшинскюс, пна
СОлєхно2, гако будучи повинньш, пан Вєнєдикть Коцубъ ПЗкѴшинскии мнє тьіє
полсємьінадцать копы грошєи сотдал и за всє досыт Учинил, а а пану Вєнєдикту
ИкУшинскому тых людей Жука БУдєнка, Шакала н Лгатєгу Игнатєнка в иоц н
дєржаньє дал и поступил и вжє ни на ком инпкш тьис пнзєм долгу пна (Олєдсна
нєбожгчико3 сіа правити и впоминати са нє маю и нє буд# мочи вєчньїми часы.
На што єсми єго млс. пану Вєнєдикту ПЗІкУшинскому дал сєс мои квить з моєю
пєчатью. Писан V Вєницьі лєть оот наролс. Хва ДФ сосмьдєсатого мсца июла
Д ДНА.

Печатка
Н Б ЛНУ, в ід . р у к о п и с н и х , стар о д р у к о в а н и х т а р ід к іс н и х к н и г
ім. Ф. П. Максименка, рук. 1806IV, арк. 2. Оригінал.

Регести:
Obodynski Jakuszynskie0quietat 15804 july z 18 kop groszy.
Od jmci p. SemenaObodenskiego jmci panu Benedyktowi Jakuszynskiemu
z wyplacenia dhigu, przez jmci pana Olechna Jakuszynskiego zaciągnionego,
shiząca quietatio. A0 1580d. 4tajuly.
Там само. Арк. 2 зв.

1зєистью

2СОлехна

3нєбож-чика

№ 81

1580 p., вересня 20. Табір під замком Великими Луками. Привілей короля Стєфана кн. Дмитрові Курцевичу (Курцовичу) Булизі про
підтвердження передачі йому київським воєводою і маршалком Волинської землі
кн. Костянтином Острозьким у ленне володіння королівського села Вонячина
Привилєи кнгазю ДмитрУ КУрцєвичУ Бульїзє на сєло Воніачинъ, Чвоєводствє
Браславскоє лєжачоє1
Стєфан, Болсю мл. корол полскии, вєликии кнгаз литовскии, рУскии, прУскии,
мазовєі/кии, жомоитскии, ифліантскии, о с . сєдмикгродскоє
(ОзнаммУємьі тьш листоє ншимь всиє и каждомУ зособна, ком# то вєдати
належиш, иж кгды нає даль справі вєлможньїи Анушь кнжа (Острозскни, жє
штец єго вєлможньїи Констєнтин кнжа (Острозскоє, воєвода києвскии,
маршалок зємли Вольшскоє, пустил сєло їїшоє, в повити Браславскоє лєжачоє
над рєкою Зцгарєю2, названоє Вонгачин, тымъ правоє, гако то сає com нас
дєржаль, УрожономѴ кнзю Курцович# ДмитрѴ Былызе3, которого годность и
xtfm до послйъ наших и Рєчи Посполитое и бєглост в рєчох рицєрских никоторьш
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панове paды наши поспол с кнжатємь Анушол* (Острозскіш намъ залѣцаючы,
за ним сє до нас причинлли, просєчи нас, абыхмо тому то // кнзю Дмитр#
Курцєвич# Булызе тоє село їїшо Воніачин зо всими єго налєлсностіами, доходы
и пожитки до єго живота дали и то єм# листомь привилєємь ншимь #твирдили.
А такь мы на причин# панов рад нших, кнжати Ануша СОстрозского а (особливе
маючи ласкавоє бачене на заслг#и кнзіа Дмитра Курцовича Булыги, которими
аж ©m немалого час# на Ѵкраини при велмоленол* Констєнтине СОстрозскомь,
воєвода києвскол*, буд#чи а мужнє протне нєприіатєлємь ншимь Москвє и
татарамь застав#ючисл, здоровьга и маєтности своєє нє лит#ючи, ласк# наш#
королєвск#ю засл#говал и на тот час, б#д#чи при нас и воиск# нашомь т#, под
Великими Л#ками, кгдысмы тот замокь Вєликии Л#ки з р#к нєпригатєлга ншого
їснзіа московского взгали, во всих справахь и поступках своих рицєских4намь сє
добрє показал и подобаль, а хотіачи єго впрод тьш х#тлившого до посл#гь
наших и Рєчьі Посполитоє #чинити, дали єсмо и тьш нинєшніш листомь
привилєємь нашим даєм впрод рєчоном# кнзю Дмитр# Курцєвич# Булызе до
єго живота тоє то село нашо, в повите Браславьском лєжачоє над рєкою Зчарєю2,
названоє Воніачин, зо всими єго налєжностАми, пожитки и доходы, здавна до
того села належачими, з людми сосилыми и зь ихь повинъностыами, сплаты,
чиншами, поданками5, з данми, з кгрунты, зємліами, синожатми, з рєками, з
ставы, млинами, з озєрьі, з боры, лєсами, гадми, з ловы рибними и звєринньїми
и з бобровыми гоны, и зо всѣмъ на всє, іако сє тоє село Воніачин здавна само в
собє в пожитках, кгр#нтах, границах и юбьіходєхь своих маєст7 и ако то пань
воєвода києвьскии о т нас дєржаль, ничого тамь на нас и до скарб# нашого нє
зостав#ючи, такь, иж впрод рєчоньш кніаз Дмитр Курцєвич Б#лыга тоє село
іішо Воніачин зо всими єго налєжностіами, пожитки, доходьі, гако вышем
(описано, маєт держати и вживати и там собє всіакими пожитки водлє
нашієпшого подобаніа своєго примножати и розтирати аж до живота своєго.
Которого обец#єм словом ншим королєвским, жє єго с того села Вонгачина дліа
іаких жє колвєкь причин аж до остаточного живота єго нє р#шимы ани
(отьшмемы и никамУином# р#шат и отьіимоват нє доп#стимо. А он сординации
ншоє, котор#ю [...] до бр наших пограничных #чинили, подлєчи и оном во всєл*
досыт чинити б#дєт повинен, сл#жачи нам и Речи Посполитом с того сл#жб#
ншу зєліск#ю и вѣрн#ю такь, іако и иныи собыватели шліахта повѣт#
Браславского сл#жат. И на то далисмы впрод рєчоном# кніазю Дмитр#
Курцєвич# тот нашь привилєм, подписавши // єго власного р#кого ншого. До
которого на #моцнєнє тоє речи и пєчат наш# коронн#ю притисн#ти
росказалисмы. Дан в обозє под замкол* нашим Великими Л#ками дна двадцатого
мсца сєнтабра рок# по нарожнго Сына Божого тисіача піатсоть осмдєсатого
а королєванА нашог(о) рок# патого.
РГАДА,ф. 389, оп. 1,д. 216,л. 254-255. Оригінал.

'лєжачоє

2Ідеться про Згар.

3Б#лызе
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’ податками

7маєт

№ 82

[1580p.], жовтня 13. Володимир. Повідомлення вінницької войської Гнівошової Стрижовської Олени
Кадянівни Чаплянки Володимирському ґродському урядові про те, що під час
пожежі у Вінницькому замку загинули привілеї королів Казимира ГѴй Александра
на маєтки Стрижівку, Янів і Снивоту та “інші присілки” і селища, а також боргові
листи та інші документи
Того ж мсца соктєбра FT дніа1
Писала и присылала на върадъ єго королєвьскоє млсти Володимєрьсюш до
мєнє, Костєньтина К#рцовича, подьстаростєго володимєрьского, зємянька єго
королєвьскоє млсти воєводьства Браславъского пни Гнєвошоваїа
Стрыжовъсъкаіа, воская2вєницькаїа пани СОлєна Кадыановъна Чапліанъка, ижь,
д ги, што з допущень fa Божого замокъ Вєницькин згорєль, в которомъ замьк# в
схованъю были привилыа, данины славьноє а свєтоє памєти короля єго млсти
Казимєра и короля Алєксаньдра на имєнє Стрыжовък#, на ІЛнгъъ и Снєвот#,
такь тгж и на иншиє присєльки и сєлища и листы записньїє на долги, яко и до
права налєжачиє, и вся маєтьность погорєла. СОпгьто просила пни Гнєвошовая
Стрыжовъская, аби тоє повєданьє єє до книгь кгродьских володимєрьскид:
записано было. Што я, до вєдомости своєє принявъши, в їснги кгродьскиє
володимєрскиє записати казалъ.
ЦДІА України в Києві, ф. 28, оп. 1, спр. 13, арк. 482 зв. Оригінал.

4580р.

2воиская

№ 83
[1580p.], листопада 2. Володимир. Повідомлення Богдана Ободенського Володимирському ґродському
урядові про те, що під час пожежі у Вінницькому замку загинули привілеї, листи
і боргові записи, зокрема привілеї Семенові Бушинському, сестринцеві
Б. Ободенського, на маєтки Бушинці і Бушу
Того ж мсца ноябра В дня1
Писал и присылал на врядь кгродсюш володимєрскиє до мєнє, Костєнтина
К^рцєвича, подстаростєго володимєрского, зємянин єго королєвьскоє млсти
воєводства Браславског^ пан Богдан СОбодєнскии, соповєдаючи, иж, д ги, з
доп#щєня Божого замокь Вєницким згориль, в которолі замъку там жо комора
моя с привилями, з листы, записы на долги и зо всєю маєтносшю моєю зторгли.
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В котором коморє были тежв схованю моємь привиліа пна Сємєна Бушинского,
сєстринца моєго, на БУшинцы и на БушУ. Так тєжь и иншиє листа, до права
потрєбньїє, такжо погорєли. И просиль пан (Обоєнским, абы то было до книг
кгродских записано. Што іа записати казал.
ІЩ ІА України в Києві, ф. 28, on. 1, спр. 13, арк. 526. Оригінал.

4580р.
№ 84

[1580 p.], листопада 2. Володимир. Повідомлення Семена і Богдана Ободенських Володимирському
ґродському урядові про те, що під час пожежі у Вінницькому замку загинули
привілеї короля Александра на маєтки Ободни, Ішгінці, Врунчів, Війтівці і Дідківці,
листи і боргові записи
Того ж мсцаиоіабра S дніа1
Писали и присилали на вріадь кгродскиы володимєрьским до мєнє, Костєнтина
КУрцєвича, подсіаростег(о) володимєрьског^, зєміанє ег(о) королєвьскоє млсти
воєводства Браславского пан Сємєн а пан Богдан (Ободєнскиє, соповєдаючи,
иж, дєм, з допущеній Божого замокь Вєницькии згорєл, в которомь замку в
схованю были привиліа нши, то ест привиліа, данины короліа єго млсти славноє
а свтоє памєти Александра на СОбодны, // на Илинъцы, на Врунчовь, на
Воитовцы и на Дидковцы, такь тєжь и листа, записы на дольги, іако и до права
налєжачиє, и вса маєтьнос/и нша погорила. И просили пновє СОбодєнскиє, абы
то было до книг кгродских записано. Што іа записати казаль.
ЦЦІА України в Києві, ф. 28, оп. 1, спр. 13, арк. 525 зв.-526. Оригінал.

4580р.
№ 85

1580р., листопада 16. Вільно.Оповідання Олехна Короткого перед королем Стефаном і коронною
канцелярією про те, що 8 жовтня 1580 р. під час пожежі у Вінницькому замку
згоріли листи і привілеї великого князя литовського Вітовта Данилові Короткому
на селища Три Ізби, Михалівку, Богуші, Михалківці, Стрем’ятинці, Коташин і
Нункишинці та купчі листи на' селища Лоцижин, Гнилу Руду і Бесідки, залишені
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ним там на збереження на час своєї участі в поході в Московську землю в
складі роти брацлавського старости Юрія Струса з Коморова
(Оповиданє СОлєхна Короткого со погориню привилєєвь в замк# Вѣннщксш
Стєфан, Бомсю млстю корол полским, великим кніаз литовским, р#скии,
пр#скии, мазовєг/кии, жомоитскии, ифлантскии, кнжа сєдмикгродьскоє
СОзнаммѴемы тымъ листомь ншимь всимь вобєц и калсдом# зособна, кому
то вѣдати налєжнт, иж соповидал перед нами и книгами канцєлерии ншоє
короньноБ шлахєтньш СОлєхно Короткий, зємєни» нашь воєводства
Браславского, иж, б#д#чи єм# на службе їшюм воєнноu при нас и вомску ншомь
в зємли Московскои в ротЬ урожоного ЮрА Струса с Коморова, староста нашого
браславьского, кгды с пригоды за прнпадкомь нєщастливьш замок нашь
Вєницкии в рок# нинєшнимь тислча niamcom сосмдєсатомь мсца соктіабра
сосмого дна згорєнє1, в которомь, дєи, замк# нашомь сон, сот&ждчаючи на
сл#ясб# наш# воєнн#ю, листа, привилєА на иминіа свои сотчизныи дла
нєбєзспєчьности com нєприатєла в схованю зоставил был, а мєновитє листа,
привилєА, com великого кноза Витовта продкови єго Данил# Коротком# наданыи
на имина єго, в повєтє Браславскомь лєжачии, на сєлища Триизбы, Михаловк#,
Бог#шє, Михалковцы, Стрематинцы, Коташичь2, Нункишинци, такьжє листа
купчии на сєлища, # повіти Браславскомь лєжачии, мєновитє на Лоцыжинъ3,
Гнил#ю Р#д#, Бєсєдки, # зємєнина браславского
4Л#дажинского5к#плєньїи.
Тьіє, дєи, всі привилєа и листы купьчии на имєна и сєлища, вьппєи юписаньїє, в
ошхм замк# їшюл< //Вєницкомь погорєли. За которьш то погорєнємь тых листов,
привилєєвь своих, ообаваючиса сон, абы іакоє тр#дности тєпєр и на потом нє
пришло, просил нас за то, абыхмо тоє соповиданє єго до книгь наших
каньцєлєрииских коронных записати росказали. А так мы тоє соповиданьє єго
до книгь нших какцєлєрииских коронних водл#гь права записати а на
свадоі/ство того и пєчат наш# коронн#ю до того лист# ншого притисн#ти
росказалисмы. Дан # Вилни дна шостогонадцат мсца ноабра рок# по нарожнью
Сьгаа Божого тислча namcom сосмдєсіатого a королєвана нашого рок# патого.
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 216, л. 258 об.-259. Оригінал.

'згорєл
2Коташин
5Ладыжинского?

3Ладыжинъ?

4" 4Місце, залишене для імені.

№ 86
1580р., листопада 16. Вільно.Оповідання Семена Лавриновича Яцковського від свого і матері своєї
Катерини Люби перед королем Стефаном і коронною канцелярією про те, що
8 жовтня 1580 р. під час пожежі у Вінницькому замку згоріли листи і привілеї
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великого князя литовського Вітовта і короля Казимира IV, підтверджені королем
Сигізмундом Авґустом, на маєток Яцківці, залишені ним там на збереження на
час своєї участі в поході в Московську землю в складі роти брацлавського
старости Юрія Струса з Коморова
(Оповиданє Сємєна Лавриновича І^цковского ю погорєньє привилєв в замьку
Вѣнницькомъ
Стєфан, Божю мл. корол полскш/, великий кніаз литовскиі/,р#скш/, пр#скиі/,
мазовєцкш/, жомоитскш/, ифланьтьсюн/, кніажа сєдмикгродскоє
(0зна«м#ємьі тьш листомь ншимь всим вобєі/ и каждом# зособьна, кому
то відати налєжит, ілж еоповидал пєрєд нами и книгами канцєлєрии нашоє
коронноє шлсахє/иньш Сємєнь Лавринович І^цковьскии, зємєнин ншь повит#
Браславского, самь ют сєбє и имєн&м матки своєє шліахєтноє Катєриньї Любы,
иж, б#д#чи єм# на служби ішюи воєнної/ при нас в воі/ску нашомь в землі
Московско» в ротѣ #рожоного ЮрА Стр#са с Коморова, старосты нашого
браславского, кгды тых недавньо; чсов в рок# нинєшнимь тисіача п л тсот
шсмдєсіатол/ мсца юктіабра юсмого дна с пригоды за припадком нєщастливьш
замокь ншь Виницким згорил, в котором, дєм, замк# нашомь Виницкомь листы,
привилєіа и всє право єго на иминє єго ютчизноє ПЗцковцы, в повѣти
Браславскомь лєжачоє, ют продковь нших, то єст ют великого кнсазл Витовта
и ют королл Казимира наданыи а ют короліа єго млсти Жикгимонта Августа
потвє/>жоньіє, в сховали дла нєбєзпєчности // ют нєприіатєліа были, тьш, д єм,
всѣ листы, привилєА, вьішшєи мененыи, на иминє єго П^ковцы в томь замьку
ншомь Вѣницком погорєли. За которьш погорєньємь тыхь листовь, привилєєв
своих, юбавіаючисА юн, абы до іакоє тр#дности тєпєр и на потом нє пришло,
просил нас, абыхмо тоє юповиданьє єго до книгь нших канцєлєримскихь
коронных записати росказали. А такь мы тоє юповиданє єго до книгь
каньцєлєрииских коронных водл#гь права записати а на свіадог/ство того пєчат
наш# коронн#ю до того лист# нашого притисн#ти росказалисмы. Дан # Вилни
дніа шостогонадцат мсца нодбра рок# по нарожнью Сына Божого тисіача
niamcom юсмдєсіатого а королєваніа нашого рок# піатого.
РГАДА,ф. 389, оп. 1,д. 216, л. 259-259 об. Оригінал.

№ 87
1580p., листопада 16. Вільно. Оповідання Івана Красносельського від свого і батька свого Романа імені
перед королем Стефаном і коронною канцелярією про те, що, перебуваючи у
поході в “неприятельській землі” в складі роти брацлавського старости Юрія
Струса з Коморова, він, Іван, одержав звістку від свого батька, що 8 жовтня
1580 р. під час пожежі у Вінницькому замку згоріли листи і привілеї великого
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князя литовського Вітовта і короля Казимира IV на селища Красне, Криківці,
Кожинці, Обалчів і Триножин
(Оповиданьє Йвана Красносєлского © погорєнє привильєвь в замку
Вєнниі/кол*
Стєфан, Болсю мл. корол полским, великим кніаз литовским, рУским, прУским,
мазовєцкии, жомоитским, ифліантским, кнжа сєдьмикгродскоє
ШзнаммУємьі тымъ листомь ншимь всѣмъ вобец и каждомУ зособна, кому
то вѣдати налєжит, иж соповидал пєрєд нами и книгами канцєлєрии ішіоє
короньноє шліахєтним Йван Красносєлскии, зємєнинь нашь повѣту
Браславского, самь com сєбє и имєнємь со/ица своєго Романа Красносєлского,
иж, бУдУчи ємУ при нас и вомску нашомь в зємли нєприіатєлском на службє
воєннои в ротє Урожоного ЮрА СтрУса с Коморова, старосты нашого
браславского, и взіавши видомост cam сотца своєго Романа Красносєлского,
кгды тых нєдавнихь часов в рокУ нинєшним тисіача niamcom юсмьдєсіатомь
мсца ажтіабра сосмого дніа с пригод и за припадкомь нєщастливьш замокь
напгь Вѣницким згорѣль, тамъ жє, дєм, в томь замкУ нашомь Вѣниг/комь сотєць
єго всѣ листы, привилєіа и право своє на ими»іа своє ©тчизныи, мєновитє на
сєлища Красноє, Криковцы, Кожинцы, (Обалчов1и Триножин, // com продка ншого
вєликого їснзіа Витовта и com короліа єго млсти Казимира наданьш, в схованю
дла нєбєзпєчности (от нєприіатєліа мєл, которыи, дєм, всѣ в томь замкУ нашомь
Винш/комь согнємь погорєли. За которим погорєньємь тых листовь, привилєєв
и всѣх правь єго, шбавіаючисіа сон, абы за тьш ютсц єго и сон сам тєпєр и на
потол* до акоє трУдности нє пришли, просил нась, абыхмо тоє юповиданьє єго
до книгь наших канцєлєрииских коронних записати росказали. А такь мы тоє
соповиданьє єго до книгь наших канцєлєримскш; коронних водлУгь права
записати а на свєдоцтво того и пєчат нашУ коронною до того листУ ншого
притиснУти росказалисмы. Дан УВилни дна шостогонадцат мсца нодбра рокУ
по нарожнью Сина Божого тисАча ПАтсот шсмдєсіатого а королєваніа ншого
рокУ ПАТОГО.
РГАДА,ф. 389, оп. 1,д. 216, л. 259 об.-260. Оригінал.

1Ідеться про Лобачів.

№ 88
1580p., листопада 16. Вільно. Оповідання Семена і Богдана Ободенських перед королем Стефаном і
коронною канцелярією про те, що 8 жовтня 1580 р. під час пожежі у Вінницькому
замку згоріли сховані там листи і привілеї на різні маєтки
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СОповиданє Сємєна а Богдана СОбодєнских со погоринє привилєвь в замку
Вѣнницьскомъ
Стєфан, Боэ/сю мл. корол полсюш, великим кз литовским, р#ским, пр#сюш,
мазовєі/ким, жомоитсюш, ифліантским, кніажа сєдьмикгродскоє
С0знамм#ємьі тымъ листомь ншимь всимь, вобєі/ и ка^сдом# зособьна, ком#
то вѣдати налєжит. Присьшали до нас шлгахєтньїи С е м е н а Богдан (Ободєнскии,
зєміанє нши повит# Браславского, соповидяючи намь то, иж кгды тых нєдавньїх
чсовь в рок# нинєшним тисАча niamcom сосмдєсіатомь мсца юктіабра сосмого
дніа с пригоды и за припадкомь нєщастливьім замокь наш Виниі/ким згорєл, в
котором, дєм, замк# ншомь Виниі/комь еони всѣ листы, твєрдости, права и
привилєА на и м и н а своє, так сотчизныи, матєристьіи, выслужоныи и к#плєньіи,
лєжачии в повити Браславском и Києвском, дліа нєбєзпєчности com нєприіатєліа в
схованю мѣли, со которих то листєх, привилєєх на тот час мєновитє справы дат
нє могли; котории, дєм, всѣ листы, права, привилєА их в толі замк# нашомь
Вѣниі/комь согнєм погорили. За которьш погоринємь листовь помєнєньїх еони,
собавіаючис, абы тєпєр и на потом до акоє тр#дности // нє пришли, просили нас
за то, абыхмы тоє соповидяниє их до книгь нших канцєлєримских коронныхь
записати росказали. А так: мы тоє соповиданьє их до книгь нашихь
канцєлєримских коронных водл#гь права записати а на свіадоі/ство того и пєчат
наш# коронн#ю до того лист# ншого притисн#ти росказалисмы. Дан # Вилни
дніа шостогонадцат мсца нолбра рок# по нароа/енью Сына БожЕг(о) тисіача
niamcom сосмьдєсіатого а королєваніа нашого рок# патого.
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 216, л. 260-260 об. Оригінал.

№ 89
1581 p., січня 24. Варшава, на сеймі. Привілей короля Стефана Янові Бокію Печихвостському на брацлавське
підкоморство
Данина подкоморства браславског(о) Ян# Бокѣю
Стєфань etc.
С0знамм#ємь тымь нашимь листомь всимь вобе ц и каждом# зособна, ком#
то вєдатм тепер або и на потомь будєть належало, иж ІІ мы, маючи ласкавоє
бачєньє на вєру, х#ть, дєльность и сл#жбы к# намь и Рєчи Посполитом ЇЗІна
Бокѣіа Пєчихвостского, зємАнина нашого с продковь єго, а, хотєчи єщє к том#
х#тлившого на потомь #чинити, з ласки нашоє кролєвскоє на причин# панов рад
наших єм# врад зємским подкомо/?ство вь воєводствє Браславстм, по
нєбожчику Михамл# Шашк# вак#ючоє, дали єсмо и тымь листомь нашимь
даєм з владностю, пожитки и зо всимь тымь, што ку том# врад# водлє звычаю
права и стат#т# зємского належить. Которьш на то (присіагу, в стат#тє зємскомь
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(описанню, водлє порадк# и звычаю тамошнєго вчинивши) маєть вступити и
соныи врад подкоморство воєводства Браславьского держати, мети и
справовати, владности и всих пожитковь єго вживати, всіякиє справы того враду
сл#шнє и пораднє справовати, права посполитого нй в чомь нє ютст#пуючи,
собывателемь шного краю всіакого стан# и всимь людємь Уближеныа ниіакого
нє чиніачи, до живота єго альбо до большого и заі/нєишого достоєнства, альбо
врад# зостаньА. Прото всимь и кождом# зособно, дыкгнитарол*, #радникомь и
шліаггє воєводства Браславского и инымь всимь іакогокольвєкь достоєнства и
стану людємь, до которых то вєдомости приводимь и росказ#емы, абы єстє
вьішєи (описаного Урожоного \Лна Бокєіа Пєчихвостског(о) за властного
подкоморого браславского мєли а юном# мєстьцє, #чтивость и владз#
при//знавали, послушенство и повинность пристойною чинили и вси доходы и
пожитки, до того враду подкоморского налєжачиє, штдавали, досьпь том# всєм#
чинили и тымъ, которымъ то належить, досыть чинити росказали а дла ласки
нашоє кролєвскоє и повинностєи своихь иначєи того нє чиніачи. До котороє рєчи
лєпшого свєдєцства тот листь нашь р#кою нашою королєвскою подписавши,
печать наш# коронн#ю до нєго притисн#ти росказали. Писань вь Варшавє на
соимє вальномь коронномь дніа двадцать четвертого мсца гєнвара рок# com
нарожєнья Исусь Хрыстова тисіача піатьсот (осмьдєсіать пєрвого а кролєваньїа
нашого рок# піатого.
Stephanus Rex
Lawryn Piesoczinski, pisarz
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 329-330. Оригінал.

№ 90
1581 p., лютого 3. Варшава, на сеймі. Оповідання вінницького войського Гнівоша Стрижовського перед королем
Стефаном і коронною канцелярією про те, що 8 жовтня 1580 р. під час пожежі у
Вінницькому замку згоріли документи, які він, від’їжджаючи у похід під Великі
Луки при брацлавському воєводі і кременецькому старості кн. Янушові
Збаразькому, залишив на збереження, а саме: привілей великого київського князя
Володимира предкові оповідача Олександрові на маєток Стрижівку; привілей
великого князя київського Олександра Володимировича Бикові Олександровичу
і Юшкові Биковичу на маєтки Цвітківці, Клобучища, Пилевенці, Кобиллю і Янів;
привілей короля Казимира IV Лехнові Юшковичу Биковича Стрижовському на
селища Київського повіту Єргачів і Щербів; лист брацлавського і вінницького
старости кн. Костянтина Острозького про розмежування земель маєтку
Стрижівки і міста Вінниці; лист кн. Іллі Костянтиновича Острозького про
розмежування королівського села Мізякова і маєтку Стрижівки; привілей короля
Казимира IV шляхті Брацлавського воєводства на вільне її та її підданих
проживання у містах Брацлаві і Вінниці у зв’язку зі спустошенням маєтків
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“неприятелем”, про звільнення цих підданих, під час їхнього даного перебування
в Брацлаві і Вінниці, від старостинської юрисдикції й водночас їх обов’язок брати
участь в обороні тих же міст та замків при них і в спорудженні там само мостів;
лист короля Сиґізмунда І брацлавському і вінницькому старості кн. Іллі
Костянтиновичу Острозькому на вільне будування у Брацлавському і
Вінницькому замках комор і домів, в яких би шляхта моїла рятувати своє майно
і себе від “неприятеля”; чимало виданих королями шляхті Брацлавщини листів,
назви яких він, Г. Стрижовський, подати не може, бо реєстр їх, скріплений
печатками цієї шляхти, тоді ж і там само згорів
(Оповєдакє Стрыжовског^) ш згорєнє зъ замком Вєниг/ким в сховакю єго
правь, привильєвь, всєи шлгахте браславскои належачих и єго властных
Стєфань etc.
СОзнаимуємь симь нашимь листомь всимь вобєц и кождом# зособна, ком#
то вєдати належить, иж собличнє пєрєд нами и # книгь канцлєрии нашоє
коронноє #рожоныи Гнєвошь Стрыжовскии, воискии вєнш/кии, соповєдаль, иж,
дєи, (от&ждаючи сон на посл#г# наш# под Вєликиє Л#ки при вєльможном кнзю
Ин#шу Збаразскомь, воєводє браславскомь, старостє кремганецкомь, дліа
нєбєзпєчности com непригателга татар, зложил до схованыа в замк# нашомь
Вєницкомь маєтность свою всю р#хом#ю, такжє листы, права, твєрдости и
привилыа свои, наданьїє com королем их милости и великих їснзєи хвалєбноє
памєти на имєньїа сотчизньїє, нижем помененые, продкомь єго, ку том# теж и
листы, привилєіа шліахты собывателеи воєводства Браславского и некоторые
вольности их, такжє листы до старость тамошних, com продковь наших а>
кривды и #6лижєньа вольностєи их писаные, которые, дєи, (он com всєє шліахты,
гако врадникь зємскии, # сєбє в захованью мєль. И кгды, дєи, с пригоды за
припадкомь нещастнымъ соньш замокь нашь Веницким / / згорєль в року
прошломь тисіача піатьсоть сосмьдєсіатомь мсца соктєбра сосмого дніа, тамь,
дєи, сонаїа маєтность листы, права, твєрдости и привилєіа єго, такжє и тьіє
листы, привилєд шлгахе/иские погорєли, то єсть напрод привилєи великого Їснза
києвьского Володимєра, даныи продк# єго Алєксандр# на имєньє єго
Стрыжовку, лєжач#ю # повєтє Вєницкомь над рєкою Богомь; привилєи великого
кнзА києвского жь Алєксандра Володимєровича, даныи продкомь єго Бык#
Апєксандрович# и Юшку Быкович# на имєньїа єго Цвєтковцьі, Клобучища,
Пилевенцы, Кобылью над рєкою Дєсницєю, ПЗнєвь над рєкою Богомь и над
рєкою Снивотою, лєжачиє в повєтє Вєницкомь; привилєи короліа єго милости
Казимєра, продку єго Лєхн# Юшьковичу Быковича Стрыжовском# даньш на
сєлища єго Ергачовь и Щєрбовь, лєжачиє над рєчкою Растовицєю # повєтє
Києвскомь; лист нєбожчика Їснза Костєнтина (Острозского, на сон чась
старости браславского и вєницкого, на розграничєнє кгрунтовь имєньа єго
Стрыжовки (от кгр#нтов мєста нашого Вєницкого, которые кгр#нты за лйсты
продка нашого короліа єго милости Жикгимонта з отцємь єго Дмитромь
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Лєхновичомь Стрыжовскимъ розьєждчаль и пєвньїє границы межи соными
кгрУнты починил; другим лист нєбожчика к н за И л ь и Костєнтиновича
(Острозского на сограничєньє кгрУнтов села нашого Мєзаковского com кгрУнтовь
Стрыжовских, которые, дем, кгрУнты сонь, за листы того жь королА єго милости
розєждчаючи, пєвньїє гра//ницы починиль; привилєм королга єго милости
Казимєра, даным шлгахтє собьіватєлєл* всєго воєводства Браславского на
вольноє мєшканьє им самымъ и подданымь их У мєстєх наших Браславлю и
Вѣницы дліа спУстошеныа сот нєприіатєліа имєнєм их, которымъ, дєм,
привилєємь тьіє подданьїє их, в мєстєх мєшкаючиє, іако cam судУ, так и com
инших юрисъдицым старость тамошних, браславского н вєницкого (сокро.и
будованыа мостовъ и повинности собороны замковоє и мєстскоє) вольны были;
листь королА єго милости Жикгимонта, писаным до нєбожьчика кнза Ильи
Костєнтиновича СОстрозьского, на то т чась старости браславского и
вєницкого, на вольноє будованьє комо/? и домов в замкох наших Браславлю и
Вѣницы дліа Убєжища ю т нєприіатєліа и схованыа маєтностєм ш лахтє
собьіватєлюмь воєводства Браславског(о). И иньших, дєм, листовь королем
их милости, продковь наших, шлахтє зєманомь тамошнимь належачих, в томь
схованью єго было немало, которых, дєм, достаточне памєтати и ведати нє
можєт, бо, дєм, и рємстрь списаным тых листов за пєчатьми юбьіватєлєм
тамошних в том жє схованью єго межи листы згорєл. За которьш згорєньємь
привильєв и правь єго, юбавАючисА, абы затьш сон самь тепер и потсшки єго
до іакоє трудности нє пришли, просиль нась, абыхмо тоє юповєданьє єго до
книгь наших канцлєримских записати казали. Ико жь // записано. А на
свєдєцство тоє рєчи печать нашу короннУю притиснУти єсмо росказали. Писан
вь Варшавє на соммє вальномь коронномь дніа трєтєго мсца фєвраліа рокУ
тисіача niamcom юсмьдєслт пєрвого а кролєваньА нашого року питого.
Joannes Borukowski,
Справа єго жь
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 330 об.-332. Оригінал.

№ 91
1581 p., лютого 3. Варшава, на сеймі. Оповідання брацлавського земського писаря Северина Судимонтовича
Кропивницького перед королем Стефаном і коронною канцелярією про те, що
8 жовтня 1580 р. під час пожежі у Вінницькому замку згоріли документи, які
він, від’їжджаючи у похід під Великі Луки при брацлавському воєводі і
кременецькому старості кн. Янушові Збаразькому, там залишив на збереження
в коморі Михайла Кордиша, а саме: привілей великого князя литовського Вітовта
предкові оповідача Григорові Судимонтовичу на маєтки Кропивну, Скоморошки
і Животів; привілей короля Казимира IV прадідові оповідача Іванові
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Судимонтовичу Шабану на селище Монастирище у Білоцерківському старостві;
привілей короля Сиґізмунда І дідові оповідача Олексієві Судимонтовичу
Кропивницькому на пасіку і Попівську поляну, котра лежить між землями міста
Вінниці; судові листи брацлавського підкоморія Михайла Шашка і вінницького
войського Миська Петничанського, призначених королем Сиґізмундом Авґустом
комісарами для проведення відмежування земель міста Вінниці від грунтів тих
же пасіки і поляни; судовий лист тих самих осіб, призначених тим самим королем
комісарами для проведення відмежування земель міста Вінниці від земель
маєтку Комарівського оповідача
(Оповєданє Кропиъницког(о) со згорєнью зь замком Вєниі/ккм правь и
привильєвь, єм# налєжачихь
Стєфань etc.
(0знамм#ємь тымь листомь нашимь всимь вобєі/ и кождом# зособна, ком#
то вєдати належить, иж собличнє пєрєд нами и # книг канцлєрии нашоє коронноє
#рожоным Сєвєри» Судимонтович Кропивницкии, писар зємским //воєводства
Браславского, жаловал и соповєдаль, иж, дєм, сотєждчаючи сон на посл#г# наш#
под Вєликиє Л#ки при вєльможномь кнзю ПІн#ш# Збаразскомь, воєводє
браславскомь, старостє крєміанєцкомь, дліа нєбєзпєчности соm нєприіатєліа
татар, листы, права, твєрдости, привилєіа на имєна свои сотчизные налєжачиє,
нижєм мєнованьїє, в замк# нашомь Вєницкомь # схованьє зложил в коморє
зємєнина нашого Михамла Кордыша. То пакь, дєм, кгды в рок# прошломь тисіача
піатьсоть сосмьдєсіатомь мсца соктєбра сосмог(о) дніа с пригоды за припадкомь
нєщастньїмь замокь нашь Вєницким згорєл, тамь, дєм, и тьіє листы, права,
твєрдости и привилєіа на и м єньа єго налєжачиє в томь замк# нашомь
Вєницкомь согнем погорєли, то єсть мєновитє привилєіа сот королем их милости
и великих кнзєи свіатобливоє памєти продковь наших. Напрод привилєм великого
кнза Витолта, продк# єго Григорю Судимонтович# даным на имєньїа, в повєтє
Браславскомь лєжачиє, на мміа Кропивн#ю над рєчкою Кропивною, Скомороппси,
Животов над рєчкою Роскою; привилєм короліа єго милости полского Казимєра,
прадєд# єго Йван# Судимонтовичу Шабан# даньш на еєлищо, в староствє
Бєлоцєрковскомь лєжачоє, мєновитє Манастартцє; привилєи короліа єго милости
полског(о) Жикгимонта, дѣдови єго Алексѣю Судимонтовичу Кропивницкому
даньш на пасєку и поліан#, прозьіваєм#ю Поповск#ю, лежачую мєжи кгр#нты
мєста нашого Вєницького // над рєчкою Вѣницею; листы судовые нєбожчика
Михамла Шашка, подкоморєго браславского, а нєбожчика Миска
Пєтничанского, воиског(о) вєницкого, комисаровь com короліа Жикгимонта
Августа, на сограничєньє кгр#нтов мєста Вєницког^ com кгр#нтовь тоє пасєки
и поляны єго высыланыхъ; др#гим листь судовьш тых жє комисаровь помєнєньїх;,
высыланых com того ж короліа єго милости Жикгимонта Августа на на
сограничєньє кгр#нтовь мєста Вєницкого com кгр#нтовь и м єн ь а' єго
Комаровского. (Z\ko ж бы, дєм,-сон давно, скоро по згорєнью того замку нашог(о),
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то намъ соповєда/и нє занєхал, нижли, дєи, недавно с а c послуги нашоє звєрнуль.
Просил насъ, абыхмо тоє еоповєданьє єго до книгь наших канцлєрииских
записать казали. А такь мы тоє соповєданьє єго до книгь канцлєрии нашоє
корокноє записати и на свєдєцство тоє рєчи и печать наш# коронною до сєго
листу нашого притиснути єсмо росказали. Писань вь Варшавє на соимє вальноє
короти ш дна трєтєго мсца фєвралА року com нарожєньА Исусь Хрыстова тислча
піатьсоть сосмьдєсАт пєрвого а кролєваньА нашого рок# піатого.
Joannes Borukowski,
Справа єго жь
R. R vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 332 об.-ЗЗЗ. Оригінал.

№ 92
1581 p., лютого 3. Варшава, на сеймі. Оповідання Богдана Козара, за дорученням свого батька брацлавського
іродського судді Кіндрата, перед королем Стефаном і коронною канцелярією
про те, що 8 жовтня 1580 р. під час пожежі у Вінницькому замку згоріли
документи, котрі, на прохання Кіндрата Козара, його приятель Семен
Ободенський залишив на збереження, а саме: листи і привілеї великого князя
литовського Вітовта і короля Яна Ольбрахта його предкові Кості Кошиловичу
на селища Облич, Пашківці, Саврань, Бесідки, Карачівці, Деревківці, Кошилівці,
Олешківці, Урвиживіт і Харпаки
(Оповєданє Козаровь со згорєнью правь и привилєвь єго зь залшш Вєницкиє
Стєфань etc.
С0знаим#ємь тымь нашимь листомь всимь вобгц и кождом# зособна, ком#
то вєдати тєпєр альбо и на потомь будєть належало. Присылал до нась #рожоньш
Кондрать Козар, с# д а кгродскии браславскии, сына своєго Богдана,
соповєдаючи, иж кгды часов нєдавньїх в рок# прошломь тисАча піатьсоть
сосмьдєсатомь мсца соктєбра сосмого дна с пригоды за припадкомь нещаснымъ
замокь напгь Вєницкии на корєнь згорєль, гдє жь, дєи, в томь замк# Вєницкомь
вси листы и привилыа, права вєчньїє com продковь нашихь, то єсть com великого
Ї с н з а Витовта и королА єго милости (Олбрахта, продку єго Кости Кошилович# на
имєньїа и сєлища єго сотчизньїє, в повєтє Браславскоє лєжачиє, а мєновитє на
СОбличь, Пашковцы, Саврань, Бєсєдки, Карачовцы, Дєрєвковцьі, Кошиловцы,
СОлешковцы, Ѵръвиживотъ и Харпаки, наданьїє, тамь згорѣли, которьіє вси права
даль сон быль до замк# Вєницкого, іако до безпечного схованьА com непридтелд
татар, приАтєлю своєму шлахєтном# Сємєн# СОбодєньском#, чого, однак, //
всєго іако здавна, такь и на сєсь час со» в спокоиноє дєржанью и #живанью за
правомь своимь вєчистьімь єсть. (Однакь, дєи, водл#гь права то сєбє вар#ючи,
абы за тымь згорєньємь листов тєпєр и на потомь сонь самь и потомьки гг(о)
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іакоє трУдности нє мєли, просиль нас, абыхмо тоє шповєданьє, через нєго com
соца1єго Учинєноє, до книг наших канцлєримскихь записати росказали. А такь
мы тоє шповєданьє до книгь канцлєрии нашоє коронноє записати а на свєдєцьство
тоє рєчи и пєча/n нашУ до сєго листУ притиснути росказали. Писань вь Варшавє
на соммє вальномь короньномь дна трєтєго мсца фєвралА року сот нарожєньА
Исус Хрыстова тисАча піатьсот сосмьдєсіать пєрвого а кролєваньА нашого
рокУ питого.
Joannes Borukowski,
Справа єго жь
R. R vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 333 об.-334. Оригінал.

1со/ица

№ 93
1581 p., лютого 3. Варшава, на сеймі. Оповідання Семена Ободенського від свого і брата свого Богдана імені
перед королем Стефаном і коронною канцелярією про те, що 8 жовтня 1580 р.
під час пожежі у Вінницькому замку згоріли документи, а саме (посланець цих
зем’ян раніше перед тими ж королем і канцелярією в своєму оповіданні,
вчиненому за ікнім дорученням, це зазначив): привілей великого князя литовського
Вітовта їхньому предкові Андрієві Полозу на селища Ободни, Іллінці, Урнучів і
Війтівці; привілей великого князя Семена Олельковича Іванові Живоглоду на
маєтки Київського воєводства Косоричі, Дідківці і Кодню
СОповєдаяє СОбодєнскихь со згорєнью правь и привильєв зь замюш Вєницкил*
(ОзнаммУємь тымь листомь нашимь всимь и кождомУ зособна, комУ то
вєдати належиш. Ставши собличнє пєрєд нами и У книгь каньцлєрии нашоє
коронноє, шліахєтньш Сємєнь (Ободєнским, зєміанинь нашь воєводства
Браславского, соповєдаль самь com сєбє и сот брата своєго Богдана (Ободєнского
штом, иж, дєи, іако пєрвєм сєго присылали еони до нась, соповєдаючи, иж року
прошлого тисіача піатьсоть сосмьдєсатого мсца еоктєбра сосмого дна c пригодьі
за припадкомь нєсчасливьімь замокь напгь Вєницким згорєл, гдє в томь замкУ
в схованью их дліа нєбєзпєчности com нєприАтелп татар листы, твє/?дости, права
и привильА, имь налєжачиє, на имєньа их штчизньїє, материстые, выслУжоные и
кУплєньїє погорєли. Котороє шповєданьє их на а>нь чась до книгь наших
канцлєрииских єсть записано. Нижли иж, дєм, листов, привильєв tom которых
продков нашихь продкомь их были наданы, такжє и имєнєм своихь, на которьіє
тьіє листы належали, в тот час посланець их перед нами за нєвєдомостью нє
мєновал. Прото тепер тые листьі, привильА в том замкУ нашомь Вениг/комъ //
быти погорєльши мєновали. Напрод содинь привилем, com продка нашого славноє
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памєти великого кнза Витовта продк# юс Андрєю Полоз# даньш на сєлища. их
camчизные (Ободны на рєцв Собк#, Ильинцы на Соб# и на Собк#, Ѵрн#човь,
Вомтовцы на рєцє Бог#, лєжачиє вь воєводствє Браславскомь, которые тєпєр
сп#стопіоны юти нєприіатєліа татар, але, дєм, еони их и тєпєр #живають; другим
листь привилєм великого кнза Сємєна (Олєльковича, нродк# их Йван# Живогпод#
даньш на имєньїа их сотичизньїє, лєжачиє # воєводствє Києвскомь, Косоричи,
Дєдковцьі, Кодна. За которымь згорєнємь листовь, привильєвь и всихъ правь
их, собавлючисА, абы за тымь юни сами и потомки юс до іакоє трудности нє
пришли, просили нас, абыхмо тоє юповєданьє их до книгь наших канцлєримскихь
водл#гь права записати казали. ІЙко ж то всє з росказаньА нашого до книгь
наших канцлєрии коронноє записано. И на свєдєг/ство печать наша до сєго лист#
єсть притиснена. Писань вь Варшавє на соммє вальномь короннол* дна трєтєго
мсца фєвралА рок# юти нарожєнА Исус Хрыстова тислча патьсоти юсмьдєсіать
пєрвого а кролєваньА нашого патого.
Joannes Borakowski,
Справа єго жь
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 195, л. 334 об.-335. Оригінал.

№ 94
1581 p., лютого 3. Варшава, на сеймі. Оповідання Семена Лавриновича Яцковського від свого і матері своєї
Катарини Люби імені перед королем Стефаном і коронною канцелярією про те,
що 8 жовтня 1580 р. під час пожежі у Вінницькому замку згоріли документи,
сховані там у скрині Боїдана Ободенського (який зразу після пожежі оповів про
це перед Брацлавським ґродським урядом; сам же С. Л. Яцковський, за його
словами, про це згоріння дізнався, коли повертався з походу в Московську землю,
в ході якого перебував у складі роти брацлавського і вінницького старости Юрія
Струса з Коморова, по чому оповів про нього перед тими ж королем й
канцелярією, а повернувшись додому, одержав докладнішу інформацію про те
саме від своєї матері, виклав її перед тим же ґродським урядом і згодом удався
до даного оповідання), а саме: листи і привілеї великого князя литовського
Вітовта і короля Казимира IV предкові оповідача Лесю Турколовичу на маєток
Яцківці і підтвердження цих документів королем Сиґізмундом Авґустом; квит,
виданий коронною канцелярією за короля Сиґізмунда Авґуста і коронного
канцлера Валентия Дембінського батькові оповідача Лавринові про сплату ним
решти побору за два роки
(Оповєданє Сємєна ЇЛцковског(о) ю згорєнью зь замком Вєниі/юш правь и
привильєвь, єм# и матцє єго Любє належачих
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Стєфань etc.
(ОзнаимУємь симь нашимь листомь всимь вобєць и кождомУ зособна, комУ
то вєдати тєпєр албо на потом будєть належало. СОповєдаль пєрєд нами и У
книгь канцлєрии нашоє коронноє ш л а х є т н ь ш Сємєн Лаврыновичь ЇЛцковсши,
з є м а н и н ь нашь воєводства Браславског^, самь ют сєбє и имєнєм матки своєє
ш л а х є т н о є Катарины Любы, иж, будУчи ємУна слУжбє нашои воєнно» при нась
вь воиску нашомь в зємли Московскои в ротє Чрожонг(о) Юріа СтрУса с
Коморова, старосты браславского и вєницкого, кгды часовь нєдавньїх, в року
прошломь тислча піатьсоть сосмьдєсіатомь мсца соктєбра сосмого д н а , c
пригоды за припадкомь нєщастньїмь замокь нашь Вєницкии на корєнь згорєль,
гдє, дги, в томь замкУ листы, привильА и всє право на имєнє єго ютчизноє
Ицковцы, в повєтє Браславскомь лєжачоє, com продковь наших, то єсть com
великого Їсн за Витовта и cowкоролА Казимєра, правомь вєчньш продку єго Лєсю
ТурколовичУ даноє и налєжачоє, такжє, дєи, и потвєржєньє на то королд єго
милости Жикгимонта Августа, к томУ квит с канцлєрии королд єго милости
Жикгимонта Августа, справы пана Дєєбинского, на сонь чась канцлера
коронного, которымь сотца єго Лаврына Ицковского // квитоваль за Учинєньємь
личбы з решты поборУ, за рокь тисіача піатьсоть ь 1и за рок тисіача піатьсоть
'■ ■' выбираного, и иньших листовь, до права належачих, и квитов на долги
немало погорєло. Которые, дєи, справы были зь скрынею в захованью дліа
нєбєзпєчности cow нєприіатєліа татар в томь замкУ Вєницкомь УшлАхєтного
Богдана (Ободєньского. Око ж на юн чась зараз по згорєню справь єго в замкУ
Вєницкомь Богдань (Ободєнскии, У которого то схованью было, на врадє
кгродскомь Браславскомь юповєдаль и до книгь записати даль, такьжє и юнь
самь, скоро ю той пожозє взавши2вєдомость, єдучи з службы нашоє воєнноє,
намь и Укнигь наших канцлєрииских юповєдати нє занєхаль, юдно ж такь
достаточнє правь своих мєновати нє могь. Аж приєхавши до домУ своєго и
взавши2 пєвнУю вєдомость ют матки своєє а юбаваючисіа, абы за тымъ
погорєнєм правь єго до іакоє трУдности тєпєр и на потомь еони и потомковє єго
нє пришли, то ж зновУна еономжє врадє кгродскомь Браславскомь юповєданьє
достаточнє Учинивши, тєпєр то нам ку вєдомости донєс и такь юповєдал,
просіачи, абыхмо тоє юповєданьє єго до книгь нашихь канцлєрии коронноє
водлугь права записати росказали. Што з росказанА ншог(о) записано. А на
свєдєцство того и пєчат наша короннал до сєго листУ гст притиснена. Писань
вь Варшавє на соимє вальном короннеш д н а трєтєго мсца фєвралА рокУ ют
нарожєнА Исус Хрыстова Дф юсмьдєсАт пєрвого а кролєваньА нашого піатого.
Joannes Borukowski,
Справа єго жь
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 195, л. 335 об.-ЗЗб. Оригінал.

'■ лМісце, залишене для подання року.
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2взіавши

№ 95

1581 p., лютого 3. Варшава, на сеймі. Оповідання Івана Красносельського від свого й батька свого Романа імені
перед королем Стефаном і коронною канцелярією про те, що, повертаючись з
походу в Московську державу (“до Москвы”), в ході якого перебував у складі
роти брацлавського і вінницького старости Юрія Струса, він, Іван, перед тими ж
королем і канцелярією оповів, що 8 жовтня 1580 р. під час пожежі у Вінницькому
замку згоріли його та його батька документи; нині ж, довідавшись від батька,
які саме документи загинули, він оповідає, що маються на увазі привілей великого
князя литовського Вітовта їхньому предкові Редкові Єсману на селища Красне,
Криківці і Кожинці та привілей короля Казимира IV їхньому предкові Григорові
Єсману на селища Олбачів і Триножин
(Оповєдакє Красносельског^ а>згорєнью правь и привильєвь єго зь замкомь
Вєнш/кимь
Стєфань etc.
(0знаим#ємь тымъ листомь нашимь всимь вобец и кождом# зособна, ком#
то вєдати налєжит. Тых часов присылалъ до нась з є м а н и н ь нашь воєводства
Браславского Романь Красносєльским сына своєго Йвана Красносєльского,
соповєдаїачи, иж, дєи, што первеи сєго в рок# прошломь тисіача піатсоть
шсмьдєсіатомь тот жє сынъ єго Ивань Красносєльскии, будучи на посл#зє
нашом воєннои до Москвы в ротє #рожоного ЮрА Стр#са, старосты
браславского и вєницкого, записаныи, ' до сєбє сотца своєго1, пєрєд нами
соповєдаль со пожозє замк# нашого Вєницкого, которьш за припадкомь
нєщастньшь в томь то рок# прошломь тисіача плтсоть шсмьдєсіатомь мсца
соктєбра сосмого д н а згорєль, гдє жь, дєи, маєтность єго р#хомаіа, такжє права
и привилєє на и м є н ь а є г о штчизные, которьіє, дєи, дліа нєбєзпєчности ш/и
нєприіатєлА татар тамь в схованью были, погорєли. ІЗко ж на сонь час тоє
шповєданьє єго до книгь наших канцлєрииских ач єсть записано, нижпи сотом,
котором# продк# єго тьіє и м є н ь а єго сотчизньїє мєновитє были наданьїє,
вєдомости, comсоца2своєго нє маючи, в оповеданю своєм пєршомь пєрєд нами
нє доложил. СО чомь сонь тєпєр достаточн#ю втдомость в з а в ш и а тєпєр то
іаснє показ#ючи, мєноваль, ижь там в замьк# Вєницкомь згорєли привильА
продковь наших, а напрод великого к н з а Витовта, даньш продк# єго Рєдку
Есман# на селища, лєжачиє # Браславскомь повєтє, называемые Красноє,
Криковцы а Кожинцы; другий привилєм королА Казимира, продк# єго Григорю
Есман# даныи на селища, лєжачиє в томь же повєтє, называемые СОбачовь3а
Трыножанъ4. За которымъ погорєньємь тых правь и привильєвь єго, собавлючисіа,
абы самь и потомковє єго до іакоє трудности нє пришли, просиль нась, абыхмо
тоє соповеданьє єго до книгь наших канцлєриискихь водлє права записать
росказали. А такь мы юповєданьє єго до книгь наших канцлєриискихь записать
и на свєдєцство того печать наш# притисн#ть єсмо росказали. Писань вь
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Варшавє на соммє вальномъ коронъномъ дна трєтєго мсца фєвралА рокУ com
нарожєньА Исус Хрыстова тисдча піатьсоть сосмьдєсіать пєрвого а кролєваньА
нашого піатого.
Joannes Borukowski,
Справа єго жь
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА,ф. 389,on. 1,д. 195,л. 336 об.-337. Оригінал.

и л Місце незрозуміле - не вистачає кількох слів. Тут, напевно, сказано було, що
Іван Красносельський довідався від свого батька про пожежу. 2ютица 3Ідеться
про Лобачів. 4Триножинь

№ 96
1581 p., лютого 3. Варшава, на сеймі. -

Оповідання Григорія Чечеля перед королем Стефаном і коронною
канцелярією про те, що 8 жовтня 1580 р. під час пожежі у Вінницькому замку
згоріли такі його документи, скриню з якими його приятель Семен Ободенський
поклав туди на збереження: привілей великого князя литовського Вітовта його
предкові Андрієві Судимонту на селища Кощинці, Борсуківці, Калавур, Рашків,
Христенію, Радківці, Минківці і Серховичі; привілей короля Яна Ольбрахта, що
підтверджує цей привілей; данина на доживотне володіння селищем Щорівцями
(Оповєданє Чєчєлєво созгорєнью правь и привилєв єго зь замкол* В єницкилі
(ОзнаммУємь тымь нашимь листомь всимь и кождомУзособна, комУ то
тєпєр або на потомь вєдати бУдєт належало. Приєздиль до нась шлсахєтньїи
ГригорємЧєчиль, зєміанинь напгь воєводства Браславского, соповєдаючи намь,
иж кгды часов нєдавньїх, в рокУ минУлол* тисдча піатьсоть шсмьдєсіатомь
мсца шктєбра сосмого дніа, за припадкомь нещаснымь пригоднє замокь нашь
Вєницким на корєнь згорєл, до которого замкУ Вєницкого привилыа и твердости
на имєньїа свои сотчизньїє, в скрыни замкнУвши, дліа нєбезпєчєнства дал былъ
в захованьє приіатєлю своємУ шліахєтномУ СємєнУ(ОбодєньскомУ. Ино, дєи, на
сонь час тьіє права єго тамь жє в замкУ погорєли, чого со» заразь на врадє
нашомь кгродскомь Браславскомь соповєдать нє занєхал. И на сєсь чась тымъ
достаточнє то собє водлє права варУючи, абы трУдности тєпєр и на потомь со
тонє Ужиль, намь соповєдиль, жє привильАи наданыа вєчньїє сот продковь наших
хвалєбноє памєти вєликого кнза Витовта и королі» єго милости (Ольбрахта,
продкУ єго Андрєю СудимонтУ даньїє на имєньїа и сєлища єго сотчизньїє вь
воєводствє Браславскомь, чого сон и на сєс чась в спокомномь дєржанью и
Уживанью, то єст мєновитє на Кощинъцы, Борсуковцы а надь // Днєпром
КалавУ/? с присєльки и сєлищи Рашьковомь, ХристєниА, Радковцы, Минковцы,
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Сєрховичи з рєками и рєчищами, которьіє в Днєпрь рєк# впадають, то єсть
рєчки 'Бєлоч, Молоскипгь2а Рыбница1; и теж данина наша на селище Щоровцы,
до живота єм# даноє, в замьк# нашомь Вєницкомь погорєли. И просиль нас,
абыхмо тоє юповєданьє єго до книгь наших канцлєриискихь записати росказали.
А такь мы до книгь нашихь каньцлєрии короньоє то записати водл#гь права
росказали. А на свєдєцьство тоє рєчи и печать наша короньнад до сєго лист#
єсть притиснена. Писань вь Варшавє на соимє вальномь короньномь д н а трєтєго
мсца фєвраліа року tam нарожєньїа Ис#с Хрыстова тисіача піатьсоТь
юсмьдєсіать пєрвого а кролєваньїа нашого рок# піатого.
Joannes Borakowski,
Справа єго жь
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА,ф. 389,on. 1,д. 195,л. 337 об.-338. Оригінал.

•' 1Ці річки впадають не в Дніпро, а в Дністер.

2Молокишь

№ 97
1581 p., лютого 3. Варшава, на сеймі: -

Оповідання Олешка, Філона, Семена і Павла Яцковських перед королем
Стефаном і коронною канцелярією про те, що 8 жовтня 1580 р. під час пожежі у
Вінницькому замку згоріли їхні документи, які зберігались в коморі старшого з
них Олешка, а саме: привілеї великого князя литовського Вітовта і короля
Казимира IV їхньому предкові Яцкові Лецковичу на маєток Малі Яцківці
(Оповєданє fat/ковских созгорєнью правь и привилєв их зь замком Вєницкимь
Стєфань etc.
СОзнаим#ємь тымь листом нашимь всимь вобщ и кождом# зособна, ком#
то вєдати належить. Постановившисіа собличнє пєрєд нами и # книгь канцлєрии
нашоє коронноє, шліахетные СОлєшко, Филонь, Сємєнь а Павєль П^цьковскиє,
зєміанє наши воєводства Браславского, соповєдали, иж, дєи, мели еони, іако
иньшад шлдхта воєводьства Браславского, в замьк# нашомь Вєницком в коморє
брата ихь старшого СОлєшька Г&цковьского схованьє рєчєи своих дліа
нєбєзьпєчности ю/w нєприіатєліа татар. И кгды, дєи, рок# прошлого тисіача
піатьсоть с о с м ь д є с а т о г о мсца соктєбра юсмого дніа с пригоды и за припадком
нещастнымь замокь нашь Вєницкии згорєль, тамь жє, дєи, в томь схованью
іако всіа маєтность их р#хомаіа, такь и привильд, com продковь наших великого
к н з а Витолта и короліа єго милости Казимєра продк# ихь ПЗіцкови Лєцькович#
даньш1на имєньє их ю/ичизноє, в повєтє Браславскомь на рєцє Згорє2лєжачоє,
І^цковцы Мальїє, згорєли. За которымъ згорєньємь тых привильєвь, их
юбавлючисл// юни, абы за тымъ сами тєпєр и потомьки их до іакоє тр#дности
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нє пришли, просили насъ, абышо тоє юповєданьє ихь до книгь нашихь канцлєрии
коронноє записати казали. Ійко жь тоє юповєданьє ихь до книгь наших
каньцлєримскихь записано. А на свєдєцьство того и печать нашУ короннУю до
сєго листУ притиснути росказали єсмо. Писань вь Варшавє на соимє вальномь
короньномь дніа трєтег(о) мсца фєвраліа рокУ ют нароженыа Исусь Хрыстова
тисіача піатьсоть юсмьдєсіать пєрвого а кролєваньїа нашого рокУ піатог(о).
Joannes Borukowski,
Справа єго жь
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 195, л. 338 об.-339. Оригінал.

'даныи 2Згаре
№ 98

1581 p., лютого 3. Варшава, на сеймі. Оповідання Григорія Слупиці перед королем Стефаном і коронною
канцелярією про те, що 8 жовтня 1580 р. під час пожежі у Вінницькому замку
згорів привілей великого князя литовського Вітовта його предкові Іванові Слупиці
на селища Деренківці, Ролинці, Каликичі, Ясловичі, Губник і Носівці, який
зберігався в коморі його брата Семена Ободенського
(Оповєдаиє Григоріа СлУпицы юзгорєнью правь и привильєвь єго зь замком
Вєнш/ким
Стєфань etc.
(ОзнаимУємь тымъ листомь нашимь всимь вобєц и кождомУ зособна, комУ
то вєдати налєжит. Постановившисіа юбличнє пєрєд нами и Укниг каньцлєрии
нашоє коронноє, шпіахетныи Григорєи СлУпица, зєміанинь напгь воєводства
Браславског(^), соповєдаль, иж, дєи, мєль юнь маєтность свою рУхомУю, такжє
и привилєи на и м є н ь а с в о и сотчизньїє в замкУ нашомь Вєницкомь дліа
нєбєзпєчєкства ют нєприіатєліа татар в коморє брата своєго Сємєна
(Ободєнского. И кгды, дєи, рокУ прошлого тисіача піатсоть юсмьдєсіатог^
мсца соктєбра юсмого д н а с пригоды и за припадкомь нєщастливьімь замокь
нашь Вєницкии згорєль, то пакь, дєи, іако маєтность, такжє и привилєи єго в
томь схованью згорєль, то єсть мєновитє привилєи ют продка нашого великого
кнзА Витолта продкУ єго ИванУ СлУпицы на сєлища, лєжачиє вь воєводствє
Браславскомь, называемые Дєрєнковцьі, Ролинцы, Каликѣчи, Ословичи, Губник,
лежать юбаполь рєки БогУ, Носовцы, лежать на рєчцє Корытни. За которымь
згорєньємь привильА и права єго, обаваючисА, абы за тьш юнь самь тєпєр и
потомьки єго до іакоє труд//ности не пришли, просиль, абыхмо тоє юповєданьє
єго до книгь наших канцлєрииских записать казали. А такь мы тоє юповєданьє
єго до книгь наших каньцлєриискихь записать и на свєдєцьство того печать
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нашу короньУюпритиснути єсморосказали. Писань вь Варшавє на соммє вальномь
корокном д н а трєтєго мсца фєвраліа рокУ com нарожєньд Исус Хрыстова тисіача
піатьсоть сосмьдєсса/и пєрвого а кролєваньд нашого рокУ піатого.
Справа єго жь
Joannes Borukowski,
Lawryn Piesoczinski
R. P. vicecancellarius
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 339 об.-340. Оригінал.

№ 99
1581 p., лютого 3. Варшава, на сеймі. -

Оповідання Івана Гордійовича Микулинського від свого і стриєчних братів
своїх Михайла та Івана Петровичів Микулинських імені перед королем Стефаном
і коронноюканцелярією про те, що 8 жовтня 1580 р. під час пожежі у Вінницькому
замку згоріли їхні документи, а саме: привілей великого князя литовського
Свидригайла їхньому предкові Іванові Богдановичу на маєтки Микулинці,
Почапинці та присілки цих маєтків Ріг, Борків і Микулинську Новоселицю;
привілей короля Казимира IV їхньому предкові Супрунові Івановичу
Микулинському на маєтки Супрунів і половину Мізякова; привілей того ж короля
тому самому Супрунові на маєток Черепашинці; квит підскарбія Великого
князівства Литовського Нарушевича Петрові Микулинському про те, що останній
сплатив побор до королівського скарбу; квит коронного підскарбія Собка батькові
зазначених братів оповідача Петрові про те, що його, батька, син Михайло
сплатив побор до скарбу; квит зятя оповідачів Богдана Козака Базановича
Звенигородця Михайлові Микулинському про те, що цей, згідно з заповітом свого
батька Петра, сплатив його, зятя, дочкам Богумилі й Олені 60 кіп литовських
грошів; квит Мелешкової про те, що Михайло Микулинський сплатив їй, згідно з
заповітом свого батька, 70 кіп грошів; квит Неради Щасної тому самому про
те, що він сплатив їй, згідно з заповітом свого батька, 30 кіп грошів; квит
Кайдашевої тому самому про те, що він сплатив, за тим же заповітом, 30 кіп
грошів Олені Станіславовій Рагозиній Кайдашівні; церограф від вінницького єврея
Аврама Сироти про те, що він винен (що?) Михайлові Петровичу Микулинському;
церограф, згідно з яким вінницький єврей Ігуда Говоркович винен Михайлові
Микулинському 50 кіп грошів; лист про те, що батько зазначених братів оповідача
дав 600 кіп грошів Бабинському за Супрунів; лист того ж про те, що той же
батько дав 200 кіп грошів своїй невістці Івановій Микулинській за маєток Ріг
(Оповєдаиє МикУлинских ©згорєнью привилєвь и прав их зь замком
Вєниі/кимь
Стєфань etc.
СОзнаммУємь тьімь листомь нашимь всимь вобєі/ и кождомУ зособна, комУ
то вєдати налєжи/n. СОповєдиль пєрєд нами и книгами каяцлєрии нашоє коронноє
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Иванъ Гордєєвич Мик#линским, зєміанинь нашъ воєводства
Браславского, самъ com сєбє и tom братьи своєє стрьієчноє Михайла а Йвана
Петровичовь Мик#линских, иж, дєи, сонь з братьєю своєю помєнєною такь,
гакои иншиє шлАхта зєміанє воєводства Браславского, д л а л є п ш о є безпечносте
comнєприіатєліа татар мели еони схованьА свои, то єсть маєтност свою р#хом#ю,
такжє и привилыа, твєрдости на и м є н ь а с в о и сотчизные и дєдизньїє, лєжачиє в
повєтє Браславсксш, к тому квиты, листы и цєрокграфьі на дольги в замку нашомь
Вєницкомь. То пакь кгды с пригоды за припадкомь несчастнымъ соньш замокь
нашь Вєницким в року прошломь тисіача niamcom сосмьдєсіатом мсца с о к т є б р а
юсмого д н а згорєл, в которомь такь маєтность йде р#хомаіа, a k o т е ж и привильА,
твєрдости на и м є н ь а и х сотчизньїє и дєдизньїє и тежквиты, листы, записи и
церокграфы на долги, имь налєжачиє, вси погорєли, то ест напрод привилєм
великого к н з а Швитригамла, продку нх Йван# Богдановичу даньш на и м є н а их
сотчизные и дєдизньїє Мик#линцы, Почапинцы и приеєльки тых имєнєм Рогь,
Борковь, Новосєлица Мик#линьскаіа, лєжачиє в повєтє Браславскомь над рєкою
Згарю; привилєм короліа єго милости хвалєбьноє памєти Казимєра продк# их
С#пр#н# Иванович# Мик#линском# на имєньїа их сотчизньїє и дєдизньїє
С#пр#новь и половиц# Мєзіакова, лєжачиє в повєтє Брасловскомь над тою ж
рєкою Згарю; а сособливьш привилєм comтого ж короліа єго милости, том# ж
продк# их С#пр#н# на имєньє их ©тчизноє и дєдизноє Чєрєпашиньцьі даньш; к
том# квить подскарбег(о) Великого кнАзства Литовског^ нєбожчика пна
Нар#шєвича под пєчатью и с подписомь р#ки єго, которымъ Петра
Мик#линьского з в ы б и р а н ь А побор# вь воєводствє Брасловскомь # ч и н є н ь а
личбы достаточнє до скарбу єго кролєвскоє милости квитоваль; другим квить
подскарбєго корокног(о) нєбожчика пана Собка, под пєчатью и с подписомь
руки єго, которымъ квитовал з выбираньА побору в томь жє воєводствє
Браславскомь чєрєз нєбожчика Петра Мик#линского, сотца их, з #чинєньіа до
скарбу личбы сына єго Михамла Мик#линского; квит нєбожчика з а т а и х
Богдана Козака Базановича Звиногородца, которымъ квитоваль Михамла
Мик#линьског(д^, жє юн водлє тєстамєнт# сотца свого нєбожчика Петра
Мик#линьского шєстьдєсАт копь грошем дочкамь помєнєного Козака Богумилє
и СОлєнє заплатил; квить Мєлєшьковоє, которымъ того жь Михамла
Мик#линьского квитовала, иж сондал ємсамдєсАт копь грошем литовских водлє
тєстамєнту а>тцовог(о); квить // Нерады Щасноє, которымь квитовала єго с
тридцати копь грошем, што заплати# дочцє єє водлє тєстамєнт# сотца своєго;
квить Камдашовоє, которымъ квитовала, иж сотдал водлє тєстамєнт іг'тридцать
копь грошем дочцє єє (Олєнє Станиславовом Рагозином Камдашовнє;
царокграфь1 com жида вєницкого Аврама Сироты, иж сонь винєн Михаил#
Петрович# Мик#линскому; цєрокграфь, на которым том# ж Михамл#
Мик#линскомУжид мєста Вєницкого Иг#да Говоркович винен пАтьдєсАт копь
грошем; листь на шєстсоть кой грошем, што нєбожчикь шец их за Супр#новь
дал Бабинском#; листь на двєстє копь грошем, што сотец их нєвєстцє своєм
Ивановом Микулинском за имєньє Рогь дал. За которымь зьгорєньємь правь,
ш л а х є т н ь ім
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привильєвь, квитов и всих листовь их,вышеи тУть помененых, шбаваючисіа,
абы тепер шни сами и потомки их до іакоє трудности нє пришли, просили нас,
абыхмо тоє шповєданьє єго до книгь наших канцлєримских водлє права записать
росказали. А такь мы тоє шповєданьє єго до книгь канцлєрии ношоє коронноє
записати и на свєдєцство того печать нашУ притиснути росказали єсмо. Писань
вь Варшавє на соммє вальнеш коронномь д н а трєтєго мсца фєвралА рокУтисіача
піатсот с о с м ь д є с а /и пєрвого а кролєваньїа нашого рокУ п а т о г о .
Joannes Borakowski,
Справа єго жь
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 340 об.-341 об. Оригінал.

1цєрокграфь
№ 100

1581 p., лютого 3. Варшава, на сеймі. Оповідання Семена Бушинського перед королем Стефаном і коронною
канцелярією про те, що 8 жовтня 1580 р. під час пожежі у Вінницькому замку
згорів привілей великого князя литовського Вітовта на маєтки Бушу і Бушинці
Тимофієві Процилі, предкові С. Бушинського, зданий останнім в комору свого
дядька Богдана Ободинського на збереження перед своїм від’їздом на війну з
Москвою в складі роти брацлавського і вінницького старости Юрія Струса з
Комарова
(Оповєданє БУшинского созгорєнью маєтности, такжє права, привилыа єго зь
замком Вєницкимь
Стєфань etc.
(ОзнаимУємь тымь листомь нашимь всимь и кождомУ зособна, комУ то
ведаги належить. Тых часовь присылаль до нась шліахє/яньш Семен Бушинскии,
зєміанинь нашь воєводства Браславского, шповєдаючи ш томь, иж, дєм, сонь,
штєждчаючи на послУгу нашУ до Москвы в ротє Урожоного ЮрА СтрУса с
Комарова, старосты браславского и вєницкого, зложиль в схованьє маєтность
свою рухомУю, такжє и привилєи, на имєньє єго с о /и ч и зн о є належачий, в замкУ
нашомь Вєницкомь в коморє дєдка своєго Богдана (Ободєнского. То пакь кгды
в рокУ прошломь тисіача піатьсо/и шсмьдєстіаом мсца шктєбра шемог(о) дніа
замокь нашь Вєницкии за припадкомь нєщастньїмь згорєль, тамь жє іако и
шнал маєтность єго рухомаїа, такь и привилєи на имєньє єго ш/ичизноє, которьіє1
д л а нєбєзпєчности ш/и нєприіатєліа татар там хованы были, на БУшу и на
БУшинъцы ^належачий, згорєль'2, то ест привилєи, шт продка нашого славноє
памєти вєликого к н з а Витолта продкУєго Тимофєю Процилу даныи. За которымъ
згорєнєм листовь, привильєв и всих правь єго шбавлючисА, абы затымъ шнь
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самъ тепер и потомъки єго до іакоє трудности нє пришли, просил нас, абы то
было до книгь наших записано. Мы тоє соповєданьє за прозбою єго до книгь
наших каньцлєриискихь записати а на свєдєцство и пєчат наш# короннУю
притиснУти росказали єсмо. Писань вь Варшавє на соимє вальном коронномь
д н а трєтєго мсца фєвралА рокУ тисіача піатсот сосмьдєсіат пєрвого а
кролєваньїа нашог(о) рокУ питого.
Ioannes Borukowski,
Справа єго жь
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 195, л. 342-342 об. Оригінал.
1Стосується рухомої маєтності й привілею.

2" 2Стосується привілею.

№ 101
1581 p., лютого 3. Варшава, на сеймі. -

Оповідання Семена Богдановича Слупиці від свого і матері своєї
Єрмолиної Мелешкової Зофії Микулинської імені перед королем Стефаном і
коронноюканцелярією, що 8 жовтня 1580 р. під час пожежі у Вінницькому замку
згорілитакі їхні документи: привілей короля Сиґізмунда Авґуста Єрмолі Мелешку
і Іванові Микулинсысому, відповідно чоловікові і батькові Зофії, на маєток Залісся
та копія цього привілею у вигляді витягу з книги коронної канцелярії, виданого
Єрмолиній Мелешковій; привілей того самого короля Семенові Слупиці на селища
Гусаківці, Носівці, Миндерівку, Черемошне, Деренківці, Тимошків, Карпів, Батів,
Каликичі, Половиче і Ясловець, виданий у Вільні 1566 р.
(Оповєданє Сємєна СлУпицы созгорєнью маєтности и тєжь правь,
привильєвь и листовь, ємУи матцє єго належачих, зь замкам Вєницкіш
Стєфань etc.
(ОзнаимУємь тымь нашимь листомь всимь вобєі/ и колсдомУ зособна, комУ
то вєдати бУдєть належало. (Оповєдаль пєрєд нами и книгами каньцлєрии нашоє
коронноє шлАхєтньїи Сємєнь Богдановичь Слупица, зєміанинь нашь воєводства
Браславског^, самь cow сєбє и имєнємь матки своєє Ермолиноє Мєлєшолвоє
Зофии МикУлинского, иж, дги, еони, іако и иншиє ш л А х т а того воєводства
Браславского, д л а л є іг ь ш о г о бєзпєчєнства cow нєприіатєліа татар мели хованьє
своє маєтность рухомУю и тгж права, привильА и листи на и м є н ь а сотчизньїє и
д є д и з н ь іє в замкУ Вєницкомь. То пакь кгды с пригоды за припадкомь
нєсчасньїмь сонын замокь Вєниі/кии в рокУ прошлоє тисіача піатьсоть
(осмьдєсіатог^о/ мсца шктєбра оосмого д н а згорєл, тамь жє, дєи, маєтность
рєчи рУхомьіє и права их погорєли, то єсть напрод привилєи королА єго милОсти
Жикгимонта Августа, продка нашого, с подписам рУки єго кролєвскоє милости
нєбожчику Ермолє МєлєшкУ, мУжУ єє а сотцУ Иванову на имєньє Залєсьє, вь
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воєводствє Бра//славскомь лєжачоє, даныи; видимУсъ того ж привилыа с книгь
канцлєрии нашоє коронноє с подписомь р#ки нашоє, справы пана Михайла
Гараб#рды, писара нашого, Мєлєшковои даньш; привилєи т е ж королra єго
м и л о с т и Жикгимонта Августа вєчньш с поднєсєньємь Сємєн# СлѴпицы, рѴкою
єго кролєвьскоє милости подписаныи, справы нєбожчика пана Ана Шимковича,
в року тисіача niamcom шєстьдєсіаш шостхш вь Вильнє даньш, на сєлища в томь
жє воєводствє Браславскомь Гусаковцы, Носовцы, Миндєрєвк#, Чєрємошноє,
Дєрєнковцьі, Тимошковь, Карповь, Батовь, Каликичи, Половичоє а ЇЗсловєі/; и
иншиє справы их тамь погорєли. За которымь погорєкєм тьисто правь и листовь
их ш б о в л іа ч и с А , абы еони тєпєр сами и на потомь их потомки до іакоє трудности
нє пришли, просиль нась Сємєнь СлѴпица, абыхмо тоє соповєданьє єго до книгь
наших каньцлєрииских записати росказали. А такь мы до книгь канцлєрии нашоє
коронноє записам а на свєдєі^ство тоє рєчи и печать наш# коронною до сєго
листу притиснути росказали. Писань вь Варшавє на соимє вальною короннол*
дніа трєтєго мсца фєвраліа рок# comнарожєньд Исус Хрыстова тисіача п а /я с о г л
юсмьдєсіат пєрвого а кролєвамА ншого року Ё.
Ioannes Borukowski,
Справа єго жь
R. R vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 343-343 об. Оригінал.

1оосмьдєсіатсш
№ 102

1581 p., лютого 6. Варшава, на сеймі. Оповідання вінницького войського Гнівоша Стрижовського перед королем
Стефаном і коронноюканцелярієюпро те, що він, згідно з укладеноюпід Великими
Луками його угодоюзі смоленськимвоєводою, королівськимнамісником у Великих
Луках та оршанським старостоюФілоном Семеновичем КмітоюЧорнобильським,
з’явився у встановлені нею місце і час для полагодження незгод між ними; впис,
на прохання Г. Стрижовського, у книгу коронної канцелярії випису з книги
господарської канцелярії Великого князівства Литовського, який містить текст
цієї угоди стосовно взаємних претензій, пов’язаних відповідно з Янівсысим і
Пиківським маєтками: через два тижні після початку найближчого сейму ці
зацікавлені особи самі або через своїх уповноважених (умоцованих) повинні
з’явитись у місті його проходження, засвідчити це в короннійканцелярії, призначити
по два-три приятеля, доручити їм полагодження згаданих незгод, у зв’язку з цим
ознайомити їх зі всіма документами, що стосуються даних незгод; якщо приятелі
винесуть позитивне рішення, то обидві сторони повинні його визнати, якщо ж ні,
то за представленням йому двома суддями король винесе остаточний вирок; у
разі ж неявки однієї зі сторін у встановлені місце і час силу матиме рішення
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приятелів сторони, котра з’явилася, або королівський вирок за представленням
даного рішення (1580p., жовтня 3. Великі Луки, в замку)
(Оповедалє пильності/ Стрыжовского на року за инътэ/щызою с паном
воєводою смолєнскішь
Стєфань etc.
(ОзнаимУємь тымь нашимь листомь, ижь на соимє тєпєрєшнємь вальномь
коронномь вь Варшавє дна нинєшнєго даты, нижєи написаноє, в понєлєлок рано,
постановившись собличнє и Укнигь каньцлєрии нашоє коронноє, Урожоныи
Гнєвошь Стрыжовскии, воискии вєницкии, ©повєдальсіа, иж, лей, водлє
постановєнл и розоимУ, которьш era стал Укнигь канцлєрии нашоє Великого
кнАзства Литовского под ЛУками Великими, з ©дноє стороны, мєжи нимь, а зь
дрУгоє, мєжи вєльможньїмь Филономь Кмитою, воєводою смолєнскимь, на
скончєньє и застановєньє мєжи ними пєвньїх розниць и заиштьА их рокь сєго
дна, в понєдєлокь, сєздє в Варшавє припал. Ино, дєи, Стрыжовскии, будУчи
готовь росправу с паномь воєводою смолєнскимь в тых рєчах водлє того
застановєнА принАти, рокУтєпєр тУть припалого пильнУсть1и просил, абыхмо
такь тоє сьтаньє, пилность и ©повєданьє, такь тєжь и постановєнє, под Луками
чинєноє, іако само в собє ест, до книг канцлєрии нашоє коронноє записати
росказал; и такь са com слова до слова в собє маєть:
Выписъ с книгь гсдрскихь канцлєрииских
Лѣта Божег(о) нарожєньА тисіача піатьсоть ©смьдєсіатог(о,) мсца соктєбра
трєтєго дніа

Господар король єго милость польскии и великий кнзь литовскии // Стєфань
рачиль росказати до книгь своих господарских канцлєрииских записати, иж,
постановившися» пєрєд єго королєвскою милостью, єго милость пань Филонь
Сємєновичь Кмита Чорнобыльскии, воєвода смолєнскии, намєстникь єго
королєвскоє милости Великих Лукь, староста ©ршанскии, а пань Гнєвопгь
Стрыжовскии, воискии вєницкии, ©повєдали, иж Учинили мєжи собою
постановєньє и розьємь в справє той, которУю мают мєжи собою зь имєньа
пана воєводьі сыопенског(о) Пыкова а пана Стрыжовского ПЗнєва со кгрУнты,
бои (?) и грабєжи, іако то ширєи на позвєх и на лимитацьіАх єсть доложоно. В
которои справє их и рокь пєрєд єго кролєвскою милостью становитисіа на
лимитацыіах справь коронных єсть ©писань. А такь на тоm чась за тымъ
постановєньємь ©тложили собє рокь тоть, которьш за лимитацьією
припадываеть, аж до соимУ вального, которьш бУдєть напєршии по зьєханью
єго кролєвскоє милости ©тсюль до Короны. На которыи то сьємь ВСТУПИВШИ
вь справы соимовые, ©mпочаткУ єго и ©m пропозыцыи соимовоє за двє нєдєли
мають сами ©собами своими або чєрєз Умоцованых своих становитисА, ничимь
нє вымовлАЮчисА (хни причинами, УстатУтє юписаными, нє ©ткладаючи далєи
часУ ани рокУ назначоного, так тєжь и службою на ЛУкахь, ©дно на тот чась
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двє нєдєли # сьємь вступивши, мають сами або чєрєз #моцованых своих
соповєдати в каньцлєрии єго кролєвскоє милости и, записавши шповєданьє и
пильность свою, мають высадити зъ собудвух сторонъ по дв#х або по трєх
приіатєлєи своих на полац# гсдрскомь и пєрєд тыми приіатєльми зобопольными
маютьсА #справєдливити водлє позвов, вьшисовъ и записовъ и водлє всєго того,
што которьш // з них шдинь противъ другого право маєть. А тьіє приіатєли,
#глєн#вши в справу их, згодне правомь або єднаньємь мають мєжи ними
розс#докь и постановєкє вчинить такь со кгр#нты, іако и ш вси розницы и
заштыа2. На што сіа собоо сторона тьіє приіатєли згодать, то шни тєрпєть и с
каньцліарии короліа єго милости штправа и #віазаньє быти маєт. А гдє бы сіа
тьіє приіатєли нє згодили, тогды мають т#ю справу собои суди принести на вырокъ
єго кролєвскоє милости. А на што вырокъ єго кролєвскоє МИЛОСТИ ВЬІИДЄТЬ, то
вжє держано быти маєть com собудв#х сторонь моцно. А пак ли бы зникаючи,
котораіа сторона на року самь не стал або #моцованого нє послаль и нє
#справєдливильсА, и приіатєлєи нє высадил або и, висадивши, постановєньд их
дєржа/n або теж на вырокъ єго кролєвскоє милости тоє справы приносити нє
хотєли3, тогды зь др#гоє стороны приіатєли, на то высажоные, на том перший
вырокъ #чинАт либо тєжь на вырокъ гсдра королА єго милости принесуть. За
сонымъ, хто права пильність, вырокъ вьшти и штправа водлє статут# вчинена
быти маєть, а тот, противь кому вырокъ вьшдєть, нє маєть того вечными часы
вьзр#шати ани #зновлати и во всємь будет повинєнь вырок# досыть чинит.
Котороє постановєкє ихь зьшбапольноє за прозбою их до книгь єго кролєвскоє
милости канцлєриискихь єсть записано. Которых выписы и моц собудв#мъ
сторонамь под пєчатью єго милости господарскою вь шдно слово суть выданы.
Писань на замк# Великих Л#ках. (Остафєи Воловичь, пань вилєньскии, канцлер
Великого кнлзства Литовског(о).
А такь мы тоє стане, пилност // и шповєданьє Гнєвоша Стрыжовского в
справах єго, верх# шписаных, с паномь воєводою смолєньским до книгь
канцлєрии нашоє коронноє и шноє постановєньє, под Луками #чинєноє, на писмє
намь тєпєр показаноє, за прозбою єго записати вєлєли. ІЗко жь з росказаньл
нашого то записано. А на свєдєцство тоє речи и печать наша короннаїа до сєго
лист# єсть притиснена. Писань вь Варшавє дніа шостого мсца фєвраліа рок#
ют нарожєнл Исусь Хрыстова тисіача піатьсоть шсмьдєсіать пєрвого а
кролеваныа нашого рок# піатого.
Joannes Borukowski,
Справа єго жь
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 195, л. 348 об.-350. Оригінал. Незасвідчені копії з
1803 p.: АРК, zesp. Archiwum Mlynowskie Chodkiewicz6w, rkps 33, s. 9-12
(руська мова), 13-17 (переклад польською мовою).

1пильность. Далі має бути чинил.

2заиштыа 3хотєл
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№ ЮЗ
1581 p., лютого 6. Варшава, на сеймі. -

Оповідання Ваврннця Дудковича, уповноваженого смоленського воєводи
і оршанського старости Філона Кміти Чорнобильського, та Якуба Павші і
Хведора Ясимовича, служебників того самого воєводи і старости, перед королем
Стефаном і коронною канцелярією про те, що вони, згідно з угодою їхнього
патрона з вінницьким войським Гнівошем Стрижовським, укладеною під
Великими Луками, з’явились у встановлений нею час у Варшаві і готові взяти
участь у полагодженні незгод, які існують між ними, хоча Ф. Кміта
Чорнобильський відсутній, бо перебуває на королівській службі у Великих Луках
(Оповєданє пильности шт пана воєводьі смолвнского на рок# за интэрцызою
противъ Стрыжовского
Стєфань etc.
(0знаим#ємь тымь нашимь листомь, иж на соимє тєпєрєшнємь вальномь #
Варшавє дніа нинєшнєго дати, нижєи написаиоє, в понєлєлокь рано,
постановившись собличнє пєрєд нами и # книгь канцлєрии нашоє коронноє,
шліахєтньш Вавринєць Д#дковичь, #моцованьш, П3ік#бь Павша а Хвєдор
Іїкимовичь, сл#жєбники вельможного Филона Кмиты Чорнобыльского, воєвода
смолєнского, старосты наш ог^ шршанского, имєнємь пана воеводы
смолєнского повєдалисА, иж, дєм, водлє постановєньА и розонм#, которьш сіа
сталь # книгь каньцлєрии нашоє Великого кнлзства Литовского под Великими
Л#ками, зь юдноє стороны, межи єго милостью, а, з др#гоє, межи #рожонымь
Гнєвошємь Стрыжовскимь, воискимь вєницкимь, на скончєньє и застановєньє
межи ними певных розниць и замштьА их рокь СЄГО ДНА, в понєдєлокь, сєздє вь
Варшавє припал. Ино, дєм, пань воєвода смолєнскии, ачь самь службою нашою
на Л#ках Великих забавильсА, соднакъ водлє того застановєньл, под Л#ками
Учиненого, в которомь то все мєновитє (описано, чєрєз них, #моцованых и слУгь
своих, справу зь Стрыжовским приніати готов // єсть. Которого рокУ и справы
еони comєго милости пильнують и просили, абыхмо тоє станьє, соповєданьє и
пильность их, котороє з сторони пана воєводи смолєньского ч и н а т ь , до книгь
каньцлєрии нашоє короньноє записати росказали. Ико жь тоє станьє, шповєданьє
и пильность их в справах, вєрхУ шписаных з Стрыжовскимъ, до книгь нашихь
канцлєриискихь з росказаньА нашог(о) записано. А на свєдєцстьво тоє рєчи и
печать наша короннал до сєго лист# єсть притиснена. Писань вь Варшавє на
соимє вальномь короньномь д н а шостого мсца фєвралл рок# шт нарожєньА
Исус Хрыстова тисіача піатьсоть шсмьдєслт пєрвого а кролєваньл нашого
рок# птог(о).
Joannes Borukowski,
Справа того жь
•R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 350 об.-351. Оригінал.
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№ 104

1581 p., лютого 6. Варшава, на сеймі. Оповідання вінницького войського Гнівоша Стрижовського та
підтвердження його возним єнералом коронним Яном Горським і шляхтою при
ньому перед королем Стефаном і коронною канцелярією про те, що він,
Г. Стрижовський, згідно зі своєю угодою із смоленським воєводою, королівським
намісником у Великих Луках та оршанським старостою Філоном Кмітою
Чорнобильським, укладеною під Великими Луками, з’явився у встановлений
нею час у Варшаві, оповів про це в коронній канцелярії і призначив своїми
приятелями луцького підкоморія Михайла Жоравницького, галицького підсудка
Томаша Дубравського і Василя Павловича, яким доручив полагодити свої
незгоди з Ф. Кмітою; цілий день оповідач з цими приятелями даремно чекав у
королівському палаці появи Ф. Кміти або його приятелів, через що названі
приятелі винесли, за тією ж угодою, рішення на його, Г. Стрижовського, користь
(Оповєданє Спрыжовског(о) и сосвєдчєньє возньш и шліахтою, жє воєвода
смолєнскии за интэрцызою рокУ нє пилновал
Стєфань etc.
(ОзнаимУємь тымь нашимь листомь всимь посполите и кождомУ зособна,
комУ то вєдати налєжит. Постановившись ообличнє пєрєд нами и книгами
канцлєрии нашоє коронноє, Урожоныи Гнєвошь Стрыжовским, воискии вєницкии,
маючи при собє шліахєтного Ина Кгорского, єнєрала возного коронного, и
шлАпу, соповєдал, жє сонь водлУгь постановєньд и роспису своєго под Великими
ЛУками зь вєльможньїмь Филономь Кмитою Чорнобыльскимь, воєводою
смолєнскимь, намєстникомь нашимь Великих Лукь, старостою шршанскимь,
на помєркованьє и скончєньє всих розниць мєжи ними, маючи з ним рокь
завитыи, на соимє нинєшнємь сєго дал рано пєрєд нами и книгами канцлєрии
нашоє коронноє шповєдальсл, сонУюинтєрцьізУ альбо роспис и пильность свою
записати дал и, готовь будУчи росправУ с паномь воєводою смолєнскимь
принАти, трєх приіатєль з стороны своєє, то єсть Урожоныхъ Михайла
Жоравницкого, подкоморого луцкого, Томаша ДУбравского, подсудка
гглщког(о), // а Василыа Павловича на тУю справу назначивши, на палацУ
нашомь тУть, вь Варшавє, цєльш день аж до вечора дрУгоє стороны чєкаль и
рокУнинєшнєго пилень быль. Але, дєи, воєвода смолєньскии, томУпостановєнью
своємУ досыть нє чиніачи, ани самь ани чєрєзь Умоцованого своєго на рокь
нинєшнии на мєс/ицу назначономь в палацУнашомь вь Варшавє нє становильсл,
приіатєль нє высадил и ничого сособє вєдати нє даль. Зачимь, дєи, тьіє приіатєли,
з стороны єго высажоные, моцью того постановєньїа роспису, под Луками
Учиненого, пана воєводУ смоленского здали и всє СтрыжовскомУ на нємь
дєкрєтомь своимь присудили. Око ж прєрєчоньш ВОЗНЬІИ И ШЛАХТа, ообличнє
тУть жє на тоть чась при Стрыжовскам Укнигь наших канцлєрии коронноє будУчи,
в тьіє жь слова зознали и потвердили, жє сіа то такь всє тУть при собличности их
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дєіало. И просилъ Стрыжовсюш, абыхмо тоє шповєданьє єго и сознаньє возного
до книгь наших канцлєриискихь записати росказали. Ико ж з росказаньд нашого
записано. До чого на свєдєцство печать наша короннал єсть притиснена. Писань
вь Варшавє на соммє вальномь коронномь дал шостого мсца фєвралл року tom
нарожєньл Исусъ Хрыстова тисіача піатьсоть сосмьдєслт пєрвого а кролєваньїа
нашого рок# піатого.
Joannes Borukowski,
Справа того жь
R. R vicecancellarius
Lawrin Piesoczinski
РГАДА, ф. 389, on. 1,д. 195, л. 351 об.-352. Оригінал.

№ 105

[1581 p.], березня 17. Варшава. Привілей короля Стефана брацлавському і вінницькому старості Єжи
Струсу на збір на свій ужиток у Брацлавському воєводстві подимного або
порадльного податку і звільнення його від звітування перед ним, королем, про
зібрані відповідні суми, з умовою, що королівська влада зберігає за собою право
на повернення збору цього податку
Jerzemu Strussowi, starosczie braczlawskiemu, podymne albo poradlne, po
woiewocztwie braczlawskim dane
Stephan, z Bozei laski etc.
Wszemwobecz і kazdemu zossobna, // komu o tym wiedziec naliezy, oznaymuiemy,
iz my, maiąč baczenie na sluzby vroddzone0 Jerzego Strussa, starosty naszego
braczlawskiego і winniczkiego, ktorychesmy po to czassy dossič znacznych zaznali,
chcząč onego laski naszey iemu pokazaniem do dalszych naszych і Rzeczypospolithey
sluzb spossobicz, umislilismy iemu dač і darowac podymne albo poradlne po wszytkim
woiewocztwie bratslawskim, ktore nam od przystąpienia do Korony woiewocztwa
bratslawskiego przy innych woiewocztwach s tegosz woiewocztwa przynaliezy і do
skarbu naszego iest winno. Jakosz tym listem naszym daiem i darniem do laski naszey,
daiąč mu zupelnąmocz tak za dzierzane podymne Hath przeszlych, iako і przyszlych
napothymod wszytkich tych, ktorzy ie dawac powinni, w woiewocztwie braczlawskim
wybierac і onego dochodzič і owo na wlaszny swoy pozytek, s czego nam niema
liczby czynič, wedlie woli і zdania swego obroczič і im szaffowac. Przy czym
obieczuiem onego s potomkami naszemi wczalie і bez wszego naruszenia zachowac,
potym iednak zupelno prawo tho sobie waruiem do thegosz podymnego, ma nam
zostač і do nas sie zas przywroczic. A na wiarę thego etc. Dan w Warszawie dnia
siedemnastego marcza anno vt supra.
; Steph(anus) Rex
AGAD w Warszawie, zesp. Metryka Koronna, MK, ks. 125, k. 387 V.-388.
Оригінал.
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№ 106

1581 p., березня 20. Варшава. Лист короля Стефана про надання дозволу королівському ротмістрові
Симонові Телку на передачу його синові Петрові в доживотгя села Скуринців і
приналежного до нього двору у Вінниці, котрими С. Телок доживотно володів
після смерті брацлавського підсудка Андрія Садовського
Позволєнє короліа єго милости СимонУ ТєлькУ спУщєньїа добрь скУринскихь
сынУ єго ПєтрУ
Стєфань etc.
(ОзнаимУємь тымь нашимь листомь всимь вобец и кождомУ зособна, комУ
то вєдати належить, иж єсмо Урожоному СимонУ ТєлкУ, ротмистру нашому,
право єго доживотноє (на добра наши вь воєводьствє Браславскомь сєло
Скуринъцы, над рєкою Богомь лєжачоє, зь дворомь в томь сєлє, такжє на
дворь, до того жь сєла належачий в мєстє нашомь Вєницкомь, по зошломь
Андрею Садовскомь, подсудку браславскомь, до столу нашого припальїє, за
вєрньїє и статочные заслуги єго и за нагороду ''заслужоного єго, которого
немалую суму пнзєи сонь намь и скарбу нашому сотпустиль1), єму ©m нась
даноє, шліахєтному Петру Тєльку, сыну єго, спУстити и на єго влити и тоє
спущєньє права Урадовнє на которомькольвєкь врадє и2книгами, будь нашими
кролєвскими, будь тєжь кгродскими албо зємскими, Учинити позволили єсмо
и тымь нинєшнимь листомь нашимь позволіаам. Котороє пущєньє албо влитьє
права кгды сіа так ІІ врадовнє станєть, тогды, нє согліадаючисіа на пєршиє албо
послєдниє листы, позволєньїа наши, єсли бы іакиє показали, которьіє жадноє
моцы мєти нє могуть, того то Пєтра Тєлька в дєржанью и Уживаню помєнєного
сєла Скуринєць и двора вь Вєницьі зо всим на веє, іако сіа то в собє в пожиткохь,
в широкостіахь, в границахь и юбыходехь своихь здавна и на сєсь час маєть,
з особливоє ласки нашоє до єго живота заховуємь и зоставуємь тымь листомь
нашимь. И вжо по таковомь спущєнью права чєрєзь Симона Тєлка маєть
Пєтрь Тєлокь тьіє добра зо вьсими людми, кгрунты, зємліами, пашніами, зь
селищами пустыми, зь юзєрьі, з рєками и рєчищами, з млыны, з млынищи и зь
вьімєльки, з ловы рибъными, звєриньньїми, пташими и з бобровыми ГОНЫ, з
лєсьі, з дубровами, гай, польми, еєножатми и зо всими иными іакимькольвєкь
имєнємь назваными кгрунты, налєжностіами, пожитки, ничого нє вьшмуючи,
на сєбє держати и вшєліаких пожитковь з людєм и з кгрунтовь Уживати,
фуньдовати, людми сосаживати и вшєліакиє пожитки тамь собє вынаидовати
и розтирати водлє своєго налєпшого бачєньїа ажь до живота своєго. Которого
Пєтра Тєлка до состатнєго живота єго собєцуємь словом нашимь кролєвскимь
за нась и за потомки наши, жє єго в спокоиномь дєржанью и Уживанью тыхъ
всихь добрь заховаємь а того сєла Скуринєць и двора вь Вєницьі ани людєм,
пожитковь и ихь налєжноетєи жадныхъ нє сотьшмємь и сотніати никому нє
допустимь, кгды жь то вмєсто ''за//служоного Симона Тєлька, котороє сонь
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намь и скарбу нашому comntfcmnv1, н за нагороді засл^гь єго со/и нась єсть
дано. А дліа лєпшоє веры и свєдєцьства сєсь листь рукою нашою кролєвскою
подьписавьши, печать нашу до нєго привєсити єсмо росказали. Писань вь
Варшавє дніа двадцатого мсца марца року ют нарожєньїа Исусь Хрыстова
тисіача піатьсоть юсмьдєсіать пєрвого а кролєваньїа нашого року піатого.
Stephanus Rex
Lawrin Piesoczinski, pisarz
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 195, л. 410 об.-411 об. Оригінал.

'■ '' Ідеться про якусь грошову суму, внесену С. Телкою в королівський скарб.
2Далі має бути перед.
№ 107

1581 p., березня 21. Варшава. Оповідання возного єнерала королівського двору Яна Ґурського перед
королем Стефаном і коронною канцелярією про те, що в королівському палаці
у Варшаві на своєму спільному засіданні приятелі смоленського воєводи,
орш анського старости і нам існика у В еликих Л уках Ф ілона К м іти
Чорнобильського мечник Великого князівства Литовського Дмитро Халецький
і писар ВКЛ та віденський підкоморій Миколай Ясенський та вінницького
войського Гнівоша Стрижовського Іван і Василь Борзобогаті Красенські не
дійшли згоди в справі незгод між Ф. Кмітою та Г. Стрижовським, - за словами
приятелів Ф. Кміти, тому, що Г. Стрижовський, всупереч досягнутій його з
ним у Великих Луках угоді, яка передбачала полагодження незгод після перших
двох тижнів роботи найближчого сейму, 6 лютого не представив своїх
приятелів, хоча вони від початку до закінчення сейму були на місці його
проходження; за словами ж Г. Стрижовського, присутнього на даному засіданні,
він 6 лютого своїх приятелів представив у палаці, але приятелі Ф. Кміти їх не
зауважили, по чому перші прийняли свій декрет щодо зазначених незгод і
вручили його йому, Г. Стрижовському; останній готовий піти з цими приятелями
Ф. Кміти на укладення компромісної угоди, але на їхню пропозицію відступитися
від цього декрету, перш ніж дійде до даної угоди, не пристав
Сознанє возного со засєданьє приіатєль вь справє мєжи воєводою
смолєньскимь а Стрыжовсюш
Стєфань etc.
(Ознаимуємь тымь нашимь листомь всимь посполите и кождому зособна,
кому то вєдати належить. Постановившисіа пєрєд нами и книгами канцлєрии
нашоє коронноє, шліахєтнаш Ійнь Кгурскии, єнєраль возньш двору нашого,
соповєдиль и ку записанью до книгь вызналь, иж, д ги, в середу пєрєдь

295

нєдєлєю Цвєтною мсца марца шатогонадъцать д н а року нинєшнєго тисіача
піатьсоть шсмьдєсіать пєрвого засєдали на плацу наш омь приіатєли з
с т о р о н и вельм ож ного Ф илона К м иты Ч о р н о б и л ь ск о го , во єв о д и
смолєнского, намєстника нашого на Вєликихь Лукахь, староста шршанского,
Урожоньїє Дмитрь Халєцкии, мєчникь Великого кніазьства Литовского, а
Миколам Осєнскии, писар нашь, подькомориьш1 вилєнскии, а з сторони
Урожоного Гнввоша Стрыжовского, воиского вєницкого, Урожоньїє Ивань а
Василем Борзобогатиє Красєнскиє. Тамь приіатєли воєводи смолєнского,
мєніачисіа бити Умоцованими єго, шповєдали и свєтчили мною, іакобы
Стрыжовскии водлугь интєрцизи, под Луками2Учинєноє, школо поровнаныа
замшть и розниць з во//єводою смолєнскимь на чась певним вь двухь нєдєліах,
вступивши вь сьємь прошльш мсца фєвраліа шостого дніа3, приіатєлєи з
сторони своєє нє висадиль и до того часу нє висажаєть, а шни, дєи, чєрєзь
Увєсь сьєм ь и по соммє ажь досєль дліа помєркованьїа того всєго будь
шбьічаємь правнымъ, будь Угодою готови и пильни били и тєпєр суть. А
Стрнжовскии, сам шбличнє тамь стоіачи, шповєдаль, жє водлугь интєрцизи,
под Луками Учинєноє, на дєнь шостим фєвраліа в канцлєрии нашои
шповєдальсіа и того ж дніа приіатєль своихь туть па плацу внсажал, чого
кгди з сторони воєводи смолєнского нихто нє пильноваль; тогдн, дєи,
розсудокь и дєкрєть ш/и приіатєлєи своихь шдєржаль, шднакь и тєпєр вь
сп равахь свои хь, покои собє хотєчи Учинити, позволіаль на Угоду
приіатєльскую и на то приіатєли ви садиль, нє ш/иступУючи поступку
правьного и декрету приіатєль своихь, которьш вжє маєть за припаднєньємь
року зь иньтєрцнзи. А приіатєли пана воєводи смолєнского м о в и л и , аби
Стрижовскии пєрвєм декрету приіатєль свошс штступиль, а потомь правомь
албо Угодою тне рєчи з ними, іако на шномь пєршомь року шостого дніа
фєвраліа бити мело, мєрковаль. А кгди ж такь до поровнаныа и Угоди
слушноє нє мело, тогдн Стрнжовскии шповєдальсіа, ижь на розьсудку
приіатєль своихь, пєрвєи Учинєномь, пєрєставаєть и шного нє штступУєть. И
просиль О н ь Кгорьскии, абыхъмо тоє сознаньє єго до книгь нашихь
канцлєрииских записати росказали. Око жь записано. А на свєдєцьство тоє
рєчи печать наша до сєго листу єсть притиснена. Писань вь Варшавє діііа
двадцать пєрвого мсца марца рокУ ш т нароженыа Исусь Христова тисіача
піа/исоть шсмьдєсіать пєрвого а кролєваньїа нашого року піатого.
Joannes Borakowski,
Справа єго жь
R. P. vicecancellarius
Lawrin Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 195, л. 421-422. Оригінал.

1подъкоморым 2Ідеться про місто Великі Луки Московської держави.
сейм діяв від 22 січня до 8 березня 1581 р.
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ъЦей

№ 108

[1581 p.], липня 7. Дісна. Лист короля Стефаиа про перенесення ним до свого повернення з війни
розгляду справи за скаргою Зофії Микулинської, вдови по Ярмолі Мелешку,
стосовно вигнання її брацлавським старостою Ю рієм Струсом і Яном
Оришовським з володіння селом Заліссям
Limitacio cau(sae) int(er) Mikulinska et Struss
Stephanus, Dei gr(ati)a rex Poloniae etc.
Significamus his literis nostris etc., // quorum interest, vniuersis et singulis, earum
noticiam habituris, quia nos causam et actionem ex vi citationis nostrae, ad nos
devolutam et hucusque continuatam, inter nobilem Zophiam Mikulinska, nobilis olim
Jarmola Mieleszko relictam viduam, actricem, ex vna, et generosos Georgium Strus,
capitaneum bratislauiensem, ac Joannem Oryszowski, reos conuentos, partibus ex
altera, occasione expulsionis memoratae viduae de bonis nostris villae Zalieszie,
motu nostro proprio eam nimirum ob causam, quod ad praesens a nobis granioribus
bellicis, negotys, impeditis iudicare nullo pacto potuit, limitandam esse duximus, vti
quidem hisce literis nostris limitamus et prorogamus ad diem tregesimum post reditum
nostrum in Regnum nostrum Poloniae ex hoc praesenti bello, pro quo die habiturae
sunt partes ipsae suprascriptae in negotio suprascripto coram nobis terminum talem,
qualem ad praesens vigore citationum nostrarum habuerunt vel habere debuerunt,
iuribus partis viriusque salvis inque robore su[...]' debito interim manentibus. Atque
in eius rei fidem sigillum nostrum praesentibus est appressum. Datum Dzisnae die
septima mensis july anno Domini millesimo quingentesimo octuagesimo primo, regni
vero nostri anno sexto.
AGAD w Warszawie, zesp. Metryka Koronna, MK, ks. 124, k. 115-115 v.
Оригінал.

1Частина слова.
№ 109

1581 p., вересня 28. Вінниця. Квит возного Брацлавського воєводства Федора Братковського Богданові
Якушинському про те, що за нього йому, возному, Семен Ободенський сплатив
півтори копи литовських грошів “вираду на послів”
• ЇЛ, Фєдор Братковсюш, возньш воєводства Браславского, вызнаваю и чиню
іявно самь на сєбє симь моимь квитомь, ижємь взіал com єго мл. пна Сємєна
(Ободєнского за пна Богьдана ГЙкушинского вырад^ на послы полторы копы
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грошей литовских. И на томъ дал пну ІЗкушинскому сєс моы вкиток1 с
подписомь рУки моєи власноє. Дан у В иници мсца сєнтєбра ЇСИ дніа року ffll.
Фєдо/гь Братковскир, возньш, рука власнаїа
НБ ЛНУ, від. рукописних, стародрукованих та рідкісних книг
ім. Ф. П. Максименка, рук. 1806 ГѴ, арк. 3а. Оригінал.

Регести:
Kwit od woznego Brankowskiego (!) ur(odzonemu) Obodenskiemu, ze
zaplacil puhory kopy groszy lit(ewskich) za j°mci pana Bohdana Jakuszynskiego,
stuzący.
Od p. Obodynskiego za pana Jakuszynskiego pultory kopy groszy kartelusz.
Там само. Арк. 3а зв.
1квиток
№ 110

1581 p., жовтня 20. Табір під Псковом. Привілей короля Стефана володимирському підкоморію Олександрові
Семашку на брацлавське каштелянство
Привилєи пнУ АлєксандрУ СємаппсУ на кашталАнию браславскУю
Стєфан, Болсю млю корол полскии, великий княз литовскии, рУскии, прУскни,
жомонтским, мазовєцкии, ифліантьскии, кнжа сєдмикгродскоє
(ОзнаммУємьі тьш листом ншим всим вобєц и каз/сдому зособна, кому то
в єд ат належиш, иж мы, маючи бачене на статєчньїє и ве/жые заслуги
Урожоног(о) Александра Сємашка, подкоморог(о) володимє/гского, котории
завжды во всих справах и поступках своих, так рицєрских, іако и иных всих,
зацньш и славньш будУчи, верою статечною, Уприимостью и дєлностью тпог(о)
никол* Унаперед пєрєд собою нє дал, ювшсм маючи хУш противко намь // и Рєчи
Посполитои, на тєпєрєшнєи потрєбє воєнно» протне їснзю великому московскому
самь (особою своєю с почтомь своим при нас и в воисках нших под Псковом
будУчы, статочъне, вєрнє и цнотливе, нє литуючи Утрат маєтности и вносєчи в
нєбєзпєчєнство здорове своє, нам и Рєчи Посполитои годнє и пожиточне служил
и в тых всѣх справах и постУпках своих намь добре сє подобал, за што, хотєчи
єму ласкУ ншу гсдрьскУю соказашь а соного до таковых жє и єщє болших в Рєчи
Посполитои справ и послуг нших хУтлившог(о) Учинити, юног(о), в половицУ
рад нших приніавшы, єму кашталіанию браславскУю по УстУплєню з нєє
ъаіможяог(о) кнзіа Михайла Вишнєвєг/кого, кашталіана браславского, на
кашталіанию києвскую вакуючую, юдалмсмы1, іако ж и тьш листом ншимь
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даєм и ^твєрж аєм ь до ег(о) живота албо до б о л ш о г ^ и выштог(о)
достоєнства и Тріаду доступеніа, зо всєю владзою, звирхностью и пожитками,
до тоє капіталіанѣи здавна належачими, так, иж впрод рєчоньш Алєксандєр
Сємашко тую то капіталіанєю браславскую зо всимь тьш, што до нєє здавна
належить, м аєт держати мєжи радами ншими при бок# ншом с права
посполитого, єм# належачого, такжє и всіакоє владзы и звирхности и тог(о)
всєго, што бы здавна до тоє капггаліанєи належало, ^жива/w аж до живота своєго
албо до болтог(о) и вышшого // достоєнства и ЪфсадѴ дост^цєніа. Што всим
вобєі/ и као/сдому зособна, которимь то вєдати належить, звлаща дыкгнитаромъ,
^ріадникомь, шліаггє и всємУрицє/гств#, собывателемъ воєводства Браславского
и иньш всим стану и заволаніа вшєліакого людіамь к в єд о м о ст и приводєчи,
росказ^емы, абысте вышем мєнєног^) Александра Сємашка за впастог(о) и
правдивог(о) капітал гана браславьского мели и єму всєго тог(о), што бы к# то м
кашталіаним браславскоє здавна належало, вживати нє боронили, в таковом
чти и #важєню єго маючи, вь іаком вси соньїє рады нши ctfm. А на ^мог/нєнє тоє
рєчи то т листь, рйсою ншою подписавшы, и пєчат ншу коронною до нєго
завєсити росказалисмы. Дан в обозе ншом под Псковомь дніа д вад ц атог^
мсца соктєбра рок# по нарожнью Сына Божог(о) тисєча niamcom сосмьдєссат
пєрвогО а кролєваніа н ш о г ^ року ш о с т о г о .
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 216, л. 285-286. Оригінал.

1ш/идалисмы

№ 111

1581 p., жовтня 20. Табір під Псковом. Привілей короля Стєфана брацлавському земському писареві Северинові
Судимонтовичу Кропивницькому, відзначеному тим самим за заслуги у війні
Речі Посполитої з великим князем московським під Полоцьком, Великими
Луками, Торопцем і Псковом, в яких він діяв у складі почту брацлавського
воєводи, кременецького і пінського старости кн. Януша Збаразького, та його
дружині Овдотті Коптівні на доживотне володіння селом Скуринцями, котре
вакує по смерті його доживотного володільця королівського ротмістра Симона
Телка
Привилєм доживотньш Кропивницком# и жонє єго на сєло Скуринцы
Стєфан, Боа/сю млстию корол полским, великим кніаз литовским, р^ским,
пр^ским, жомоитским, мазовєі/ким, ифліантьским, кнжа сєдмикгродскоє
' (Ознаим^ємьі сим листом ншим всим вобец и каждому зособна, // кому то
вєдати налєжит, иж кгды нам нєкоторьіє пновє рады нши вєрньїє и статєчньїє
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заслуги ш ліахєтного Сєвєрина С#димо«товича Кропивник кого, писара
зємского повєту Браславского, залєцили, которим по вси тые часы на той
тєпєрєшнєм потрєбє воєнної/ протне великому кнзю московскому, пєрвєм того
под Полоцком и под Великими Луками, такжє под Торопцом и тєпєр под
Псковом, буд#чы при нас и в вомску ншомь, служачи в почте вєлиожног(о)
кніажатн ІЙнуша Збаразског(о), воеводы браславског^о,), старосты
крємєнєцког^о) и пинского, верне и цнотливе, іако доброму рицєрєви належало,
нє литуючы Ѵтраты маєтности ани юглєдаючисє на нєбєзпєчєнство здоровіа
своєго, нам и Рєчи Посполитом служил, на котороє то залєцєнє ішов рад нших
а особливе, маючи бачєкє на таковьіє вєрньїє и статєчньїє заслуги єго, хотєчи
єму за то ласку ншу гсдрьск#ю юказаm а юног(о) до таковых жє и єщє болілих
послуг нших (охотнеишог(о) вчинити и способити, дали єсмо и тьш листом
нппш даєм єму самому, жонє єго (Овдотьи Копьтєвьнє и тьш листомь ншимь
даємь и Ятвержаем до их животов еєло ншо, в староствє Браславскомь над
рєкою Богомь лєжачоє, на мміа Скуринцы, на т о т час, гако намь справ# дал
вєлможньїм кніаз ПЗінушь Збаразским, воєвода браславским, по нєбожчику
Симонє Тєлку, ротмистрє ншо.м браславскол* вакуючоє, зо всимъ // на всє, іако
сє тоє село здавна в пожиткох, в широкостіах кгрунту, в границях и юбыходех
своих маєть, и так, іако то нєболечикь Симон Тєлокь дєржал, з людми
юсєльїми, зь зємліами пашными, з селищами п#стыми, з озєри, з рєками и
рєчищами, з ставы и з ставищами, з млыны и з млынищами и з ихь вьімєлками,
з ловы рибными и звєринньїми и з бобровыми гоны, з лєсьі, дубровами, гамми,
полми, еєножатми и зо всими иными іакимьколвєкь имєнємь назваными
кгр#нты , н алєж н о стіам и и п о ж и т к и . М аєть преречоным С євєрин
СѴдимонтовичь Кропивницким и жона єго (Овдотыа Коптєвна тоє еєло
Скурилцы1зо всим, гако сє в собє маєть, на сєбє держати и всіаких доходов и
пожитковь з людєм, з кгр^нтовь вживати, фондова™, людми юсажовати и
вшєліакиє пожитки собє тамь примножити и розширати водлє нам лєпш ог^
бачєніа своєго аж до животов своих. Которих юбєцйємь словомь нашим
кролєвским за нас и за потомки нши, жє их вь спокомном дєржаню и #живаню
того села СкѴринеі/, людєм, кгрйнтовь и пожитковь заховамы и дліа іаких жє
колвєкь причин нє ютимемы и никому ютніати нє допустим, право нашо
кролєвскоє там ь собє вцалє заховуючи. И на то дали єсмо Сєвєрин#
Судимонтовичу Кропивниі/кому и жонє єго СОвдоти Коптєвнє т о т нам/ листь,
подписавши єго рйкою ншою. До которог(о) на ІЇмоцнене тоє речы н пєчат
нша короннаїа єсть притиснена. Дань в обозе под Псковом дніа двадцатого
мсца юктєбра рок# по нарожєню Сына Божог(о) тиеєча піатсоть юсмьдєсіат
пєрвого а королєваніа ншог(о) рок# шостого.
РГАДА, ф. 389, оп. 1, д. 216, л. 287-288 об. Оригінал.
1Скуринцы
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№ 112
1581 p., листопада 1. Табір під Псковом. Привілей короля Стефана брацлавському підстарості Юрієві Ґорецькому
на пожиттєве володіння селищем Ярмолинцями
Привилєи доживотныи пнУ Юрю КгорєцкомУ на сєлищо Щрмолинцы
Стєфан, Божою млстию корол полскии, великий княз литовским, рУскии,
прУскии, жомоитским, мазовєі/ким, ифліантьскии, кж. сєдкгродскоє1
(ОзнаммУємьі тьш листом ншимь всим вобєць и каледому зособна, кому то
вєдати належиш, иж мы на причину нєкоторих їїнов рад нших, цноту, вєрУ а
напротивку нам н Рєчи Посполитеє хУть Урожоног(о) Юрга Кгорєі/кого,
подстаростєго браславского, залецаючихъ, а юсобьливе маючи бачєнє на
статєчньїє и верньїє послуги єго, которими юн, ю т д а в н о г ^ часу бавєчисє,
такь в речах рицирских, іако и иных всих, статечне и вєрнє, іако доброму
рицєрскому чоловєку належало, заховУючи ласку ншу королєвскую, заслуговал,
до чог(о) хотєчи єго и вперед юхотнєишого Учинити, з ласки нию2 королєвскоє
далисмы єму, гако ж и тьш листом ншим даєм и Утвєржаємь, до єго живота
сєлищо на ммга Щрмолинцы, лєжачоє в повєтє Браславском при рєцє Силницы,
котороє пєрво сєго нєбожчик Андрєи Садовскии, подсудок браславским,
дєржал, зо всим на веє, гако тоє сєлищо // Щрмолинцы само в собє, в пожиткох,
в кгрУктєх, границах и юбыходех своих маєть, зъ зємлгами пашными, з
дУбровами, с пасєками, з сеножатми и зо вегакилш пожитки, ку тому сєлищУ
ІЗрмолинцамъ здавна належачими и гакил<колвекъ именемъ и назвискомъ
поменеными и коториє бы на потомь вынамдены б ы т и прибавлены могли, зо
всим іьш и такь, гако то нєбожчикь Андрєи Садовскии, подсУдокь браславским,
дєржал, такь, иж впрод речоным Юрем Кгорецким тоє то сєлищо Щрмолинцы
зо всими єго налсѵсностіами, доходы и пожитками, вьшієм юписаными, маєть
держати и на сєбє Уживати, такжє и пожитки вшелгаким там собє водлуг
тилєптог(о) Уподобана своєго примножати и р о зти р ати аж до живота
своєго. Которог(о) юбєцУємь словом ншимь кролєвскилі за нас и за потомкы
нашы, жє єго в спокоином дєржаню и Уживаню вьшієм мєнєного сєлища
Щрмолинєць вцалє аж до ютаточного3 живота єго заховамы и дліа іаких жє
колвєкь причин того сєлища Щрмолинєц Унєго нє ютыимемы, никому ютніати
нє допУстимы, право ншє кролєвскоє там собє вцалє заховуючи. А на Умоцьнєньє
тоє рєчьі то ж листь рУкою ншою подписалисмы и пєчат ншу короннУю до нєго
притиснути росказалисмы. Дань в обозє подь Псковомь дніа п є р ь в о г ^ мсца
ноіабьра рокУ по нарожєню Сына Божог(о) тиеєча піатьсот ю смьдєсіат
пєрьвог(о) а королеванъга н а ш о г ^ шостого.
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 216, л. 288 об.-289. Оригінал.
1сєдмикгродскоє

3ішіоє

3остаточного
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№ 113
1581 p., листопада 8. Табір під Псковом. Впис у книгу коронної канцелярії листа брацлавського земського писаря
Северина Кропивницького про те, що сказане ним на Варшавському сеймі 1581р.,
начебто під час пожежі у Вінницькому замку згоріли листи і привілеї, які
засвідчують його права на володіння селищем Животовом і прилеглими до нього
присілками, слід вважати недійсним, бо виявилось, що ці маєтки не належали
його предкам, не належать і йому і є власністю брацлавського воєводи,
кременецького і пінського старости кн. Януша Збаразького та його дружини
княгині Ганни Четвертинської (1581 p., жовтня 28. Під Псковом)
Сознанє Сєвєрина Кропивниі/ког^ воєводє браславскомУ имєнєи єго
сотчизных в повєтє Браславскоє Животова
Стєфан, Боа/сю млю корол полскии, великий кніаз литовским, рУскии, прУскии,
жомоитскии, мазовєцкии, ифліантьскии, кнжа ссдмикгродскоє
(ОзнаимУемы тьш листом ншимь всим вобєц и каждомі/ зособна, кому то
вєдати належиш, иж, ставшы собличне пєрєд нами и книгами каяцалирин ншоє
коронноє, Урожоныи Сєвєрин Кропивницкии, писар зємскии браславскии, іавнє
и доброволнє вызнал, иж што, будУчи на прошлоє сейме Варшавьскомь в рокУ
тисєча ncamcom юсмьдєсіат первомь, соповєдал и до книг нших канцалгарииских
коронных записати был дал, іакобы єму на т о т час, кгдьі замок наш Вєницкии
згорєл, листы и привиле/а на сєлищє Животов и присєлки, кУ тому сєлищУ
належачими1, погорєти мели. (0 чомь потоє, кгды взіал певную вєдомость, иж
тоє сєлищо помєнєноє Животов зо всими присєлки, ку нєму належачими, ани
єго, ани продковь єго николи нє были2 и тєпєр нє єсть, алє то власность
вєльмолсного кнзіа Онуша Збаразског^, воєводьі браславског^, старосты
крємєнє</ког(^) и пикского, и малжонки єго мл. кнежны Ганны Чєтвєртинскоє,
тогды тоє юповєданє своє, на прошломь соимє Варшавскомь Учинєноє и до
книг нших канцаліарииских записаноє и со тьіє вєрхУ мєнєньїє сєлища, Уморил и
внивеч собе/шул, нє признаваючи томУ записаяю жадноє моцы Укождог(о) права
нашго жь. И листь свои с подписом рУки своєє и под пєчатми пнов //рад нших,
при то є будУчих, пнУ воєводє браславскоє А7дал и, пєрєд нами єго соказавшы,
просил, абы тоє сочєвистоє сознанє и тот листь гг(о) до книг нших
канцаліарииских коронных записано было. Котории то листь слово com слова
такь сє в собє маєть:
\А, Сєвєрин Кропивницкии, писар зємскии браславскии, вызнаваю то сає на
сєбє тьіє моимь листомь, кому тог(о) потреба будєт вєдати, иж што будУчи іа
на прошлоє сейме Ва/шіавскоє в рокУ тисєча niamcom юсмьдєсіат пєрвомь,
соповєдал и до книг єго королєвскоє мл. канцаліарииских записати дал, іакобы в
мєнє на то m час, кгды замок Вєницкии згорєл, мєли листы, привиліа на сєлищо
Животовь и присєлки, кУ тому сєлищУ налєжачиє, погорєти. 0) ч о є а потомь
пєвноє вьівєданє Учинил, иж тоє сєлищо мєнованоє Животовь зо всими
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присє/гками, k# нєму належачими, ани моими, ани продковь моих николм нє были
и тєпєр нє єсть, алє то власносте єго мл. кнзіа ПЗнуша Збаразског^, воєводьі
браславског^, крємєнєг/ког(о) и пинского старосты, и малжокки єго мл. кнєжньї
Ганны Чє/ивєртєнскоє по продкох их мл. здавна. 3Прото ж іа тоє имє»є на том
сейме прошлол< Варшавскомь ооповєдал и до книг канцалсарикскихь записано'3
“чо тые верх# мєнєньїє селища-4 тьш листом моїш #морал< и, іако нєпєнности,
листом моимь // внивєч шборочам тєпєр и на потсшньїє часы, нє признаваючи
тому шповєдан5 и записованью моєм# жадноє моцы # кождог(о) права. И гако
самь, такь жона, дєти и потомки мои, и нихто з близких и крєвньїх моих, ничіш
тог(о) помєнєног(о) селища Животова и присєлков, к# нєму належачих, на єго
мл. кнзю Х&нушу Збаразскомь, воєводє браславскомь, и на потомках єго мл.
доходити нє маєл* вечными часы. На штомь єго мл. кнзю \ЛнушЧ Збаразскому,
воєводє браславскому, крємєнєї/кому и пинскому старосте, дал тоть мои листь
подь пєчатью моєю и с подписом р#ки моєє власноє. До которог(о) то мо ег(о)
лист# дліа лєпшоє пєвности просилел* их мл. велможных пнов кнзіа Андрєіа
Вишиєвецког(о), воеводы6 в о л ы н с к о г ^ , а п н а Миколаїв М онвида
Дорогостаиског(^), воєводьі6 полоцког(о), со приложєнє пєчати, што их мл. на
прозбу мою вчинити и пєчати свои к# том# моєм# лист# припожити рачили.
Пнсан под Псковом рок# Божог(о) нарожныа тиеєча niamcom сосмдєсіат
пєрвог(о) мсца соктєбра двадцат а>смог(о) дніа. Сєвєрин Кропивниг/кии, р#кою
власною.
А так мы, тоє шчєвистоє сознаньє и листь вьппєи сописаньш Сєвєрина //
Кропивниі/кого, писара зємского браславского, водлуг права #моцніаючы, до
книгь нашых канцаліарииских коронних записати росказалисмы. А на #мо2/нєнє
тоє речы и пєчат нша короннаїа до тог(о) лист# ншог(о) єсть притиснена. Дан в
обозє под Псковом дніа юсмого мсца ноіабра рок# по нарожєню Сына Божого
тиеєча niamcom сосмьдєсіат пєрвого а королєваньїа ншог(о) рок# шостого.
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 216, л. 289 об.—291. Оригінал.
1налєжачиє 2было 3' 3Замість имєнє має бути соповєданє, замість шповєдал
- #чинєноє, замість записано - записаноє.
лДо селищтут, поряд з Животовом,
віднесено присілки.
5соповєданю 6воєводу

№ 114

1582 p., березня 20. Луцьк. Оповідання брацлавського земського писаря Северина Судимонтовича
Кропивницького перед Луцьким ґродським урядом про те, що брацлавський і
вінницький староста Юрій Струс з Коморова в присутності королівських комісарів
луцького войського Івана Чаплича і королівського дворянина Станіслава
Бєґановського його ображав і погрожував фізичною розправою, а також на чолі
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майже двохтисячного загону, куди входили Іван Красносельський, Семен
Яцковський, Матєй Лащ, Богдан і Андрій Дешковські, вінницький підстароста
Юрій Ґорецький, Матуш Шандировсысий, Михайло Ласко і Василь Цурковський,
возні Семен Сабаровський і Федір Братковський, слуги, пахолки і гайдуки цього
старости, вінницькі війт і міщани та піддані сіл Мізякова і Хижинців, що входять
до складу Вінницької волості, вчинив збройний наїзд на село Скуринці,
пограбувавши при цьому тамтешню його садибу, побив і вигнав звідти його
дружину Овдоттю Коптівну (йому ж ледве вдалося від наїзників врятуватись
втечею), заявивши їй, що її чоловік, одержавши від нього за королівським листом
Скуринці у володіння, йому не служить і протидіє, а тому він відбирає у нього
цей маєток і приєднує до свого староства, поза тим оголосив скуринським
підданим про підвладність їх собі, крім того, домігся, що йому, потерпілому,
було відмовлено у внесенні його скарги стосовно цих старостинських дій у
брацлавську і летичівську ґродські книги, через що він був змушений потаємно
добратися до Луцька, щоб внести це своє оповідання у тамтешню ґродську
книгу
Лѣта Бож. нарож. ДФПВ мсца марца ЇС дніа
Справа пна Кропивницкого
Пришєдши на вріад кгродскин в замокъ гсдръским Луцким пєрєд мєнє,
Вомтєха Вєтоского, будучого на мести# пана Станислава Пєтровского,
подстаростєго лункого, ю т єго вєлможноє млсти пна Александра Прокского,
столника Вєликого кніазства Литовского, староста луцкого, писар зємскии
воєводства Браславского Урожоньш па» Сєвєрин Судимонтовичъ Кропивницкиы
соповєдал и юбтєжливє жаловал сам com сєбє и имєнємь малжонки своєи їїнєє
СОвдоти Коптевны со той, ижь, дєм, єго м лст пан Юрєм Струс с Коморова,
староста браславским и вєниі/ким, зваснившисє на мєнє, чоловєка спокомного,
правомь посполитьш юбєзпєчоного, торгаючисє на мє словы нєпристомньїми,
Ущипливими, ютповєдь словнѴю наздоровъе моє, хвалєчисє на мєнє на смерть
забить и маєтность мою ютніать пєрєд комисарми єго королєвскоє млсти пєрєдь
ег(о) м л стю панолі Иванол< Чапличол*, вомскши луі/кимъ, и пєрєд панол/
Станиславомь Бєкгановскші, дворлнижш єго королєвскоє млсти, чинил. Котором
чинєчи досы т, сєго жь рокУ, верх# аоменеиог(о), и мсца, тєпєр ид^чог(о), марца
юсмого дніа, У четверть, могло, дєм, быти годин три до вечора, єго м лст пан
Струс, староста браславским и вини^ким, прєпомнєвши боїазни божеє и
срокгости права посполитого, и розсудк# правного справедливого, наполнившисіа
воли и злого #мысл# своєго, хотєчи Умьіслнє мєнє замордовати, сам юсобою
своєю и собравшисіа з воиском люд єм гуфол* нємальш з староства своєго
Браславског(о) и Виниі/кого и зо всими товарьппи, жолнєри рота своєм, котор&о
вєдєт и под справою своєю держить за пѣнези єго королєвскоє млсти II и Рєчи
Посполитоє, слугами, с пахолки, з гамдукм и з многими помочниками своими,
маючи з собою юколо двох тисєчєм людєм, а мєновитє с пномъ Иваномь
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Красноселскиє, с паноє Сємєномь Оі/ковскиє, с паномъ Матѣемь Лащомъ, c
паномъ Богданомъ и Андриемъ Дєшковскими, с паномъ Юрємь Кгорецкимъ,
подстаростиє виницкимъ, с паноє Матушомъ Шандыровскимь, с панол*
Михамломь Ласкомъ, с паномъ Сємєномь Сабаровскиє и с Фєдоромь
Братковскиє, возными браславскнми, с паномъ Василемъ ЦУрковскиє, з
воитомь, з мещаны єго королєвскоє млсти вѣницкими и с подъдаными волости
Вѣниі/кое з селъ з Мєзіакова и Хижинецъ, конно, збройно, з розным сорУжьемъ,
вомне налєжачимь, вземъши и спровадивши стрелбУ єго королєвскоє млсти зь
замку Вѣницкого, дѣла, гаковнѣцы, пулгаки, рУчницы, в обычан валки
нєприіатєлскоє с трУбами наєхал мог/но кгвалтоє на имєньє моє на сєло
Скуринцы и с тыми, дєи, всѣми людми з воискомь нємальш, іако сіа вьннєи
помєнило, напервем на сєло, потоє и на домь мои шліахєтскии голосом рознымь,
гако содны татаровє, сокрикъ Учинивши, УтрУбы трУбіачи и Убубны бьючи, з
дѣль, з гаковниц и рУчниць стрєлбу пУстивши, штурмовали, до дому ворота и
острог выбили. С котороє, дєи, стрелбы пострєлили и на смерть забили слугУ
моєго Павла Ивановича и затымъ сіа, дєи, Удвор вламали, аж, дєи, іа сам
чєрєзь гумно в лѣсь ледве Утєкь. Око жь, дєи, за мною гнадсє люд єго питий,
гайдуки ажь до самоє ночи // з рУчницами, и кгды бы, дєи, ноч нє зашла, певне
бы мєнє на смерть забили. А жонУ, дєи, мою (Овдо/ию КоятєвьнУ Удворі в
дому поймали, збили, зшарпали, словы неУчтивыми зсоромотили, шубку, дєи, с
нєє бєлковую з рУки, з лєвь, с палцовь позривали, которые, дєи, перстеньки
коштовали по чотири золотьис чирвоныхъ; єго млст пан Юрєи Струс, словы
неУцтивыми зсоромотивши, бич, торгалъ и Ушию пхал, моцно кгвалтомъ з дому
и з двора выпхал и прочь, дєи, зь сєла выгналъ, повєдаючи тыми словы, иж,
дєи, тоє сєло Скуринцы за даниною єго королєвскоє млсти мужєви твоємУ и за
листом єго королєвскоє млсти, на подане того сєла до мєнє писаньш, ta поступил
и в нєго былъ єсми мУжа твоєго Увєзаль чєрєз подстаростєго моєго вѣницкого
Юри Кгорєі/кого, але иж, дєи, муж твои мнє нє служите и противко мєнє єсть,
іа, дєи, тоє сєло Скуринцы и двор к рУкам своим до староства моєго бєрУ, нехай
жє, дєи, мєнє мужь твои до короліа єго млсти позываеть, н и ж ь л и , дєи, зыщєт,
проездитсіа. За которьш, дєи, збитьемъ, выпханемъ и выгнанемъ жона моїа
пєхотою ажь до Виницы збита, зшарпана, скрывавена, лєдво жива пришла. А в
том, дєи, дворе н в селѣ Скуринцах самь (особою своєю єго млсть пан староста
и зо всим тымъ воиском своимъ зосталь. В которомь, дєи, дворѣ всю маєтност
мою И жоны моєи рєчи рУхомьіє Уизбє, ВЬ ВСЄТЛИЦЬІ1, в коморах гроши ГОТОВЬІЄ,
золото, сєрєбро, шаты, цын, мєд, Устаини кони и быдло рогатоє и в коморє //
збожьє молочєноє, статокь и спрат домовьш, такжє, дєи, скринку з грошми єго
королєвскоє млсти, з реєстрами и с квиты поборовыми з воєводства
Браславского за рокь юсмдєсіат пєрвии выбраными, всє ют велика до
намєншоє рєчи пограбил и побрал. А то єст мєновитє в томь дому скуринскоє
Усветлицы взіал, дєи, сіфынку малєванУю з грошми, з рєєстрьі и с квиты
поборовыми, в которои, дєи, было пнзєм єго королєвскоє млсти поборовыхъ
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тиеєча золотых полъскихъ, которые, дєм, пнзи, приєхавпш миє з вомныюmПскова,
послал єсми был чєрєзь служебника своєго Андрєга Бєтского до Варшави на
рату, Ч нивєрсалє (описаную на новоє лѣто; нижли, дєм, тот служєбникь мом,
рознємогшисє на дорозє на Волыню, ЧБєрєстєнк# лєжаль, зачимь, дєм, аж нє
борздо с хоробы юбымогшисіа, до Варшавы по новомъ лѣте приєхал, гдє жь,
дєм, іако єго млсти пана подскарбєго ани єго милости пна шафара ЧВаршавє нє
засталь, толко протєстацию на вріадє кгродском Варшавском вчинивши, ко мнѣ
назад тьіє пнзи привєзь и мнє их до тоє скриньки в заховане ютдал; квиты и
рємстра поборовьіє зо веєго воєводства Браславского, такь з мєсть, іако и з
сель, которые рахѴнъкомъ чиніать побору єго королєвскоє млсти за рокь
юсмьдєсіат первым юсмьсот копь грошем литовских, то єсть двє тиеєчи
золотых польских, и листь вызнаным нєбожчика іїна Йвана Шам/кєвича,
столника браславского, под пєчатю // и с подписол* рЛси єго, которым мнє на то
даль, ют которого часу чоповоє Чвоєводствє Браславскомь мнє пустая. ДрйѴю,
дєм, скринку мою з грошми и з рєчми моими и жоны моєє взіал, в котором, дєм,
было моих властныхь пнзєм готовых, то ест золотых чирвоных двадцат и еємь,
таліаровъ старых тридцат, золотовых таліаровь сорокь, монєтьі піатдєслт копь
грошем литовскихь, речи жоны моєм, то єсть ланцѴхь золотым, в которомь было
золотыхъ чиръвоных піатдєсіат, пєретєнєм золотыхъ с камєнгами дорогими
піать, юдин перстен с камєнємь диіамєнтомь, коштовал золотых чирвоных
шєсть, другим пєретєн с камєнємь шмарагчомь роблєньїм, з шманцом бєльш и
чирвоньш, коштовал золотых чирвоных дєсіат, трєтим перстень с камєнємь
р^биномь, коштовал золотых чирвоных чотыри, четвергам пєрьетєн с каменем
туркусомь, коштовал золотых чирвоных два, а піатьш перстень с камєнємь
жабинцомь, коштовал золотых чирвоных три, погас юбрус сребрным
позлотистым, которым коштовал юсмь кой грошем литовских; кошулєкь золотых
шитых три, которьіє коштовали по чотыри копы грошем литовских, кошулка,
перлами сажонаїа, сь фереты золотьшм, коштовала двадцат копь грошем
литовскихь, бразка пєрловаїа сь фєрєтьі золотьшм и пєретєнємь дорогим,
коштовала тридцат и двѣ копє грошем литовских, кошулєкь, // шолком чорнымъ
шитых, юсмь, коштовали юсмь копь грошем литовских; и инших, дєм, хуcm
белыхь мужекихь и жоноцкихь, и полотна немало, которые шац&мь собє
двадцат копь грошем литовскихь; ложокь сребрныхъ юсмь, в которыхъ было
срєбра гривень чотыри, чєпцовь золотыхь два, куплєньїє по семи золотыхь
полекихь, рантухов флгсшекихь три, куплєньїє по шести ЗОЛОТЫХ полских,
рантуховь красноставскихъ чотыри, куплєньїє по копє грошем литовских. В том
жє, дєм, светлицы за шафою был цын, мис вєликихь цєновьіхь піать, полмисковь
шєсть, приставокь двє, талиров дванадцат, в коморє была скриніа великаїа з
шатами, в котором, дєм, было джуга моїа шарлатоваїа с пєтлицами, атласом
жолтьш подшитаїа, котораіа коштовала юсмьнадцат копь грошем литовскихь,
кафьтан атласі чирьвоного прешиваным з кгузиками золотыми, которьш
коштоваль дванадцат копь грошемлитовскихь, футро кунєе, котороє коштовало
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копь одиннадцат и грошем дванадцат литовскихь, футро лисеє, кУплєноє за
чотири копы и за грошей сорок и осмь литовскихь, шаблю и сагайдак, срєбромь
соправньїе позлотистьіє, на которых было срєбра гривен піат, шаты жоны моєє, // то
єсть лєтникь адамашковьш бурнатньш с пє/има брамами У долу (оксамиту
чорного, которьш коштовалъ чотырнадцат копь грошем литовскихь, сукніа
шарлату чирвоного, в долу дєвєт брамовъ злотоглавых и кшталть злотоглавым,
2которым коштовал'2двадцат двє копы грошем литовскихь, лєтникь оксамиту
чорного гладкого, которым коштовал осмнадцат копь грошем литовскихь,
лєтник мухоєру шарого, в долу чотыри брамы оксамиту чорного, которым
коштовал дєсєт копь грошем литовскихь, шубка кУніача, адамашкою шарою
крытал, коштовала двадцат и осмь кой грошем литовскихь, шубка бєлокь
чорных, куплєнаїа за чотари копы грошем литовскихь, шапка оксамиту чорного,
собольми подшита, з бобром чорнымь, коштовала осмь копь грошем
литовскихь, постел колєнскаїа всга о т мала до велика, подушки, китамкою
чирвоною окладаны, колдра, адамашкою чорною и шарою крыта, котораіа, дєм,
постєл со всим коштовала дванадцат копь грошем литовских. В том жє, дєм,
коморє взіали сѣдель моше, сафъгансшкрытых, малеваных чотыри, купленых по
три копы грошем литовскихь, панцыров плт, один панцыр купленым за
дванадцат копь // грошем литовских, а чотири панцыри кУплєньїє по чотыри
копы грошем литовскихь, сагамдаковь пахолчихь барвеныхь з лукалш и з
стрєлами піат, которые коштовали осмь копь грошем литовскихь, шабєль
пахолчихь барвеныхь піат роботы вѣниі/кое, куплєньїє по сороку и осми грошем
литовских, котловь горилчаныхъ чотири с трубами и с притрубками, куплєньїє
по двє копє грошем литовскихь, котел великим пивным, позыченым мнѣ о т пана
СОбодєнского, которым, дєм, купленим за піат копь грошем литовскихь. Vстамни,
дєм, взіали конєм моих чотыри, два половыхъ, куплєньїє по шисти копь грошем
литовскихь, конь вороним, купленим за даванадцат копь грошем литовскихь,
конь иноходниюь сивым, куплєньш за осмь кой грошем литовскихь. V дрУгом
коморє взіали, дєм, збожіа молоченого пшеницы трєтинников дєсіат, которУюна
торгу купУють трєтинникь по двадцати и по чотьфи грошем литовскихь, жита
трєтинниковь піатнадцатп, котороє на торгу купУюю по пєтнадцати грошем
литовскихь, солодУ пшеничного трєтинников чотири, солод# іачмєнного
трєтинников шєсть, овса трєтинников двадцат, которьш на торгу купУют по
шєсти грошем литовскихь, проса трєтинников піат, пшона полтрєтинника. V
пивницы, дєм, было мєдУ сычоного бочка, пива двѣ бочки, горилки бочка, в
котором, дєм, было шєстсот кварть. Ѵв оборе, дєм, взіали волов моих // шєсть,
коровь піат, свинєм великихдвадцать, вєпровь чогари, подсвинковь дєсєть, гусєм
тридцат, кур піатьдєсіат, каплунов кормъныхъ дванадцат. То, дєм, веє єсми
быль до Скуринєі^ з другого имєницУ моєго Коморовского припровадил. К тому,
дєм, начинє, статок и Увєс čnpam домовым, што одно потреба в том дом, дєм,
єсми Увєс был покупил, которьш, дєм, мєнє коштовал осмь копь грошем
литовских. То, дєм, все єго млст пан Юрєм Струс ис тыми помочниками своими
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в дворє и в дому моєм Скуринскомь моцно кгвалтомъ пограбил и к рукамь
своим побрал и заразом, дєм, мої/но кгвалтом зобравши, всє сєло подданыхъ
скуринских зо всимь на всє к собє громаду, бьючи и до вєзєнл сажаючи,
подданых com мєнє и соm малжонки моєм сотнємьши, и в послушенство своє
привєрнуль двадцат и шест служєбьі людєм тіаглых скуринскихь, которьіє, дєм,
плугами своимм власнымм copym и роботу на двор Скуринским робливали, дан
грошевую и сосьш збожьє давати повинни были, а дванадцат загородников,
которые к# загородомъ своимъ и роли мают, къ тому млын со дву колах, с
которого на кождым тьіледєн вьімєр# приходило збожыа вшєлгакого по чотьфи
трєтинники мѣры вѣниі/кое, и ставовь три на рєчцє Чапли кгвалтовнє Vмєнє и tf
жоны моєм сотніал. А мєновитє подданьїє сєла Скуринского люди тіагльїє,
которыхъ слуясба цєлал приходит: // дову Ск^ринѴюс трєма сьшами ПЗірошємь,
Романомъ и Вакулою и зо всєю маєтностью, котораса, дєм, стоит трохсоть кой
грошєм литовских, Ждана Бєрєндина з жоною, с трєміа сьшами, з двєма дочками
и зо всєю маєтностю, которал стоит піатисот копь грошєм литовских, Лєхна
Кончєнка з двєма сынами Андрєємь и Фєдоромь и зо всєю маєтностью,
которал стоит трохсот копь грошєм литовских, Харка Багандєнка з жоною, з
сыном, з двєма дочками и зо всєю маєтностью, котораіа стоит двохсот копь
грошєм литовских, Калєника и Федора Чєтвєртнєнков з жонами и з дєтми, и зо
всєю маєтностью их, котораіа стоить ста копь грошєм литовских, Игната
Скурєнка з жоною и з дєтми, и зо всєю маєтностью єго, котораіа стоит ста коя
грошєм литовскихь, Счорнату Силєнка з жоною и з дєтми, и зо всєю
маєтностью, котораса стоит піатдєсіат кол грошєм литовскихь, Васка Тончєнка
и Артима Панєнка з жонами и з дєтми, и зо всєю маєтностью их, котораіа
стоит двохьсоть кой грошєм литовскихь, Йвана Полторана з жоною и з дєтми,
и зо всєю маєтностью, котораса стоить семисот копь грошєм литовских, Протоса
Полтороновича з жоною и з дєтми, и зо всєю маєтностью єго, котораіа стоит
ста копь грошєм литовскихь, Лехна Чєтвєртніа з жоною и з дєтми, и зо всєю
маєтностью єго, котораіа стоить трохсот копь грошєм литовскихь, Бак^ма з
жоною и з дєтми, и зо всєю маєтностью єго, котораіа стоит // трохьсоть копь
грошєм литовских, Мишка з жоною и з дєтми, и зо всєю маєтностю, котораіа
стоит трохсоть копь грошєм литовскихь, Васка Коньчєнка з жоною и з дєтми,
и зо всєю маєтностью єго, котораіа стоит ста копь грошєм литовскихь, Тр^хона
Кончєнка з жоною и з дєтми, и зо всєю маєтностью єго, которал стоит сорока
кой грошєм литовских, Протаса Сабасандєнка з жоною и з дєтми, и зо всєю
маєтностью єго, котораіа стоит тридцат копь грошєм литовскихь, Сахна
Скурєнка з жоною и з дєтми, и зо всєю маєтностью, котораіа стоить піатидєсіат
копь грошєм литовских, Андрѣіа Хонєнка з жоною и з дєтми, и зо всєю
маєтностью єго, котораіа стоит тридцатм копь грошєм литовскихь, Йвана
Козині а Йвана Коваліа з жоною и з дєтми, и зо всєю маєтностью ихь, котораіа
стоит сорока копь грошєм литовскихь, Стєцка Агарасюка з жонами и з дєтми,
и зо всєю маєтностью ихь, котораіа стоит сосмидєслт копь грошєм литовскихь,
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Ивана Дика з жоною и з дєтми, и зо всєю маєтностю єго, котораіа стоит ста
кол грошєи л и т о в с к и х , ПроскурницѴ ^дов^ з дєтми и зо всєю маєтностю єи,
котораіа стонт по ста дєсіат кой грошєи л и т о в с к и х ь , Корила Мєлника з жоною
и з дєтми, и зо всєю маєтностью єго, котораіа стоит тридцати копь грошєи
л и т о в с к и х ь , На^ма з жоною и з дєтми, и зо всєю маєтностью єго, котораіа
стоит шсмидєсіат кол грошєи л и т о в с к и х ь . Т ьіє всѣ с в о и м и власными плугами
горут. (Огородники // согородники того сєла Скуринєі/: Фєдор Чорньш з жоною и
з дєтми, и зо всєю маєтностью єго, Андрѣи з жоною и з дєтми, и зо всєю
маєтностью, Матіаша з жоною, з дєтми и зо всєю маєтностью, Марка, Хому
и Макара з жонами, з дєтми и зо всєю маєтностью, (Остапа П^сюка, Курила,
Стєі/ка и Ивана з жонами, з дєтми и зо всєю маєтностью, Параску вдову з
дєтми и зо всєю маєтностью. То всє, іако сіа звышь помєнило, єго млсть пан
Юрєи Струс, староста браславскии, з Ѵріад# своєго старостинского наєхавши
тоє имєнє Скуринъцы з людми, з кгрунты, зь зємліами и зо всими пожитки,
шбыходы и границы, іако мнє и жонє моєи водлугь даниньх и привиліа єго
королєвскоє млсти за годньїє и ^цтивые послуги мои з ласки господарскои єсть
дано, с того всєго мєнє и жон# мою с покоиного дє/?жаньіа и ^живаныа нашого
кгва/гговнє выбиль и к рукамь своим до староства своєго привернуть, жонѴ
мою збил, зшарьпал и зраниль, слуг# моєго на смерть забил и замордовалъ и
тѣло єго, нѣть вєдома, гдє подєль, пнзи єго королєвскоє млсти поборовьіє, рєєстра
и квиты, и маєтност мою всю, іако єст звыш помєнєно, сот велика до намєншоє
рєчи кгвалговнє пограбил и побрал. ІЗко жь, дєи, скоро по сономь кгвалтовномь
выбитью іа тоє кгвалтовноє выбите своє сусєдомь своимь, юколичньш людємь
заі^нымъ шліахтє юповєдаль. А потом, дєи, єсми дєсіатого дніа мца марта //
тую жалобі свою, достаточнє на тє/?минє написавши, ку записованю до книг
кгродских браславскихь, шповєдаючи, посылал. Котороє жалобы, на тє/шинє
написаноє, и юповєданіа моєго соныи tfpiad ку вєдомости своєм приніати и до
книгь записати нє хотѣлъ. А ижь, дєи, тоє жалобы и еоповеданыа моєго tf
Браславли нє записано, іа, дєи, чнніачи досыт прав# посполитому, послалом был
посланца своєго до Ліатичова, до кгрод# близшого, хотєчи, ижь бы тамь тую
жалобу и юповєданє моє было записано. Нижли за росказанємь єго млсти пана
старости браславского подстаростии вѣнні^кии пань Кгорєцкии чєрєзь слуг
своихь, которых по дорозє посажаль, и юного посланца моєго нє допущаючи до
сєла Дєшковщ, на дорозє поимал и тьіє справы, жалобу и рємстрьі шкод, штомь
был, списавши, послал, # того посланца моєго сотнгал и, вєздє чигаючи и стоєчи,
на здоровє моє єго млст пан староста слугь и помочников своихь по дорогахь
позасажал и понаправовал. \А, нє будучи бєзьпєчон здорова своєго, з великою
втратою своєю, маючи при собє со колкодєсіат чоловєка, юттул сє сам зь
здоровємь своимь лєдвє выпровадил, которьіє мєнє провадили з великою
щсторожностю з Нємирова до Прилука, с Прилука до Пыкова. И просил пан
Сєвєрин Судимонтович Кропивниі/кии, писар зємьскии воєводьства
Браславского, сам ют сєбє и имєнємь // малжонки своєм паней (Овдоти
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Копътевны, ижь бы таіа жалоба и юповєданє ихъ сполеснаіа3до книгь кгродских
луцкихъ записана была. Штомъ записати казалъ.
ЦДІА України в Києві, ф. 25, on. 1,спр. 26, арк, 225-231 зв. Оригінал. Опубл.:
АрхивЮЗР. 1876. Ч. VI. Т. 1: Акты об экономических и юридических
отношениях крестьян в ХѴІ-ХѴШвеке (1498-1795 гг.). С. 117—126.

'светлицы

2‘ 2котораіа коштовала

3сполєчнаіа

№ 115

1582 p., червня 15. Володимир. Впис у володимирську земську книгу листа володимирського войського
Василя Гулевича, яким він королівському писареві Лавринові Пісочинському
подарував половину маєтку Дчункова, котра дісталася йому від свого себра
Никифора Комара (1582 p., січня 10. Затурці)
Справа пна Лаврына Песочынского
Лита по нарожєню Исус Хрстовомъ ДФПВ мца июнга ЕТ дніа
Пєрєд нами, Богданомь Костюшковичомь Хоболтовскимь, судєю, а Иваномь
Михамловичол* Гулєвичол* Смолѣговскимь, подсудъкомъ, вріадники зємьскими
повєту Володымерского, на рокох зємьских, от дна свіатоє Тромцы зачатых и
судовнє отправованых, постановившьісл юбличнє, пал Василем Гулєвич, вомски
володымерски, зознал и соповєдал пєрєд нами тыми словы, иж, дєм, маючы я
жычливую прыіазнъ и доброє заховане єго млст. Лаврѣна Песочынского, писара
єго кр. млот., дал и даровал єсми єго млте. на вєчност имєнє своє, в повєтє
Браславъскомъ лєжачоє, названоє Дчунковъ, на што лист свом записаным єго
млот. дал под пєчатю своєю и с подписомь руки своєє и такьжє под вєдомостю
и пєчатми люди добрых. И показал єго млст пан вомски самь жє тот лист
даровизну свою пєрєд нами и просил, абы в книги зежскиє быя вписан. Которого
єсмо вычытавшы, и1слово ат слова росказали до книгь впысаты; и такь сіа в
соби маєт:
ЇЛ, Василем Гулєвич, вомски володымерски, чыню іавно и зознаваю симъ
моимъ листомъ кождому, кому того потреба будєт ведаты або, чтучы єго,
слышаты, иж, знаючы іа хуть и ласку єго млт. пна Лаврына Пєсочьінского,
писара єго кр. млст., протывко сєбє, даю, дарую и тьш листомь моимь записую
половицу имєніа моєго, в повєтє Браславскомь лежачого, Дчункова, котороє маю
в содделку ют сєбра своєго пна Никифора Комара, зо всємь на все, іако сіа тоє
имєнє [єс]мо в собє в пожытъкох и в шырокостахъ своих маєт, на вєчньїє часы.
И на то даю єго млт. пну Лаврыну Пєсочинскому сєм мом лист з моєю пєчатю
и с подписомь власноє руки моєє. А пры томь были // и того добрє свєдоми их
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мл. кніаз Фєдор Курьчєвич, подстаросты володымерски, пан Йван Чєрницким
а пан Михайло Голуб Сердятыг/кии. Которьіє их млт. за устьною прозбою моєю
печаты своє прыложыты рачєли к сєму моєму листу. Писан в Затурцєх року по
нароженю Исус Хрыстовомь ДФПВ мєсіача гєнвара дєсіатого дніа. Василем
Гулєвич, воиски володьімєрски, рукою власною.
Што єсть всє за прозбою пна Гулєвичовою, воиского володьімєрского, до
книг записано.
ЦДІА України в Києві, ф. 27, on. 1, спр. 6, арк. 51-51 Зв. Оригінал. Випис
листа В. Гулєвича з володимирської земської книги, зроблений 18 листопада
1644 р.: ЛНБНАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4044II, арк. 115—
115 зв. Засвідчена копія.

'и зайве.
№ 116

1582 p., жовтня ЗО. Варшава, на сеймі. Впис у книгу коронної канцелярії випису з брацлавської гродської книги
(1582 p., вересня 17. Брацлав), який містить впис листа Лазаря, званого
Богданом, Дешковського про продаж ним четвертої частини селища Остолопова,
успадкованої від свого батька брацлавського хоружого Богуша, за 40 кіп
литовських грошів братам Григорієві, брацлавському ґродському писареві, і Янові
Байбузам (1582 p., вересня 16. Брацлав)
Пєрєнєсєньє права БамбУзов comДєшковского на часть (Остолопова
Стєфань etc.
(ОзнаимУємь тьш нашимь листом всим посполите и когисдомУзособна, кому
будєть потреба того вєдати, нинєшнимь и на потом будУчиє. (Оповєдил пєрєд
нами шліахетныu Григорєи Байбуза, писар кгродским браславскии, самь com
сєбє и имєнєм брата своєго шліахєтного Она Баибузы, иж шліахетныи Лаза/?
Дєшковьскии, маючи четвертую часть в сєлищи и Уходахь (Остолоповє, вь
воєводствє Браславскомь над рєкою Богомь лєжачомь, comюца1своєго Богуша
Дєшковского на вєчност записаную, имь за пєвнУю суму піізєи за сорокь копь
грошєм личбы литовскоє на вєчность продал и, на то им лист свои с пєчатью и
с подписом властноє руки своєє и тєжь з вєдомостью и пєчатми людей веры
годных давши, на врадє кгродскомь Браславскоє тУю продажу свою вызнал,
іако ж бы, дєи, юнь того водлє звычаю права посполитого и до книг зємскихь
браславскихь перенести нє занєхал, (одно ж, дєи, тамь в тоє воєводствє
Браславскомь роки зємскиє частокроть нє доходіат. А такь тєпєр прєрєчоньш
Григорєи Байбуза, положивши пєрєд нами тоє право своє, то єсть листь властныи
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Лазара Дешковског^ и выписъ кгродскии браславским, просил, абыхмо то, кУ
вєдомости нашои господарскои припустивши, тоє право єго на добра помєнєньїє
до книгь канцлєрии нашоє коронноє вписати вєлєли. А такь мы, юного права
єго юглєдавши и вислухавши а видіачи быти цєлоє и ни в чомь нє нарушоноє,
росказали єсмо до книгь нашихь вписати; и так сіа в‘собє маєт:
Выпис с книгь кгродскихь замкУ господарского Браславского
Лѣта Божого нарожєньїа тисіача піатьсоть юсмьдєсіать второго мсца
сєнтєбра сємогонадцать дніа
Пєрєдо мною, Юрємь Струсол/ с Коморова, старостою браславским и
вєниг/ким, в замкУ єго кролєвскоє милости Браславском, а при мнє на тот чась
ихь милости пановь шліахты немало было, которые eta на сєимикь за росказаньем
єго кролєвскоє милости еєздє до Браславліа зьєхать бьши рачили, пань Ивань
Кошка, судіа зємскии, пань Сємєнь (Ободєнскии, подстолни воєводства
Браславского, пань Гнєвопгь Стрыжовскии, воискии вєницкии, пан Фєдор Злоба
Чєрнскии, постановившисіа ючєвисто, пань Лазор, рєчоньїи Богдань,
Дєшковскии, хоружичь, зємєнинь єго кролєвскоє милости воєводства
Браславского, ку записованью до книгь кгродскихь тыми словы сознал, ижь
што котороє сєлищє и входы ютчизны єго милости пана ютца могг(о) пана
Богуша Дєшковского, хоружого воєводства Браславског(о), над рєкою Богом,
то єсть СОстолоповь, маючи ихь милость по половицы с паном Иваномь
Діаковскимь по нєбожчику пану Миску Пєтничанскомь, дгадку ихь милости, и з
дєлу ровного по части на их милость спальїє чєтвєртУю часть, которУю єго
милость пань ютец мои с тыхъ частеи вшєлгакихь добрь и пожитковь в гонєхь
бобровыхъ, в куничниках, гако и Уынъшихъ пожитках дєржаль и Уживал; а иж
єго милость з ласки и з милости своєє ютцовскоє мнє, сыну и слузє своєму, тУю
часть чєтвєртУю промєжкУ частєи пановь братьи своєє рожоноє имєньїа ихь
милости вьшієи помєнєного дал, даровал и на вєчность то мнє листомь своим
записал, ничого нє зоставуючи, сам на сєбє и на иньшиє близкиє и повиньньїє
свои, што ширєи и достаточнєи на том записє пана ютца моєго доложоно и
написано єст, то паю. іа тУю чєтвєртУю часть свою, во имєнью (Остолоповє
маючую, ют пана ютца своєго юписанУю, з людми, поддаными (оеєльїми и
куничниками, ставами, ставищами, с пасєками и зо всими // входами, з рєками,
з бобровыми гонами на Богу, зь пташими и рыбъными ловами, з лєсьі, з
дУбровами, с польми юремыми и нєюрємьіми и з ыншими вшєліакими
пожитками, з нихь приходіачими, всю здоимомь, гако мнє єго милость пань
ютєць мои дароваль и на вєчность записал, зо всимь правом своим, котороє
мєль єсми ют пна ютца своєго, продалом на вєчность панУ Григорю Баибузє,
писару кгродскому браславскомУ, и братУ єго пану Г2\ну за певную суму пнзєи
за сорокь копь грошем личбы и монеты Вєликого кніазства Литовского, гако жь
и лист свої/ записныu єсми ихь милости пано.м Бамбузол* на то дал под пєчатью
своєю и под пєчатьми людєи добрых. Самь жє пань Лазор Дєшковскии тот
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листь свои записныи, соm нєго паномь Баибузам даньш, пєрєдо мною на врадє
положивши, просилъ, абы читань и в книги кгродскиє записанъ был. Которого
іа читати казал; и такь сіа в собє маєть:
ЇЛ, Лазор, рєчоньш Бовдань, Дєшковскии и хор#жичь, зємєнинь єго кролєвскоє
милости воєводства Браславского, чиню іавно и сознаваю симь моимь листомь
кождом#, ком# бы того была потреба, нинєшнимь и на потомь буд#чимь, ижь
што котороє еєлищо и входы сотчизные єго милости пана сотца моєго пана
Бог#ша Дєшковского, хор#жого воєводства Браславского, и братьи єго милости
пановь Дєшковскихь, лєжачоє в повєтє Браславскомь над рєкою Бошмь, то
єсть СОстолоповь, маючи ихь милость по половицы с паном Иваномь Діаковскимь
по нєбожчик# пан# Миск# Пєтничаньскомь, діадьку ихь милости, з дєлу ровного
по части на ихь милости спальїє четвертую част, которую єго милость пань
сотєі/ мои с тых частєм вшєліаких добрь и пожитковь такь в гонєх бобровыхь, в
куничникахь, гако и вь иншихь пожитках йде дєржаль и вживаль; а ижь єго
милость з ласки и з милости своєє сотцовскоє мнє, сыну // и слузє своєму, тую
часть чєтвєрт#ю промєжку частєи панов братьи своєє рожоноє имєньїа ихь
милости вьішєі/ помєнєног^Ь) даль, дароваль и на вєчность то мнє листомь
своимь записаль, ничєго нє зоставуючи самь на сєбє и на иншиє дєти, близкиє
и повинньїє свои, што ширєи и достаточнє на томь записє єго милости пана
сотца моєго доложоно и написано єсть, то пакь <атую четвертую часть свою,
во имєнью СОстолоповє маючую, com пана сотца своєго сописан#ю, з людми,
поддаными сосєльїми и куничниками, ставами, зь ставищами, с пасєками и зо
всими входами, з рєками и з бобровыми гонами на Бог#, зь пташими и рыбными
ловами, з лесы, д#бровами, с польми соремыми и нєсорємьіми и з ыншими
вшєлеакими пожитками, з них приходіачими, всю здоимом, іако мнє єго милость
пань сотєі*mow дароваль и на вєчность записал, зо всим правомь своимь, котороє
мєль єсми comпана сотца своєго, продалом на вєчность пану Григорю Баибузє,
писару кгродскому браславскому, и брату єго пану ІЗн# за пєвную сум# пнзєм,
то єсть за сорокь копь грошем личбы и монєтьі Великого кніазства Литовского,
ничого самь на сєбє, на жону, на потомки, близкиє, крєвньїє и повиноватьіє свои
нє зоставуючи, и com сєго часу заразь єго милости пану Григорю Баибузє и
брат# єго пану ПЗіну тую часть свою четвертую того селища верху помєнєного
(Остолопова в моць, в дєржаньє и #живаньє подаю и пост#п#ю на вечные часы.
Котор#ю чєтвєрт#ю часть того селища и входовь, звыш помєнєньїхь, єго
милость пань Григореи и пань ЇЛнь Баибузы мають на сєбє держати и спокоинє
вєчньїми часы #живати зо всими пожитками, з нєє приходіачими, бобры гонити,
к#ницы и иньшиє вшєліакиє пожитки ку лєпшому доброму и пожиточном#
своєм# привлащати и людей подданых собє на той части своєи оосажовати,
такь тєжь водно будєть єго милости пану Григорю и пану їЛну Баибузамь тую //
свою чєтвєрт#ю часть, com мєнє имь продажнымь собьічаєл* во имєнью
СОстолоповє ©писаную, ком# хотєчи сотдати, даровати, замєнити и ку своєм#
лєпшом# а пожиточном# собє/шути мають. А іа вжо сам и нихто з братьи, з
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близкихъ, кревныхъ и повиноватых моихь ни чимъ era встУповати и жадноє
переказы Успокомномъ дєржанью ихь чинити н е маю н мочи нє будУ. А єсли
быхъ іа самъ або жона, дєти мои и хтокольвєкь з братьи, близкихъ, кревныхъ и
повиноватых моих в тУю часть четвертую, верху‘помєнєнУю, албо въ гакиє
пожитки, с тоє части приходіачиє, чимькольвєкь встУповатнсе мєль и гакУю
переказу в дєржанью их милости чинити хотелъ, тогды таковьш кождыи
повинєнь будєть на врад зємскии браславскии заруки сто копь грошей личбьі
литовскоє заплатити а сторонє нарУшонои паномь Баибузам другУю сто копь
грошєи л и т о в с к и х ь заплатити и вси шкодьі и наклады, которые бы собє панове
Баибузы в том мєнили быти, на слово рєчєньє ихь милости нагородити. А то
заплативши и нагородивши, прєдсіа тоть лист мои Укождого права и судУи на
кождомь мєстцУ при моцы зуполнои вцалє заховань н держань быти маєть. А
кгды тєжь пань сотєць и пани матка або сестры мои рожоньїє пана Григоріа и
пана \Лиа Баибуз хотєл2 <в тУю часть, іако держачих, хотєчи им в томь іакУю
труЭность вчинити, до права позвы позваль3, тогды панове Баибузы пєрєд роком
за чотири нєдєли мають мнє чєрєзь писаньє своє дати знати, а іа маю и повинєнь
будУтУть Увоєводствє Браславскомь Укождого права такового пановь Баибузь
своимь накладомь застУповати и тУюпродажу свою очищати. А єсли быхъ іа // за
сознаимєньємь ихь милости пановь Баибузь на рокь кУ правУ нє приєхаль и в
тол< ихь милости нє зартУпиль, тогды повинєнь будУ зарУки на замокь
господарскии Браславскии сто копь грошєи лнчбы литовскоє заплатити а паном
Баибузомь, іако сторонє нарУшонои, дрУгую сто копь грошєи заплатити повинєн
будУ и, што бы в том шкодовати мели, на слово ихь милости нагородити маю.
А гдє быхъ іа, нє чинєчи досыть томУ оописУ своємУ и нє дбаючи ничого на
зарУки, дальсіа сото позвати до права, тогды пан Григорєи и пань Онь Баибузы
нє мають мєнє до жадног(о) иншого права позвати, только пєрєд врад кгродскии
Браславскии позвы кгродскими. А іа, за першими позвы на рокУ ставши и нє
бєрУчи собє на помочь жадныхъ соборонь правныхъ, а нє збиваючи позвовь
жадными артыкУлами статУтовыми, повинєнь будУ водлє сєго сописУ моєго
паноє Баибузол* Усправєдливитисє. И на том даль ихь милости паном пану
Григорю а пану ІЗнУ Баибузам сєсь мои вызнанныи листь под моєю пєчатью и
с подписомь власноє руки моєє. А при том были и того добрє свєдоми а за
Устною и сочєвистою прозбою моєю пєчати свои к еєму моєму вызнаньномУ
листу приложити рачили ихь милость пановє шліахта еобьіватєли воєводства
Браславског^ пан Сємєнь СОбодєньскии, подстолии єго кролєвскоє милости
воєводьства Браславского, пань Дмитрь Аньдрєєвич Шанъдыровским а пан
Сємєнь Слупица. Писань УБраславли рокУcomнарожєньїа Сына Божого тисгача
піатсоть сосмьдєсіать второго мсца еєнтєбра шостогонадцать дніа. Богдань
Дєшковскии, хоружичь воєводства Браславского, рука властнаїа.
А по вычитаню // того листУ іа, из ихь милостью паны, вьішєи мєнованьїми,
печатей в того листу и рУки подписы сотлєдавши, до вєдомости своєє приніаль и
в книги кгродскиє браславскиє записати казал. IZ\ko ж ь єсть записано, чого и
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выписъ с книгь под пєчатью моєю и с подписомь руки моєє паномь Баибузал*
дань єсть. Писань # Браславли. Gierzi Stras s Komorowa, braczlawski, winiczki і
zwinogroczki starosta, rotmistrz Krolia Je° Msczi, rekąswąwlasną.
f^KOжь з росказаныа нашого за прозбою Григорій Баибузы тоє право, єму и
брат# єго ІЗн# Баибузє cow Лазора Дєшковского даноє, до книгь нашихь
каньцлєрии коронноє пєрєнєсєно и записано. А дліа лєпшоє вєрьі и свєдєцьства
тоє рєчи пєчать наша короннаїа до сєго нашог(о) листу єсть притиснена. Писань
вь Варшавє на соимє вальномь коронном дніа тридцятого с поправы калєньдару
мсца соктєбра рок# cow нарожєніа Исус Хрыстова тисіача піатьсоть сосмьдєсіат
второго а кролєваньїа нашого року сємого.
Joannes Borukowski,
Справа того ж
R. P. vicecancellarius
Lawrin Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 196, л. 36-39. Оригінал.

1сотца

2хотели

3позвать
№ 117

1582 p., листопада 2. Варшава, на сеймі. Привілей короля Стефана Якубові Нєзабітовському, відзначеному тим
самим за заслуги у війні Речі Посполитої з великим князем московським під
Полоцьком, Великими Луками і Псковом, де він діяв під командуванням спершу
короля, а згодом найвищого коронного канцлера і головного коронного гетьмана
Яна Замойського, на доживотне володіння селом Лукоюта двірцем у вінницькому
передмісті, які вакують по смерті Яна Оришовського, котрий тримав їх доживотно
Привилєи Незабытовском# доживотныи на сєло Л#к# и дворєг/ в повити
Браславсколі лежачую
Стєфая, Божю мл. корол полскии, великий кніаз литовскии, р#скии, пр#скии,
жомоитскии, ифліантскии, кж. сєдмикгродскоє
С0знамм#емы тьш листол< нашимь всим вобєць и калсдому зособна, кому
то вѣдати налєжи/я, иж мы, маючи бачєньє на статочньш и вѣрныи заслуги
#рожоного Незабытовского, жолнира ншого, которыи, cow немалого часу
бавдвчисА службами ншими дворскими и потом службою Рєчи Посполитоє
жолнирскою, по всѣ тыи часы, іакосмы валку з нєприіатєлємь ншим кнземъ
великим московьскимь вели, такь под Полоі/комь, Великими Луками, а к о и
тепер на той нєдавном прошлои по/ирєбє под Псковамъ, приндл и по сошєханью //
ншомь в воиску нашомъ, при вєяможном ІЗне Замоисксш, наивьшпомь канцлере
и гєтманє коронномь головномь, старосте краковскомь, малборскомь,
межиреі/ком и кньшшнскомь'буд#чи, статечне и верне, нє согпєдаючисіа на кошть
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и на бєзпєчєнство здоровга своєго, a k o добром# рицєрови належало, нам и Речи
Посполитом служил и во всихъ справах и поступках своих намь добрє сє подобал,
за што, хотгачи єм# ласк# ншу королєвск#ю ожазати и юного до таковых жє н
єщо бо/шшх посл#гь нпшхь юхотнимшого вчинити, з ласки нашоє королєвскоє
далисмы єму, іако ж и тьш листом ншимь даєм и #тви/?жаємь, до єго живота
еєло, в повѣти Браславскомь, в старостви Вєницкомь лєжачоє, названоє Лук#, и
дворєі/ на пєрєдмєстю вєницкомь лєжачим, по нєбожчик# Анє СОришовскомь
на тот час вак#ючоє, зо всимь на всє, гако era тоє еєло Лука и дворєц на
пєрєдмєстю вєницкомь здавна само в собѣ, в пожиткахь и кгр#нтєхь, и юбьіхдєх
своих маєт, з людми юсѣлыми, з з є м л а м и , пашнгами и полми, синожатми, з
боры, лєсами, с пасєками, з рєчками, юзєрьі, ставы, з млины и зо всіакими
налєжностлми, доходы и пожитки, іакимколвєкь имєн&м названими, жадныхъ
нє вымм#ючи, зо всимь тымъ, гакото нєбожчик Ань (Оришовским держал, такь,
иж впрод рєчєньїм fZ\K#6b Нєзабьітовским тоє то еєло Л#к# и дворєі/ на
пєрєдмєстю вѣницкомь зо всими єго налєжностіами, д о х о д ы и пожитки маєт
держати и на сєбє вживати, такжє иные всіакии пожитки тамь собѣ водл#гь
намлипшого #подоба»іа своєг(о) примножати и розтирати аж до живота своєго.
Которого юбєц#ємь словом ншимь королєвскіш за нас и за потомки наш, жє єго
# спокомномь дєржамо и #живалю того то сєла Л#ки и дворца, на пєрєдмистью
виницком лежачого, аж до остаточного живота єго заховамы и дліа іаких жє
колвєк причинь // ют нєго того сєла Луки нє ютоммємьі и ником# ином# ютніатм
нє доп#стимы, право нашо королєвскоє там собѣ вцалє захов#ючи. А на
#моцниньє тоє рєчи тот лист властною р#кою ншою подписалисмы. Дал #
Варшавє на соммє валномь коронномь днеа второго мєеєца нолбра водлє поправи
рок# по нарожню Сына Божого тислча плтеот юсмдєсіат второго а
к о р о л є в а н ь А нашого року с є м о г о .
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 216, л. 297-298. Оригінал.

№ 118
758 2 p., листопада 2. Варшава, на сеймі. -

Декрет королівського суду, виданий у зв’язку з тим, що приятелі
смоленського воєводи і оршанського старости Філона Кміти Чорнобильського
та вінницького войського Гнівоша Стрижовського не зустрілися, всупереч
попередній домовленості між одним і другим, під час роботи сейму 1581р. для
полагодження претензій Г. Стрижовського стосовно шкод, заподіяних в його
маєтках Янові і Снивоті Ф. Кмітою, і прийняли рішення в інтересах своїх патронів,
які останніми взаємно не визнаються
Декрет мєжи воєводою смолєньскимь а Стрыжовъскимъ, которьш
иньтєрцьізьі пост#пки за нєю зэпсованы
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Стєфань etc.
(ОзнаимУєм тымь нашимь листомь всимь посполите и кождомУ зособна,
комукольвєкь вєдати налєжит, ижь, припозвавши пєрєд нась и судь напгь
нинешнии вельможныи // Филонъ Кмита Чорнобыльским, воєвода смолєньскии,
староста (оршанским, Урожоного Гнєвоша Стрыжовского, воиског(о) вєницкого,
с позву жаловаль, ижь Стрыжовскии, маючи з ним право шпевные морды сособь
шліахєтньїх и иныхь простого станУ, такжє © розницы в пєвньїхь кгрунтєх зь
сгороны Онєва, Снивоты и Постолова, «в кгвалты, кривьды, шкоды и грабєжи
починєньїє, на позвех нашихь и на постУпках правных мєновитє ©писаные, со
што всє, приніавши розьємь Укнигь канцлєрии нашоє Великого кнгазьства
Литовского под Луками Великими на высаженье приіатєль, на соимє вальномь
недавно пропіломдліа приіатєльского тыхь всихь рєчєм мєжи ними застановєньїа
водлУгь розоимУ нє заховальсіа и совшєм, чого там тоть розьем в собє нє мєл,
сотправы іакогось вьіналєзку нєправного приіатєль своихь am врадУ кгродского
Браславского жєдаль ку Уближєнью справедливосте и шкодє пана воеводы
смолєньского, гакото всє мєновитє в томь позвє (описано. Гдє тєжь Унинєшнєго
суду нашого зь сторони поводовоє показано соньшрозєм и водлє нєго на вьшисє
с книгь канцлєрии нашоє коронноє юповєданьє и пильность Умоцованых и слУгь
пана воєводиньїхь на чась назначоньш, вступивши вь сьєм прошльш вь двє
нєдєли, то єсть мсца фєвраліа шостого дніа в рокУминУломь шсмьдєсіать первом,
к томУ дєкрєть приіатєль пана воєводиньїхь под датою того жь дніа, которьіє
зознавають, ижь еони за невысаженьем ю/и Стрыжовского приіатєль єго туть вь
Варшавє на полацу1нашоє во веєи той справє Стрыжовского на Упад здали и
певную суму пнзєм пану воєводє на нєм присудили. И тєжь двє протєстацьіи
пєрєд нами, на томь жє cot/мє розных часовь Учинєньїє, // жє зь сторони пана
воєводиньї чєрєзь Увєсь сьєл* готовность была приіатєль на то згодне высадить
и пєрєд нами росправоватьсіа, а Стрыжовьскии іакобы, томУрозоиму ни в чомь
досыть нє чиніачи, сказнь нєправную приіатєль своих покутнє одержать. И
просинь, абыхмо тоть весь поступокь Стрыжовского и сказнь приіатєль єго
скасовали а пана воєводин Утвердили и ютправу Учинити вєлєли. Сторона зась
позванаїа Гнєвошь Стрыжовскии на то мовил и выводилъ, жє кгды сонь сорозньїє
долеглости свои до кгроду Браславского пана воєводу смолєнского позывалъ и
сказнь врадовую за собою шдержал, іако то всє на соныхь позвєхь и дєкрєтє
вріадовом мєновитє (описано, тоіды пань воєвода сотую сказнь гакобынєправную
старостУ браславског^ и созльш пєрєвод права єго до нась позываль. Ино мы
на рокь за позвы в Кракове нєкоторьіє рєчи декрети нашими мєжи ними
розсудили, а (о кгвалты, со шкоды и выбитье з добрь Стрыжовского Иневскихь
и Снивотскихь, гако в кгроде Браславскомь на сонь чась за позвы кгродскими
мели, пєрєд нами роспиратисіа имь сказали. (Одно ж кгды до справы приходило,
тогды служєбникь Стрыжовркого Аньдрєи Троска зо всєю справою, которую в
■гербе при собє мєль, згинуль, зачимь мы диліацыи на справы до юсми недєль
СтрыжовскомУ Узычили. А в том лимитацыіа посполитаїа и воина з
московскимь2нам зашла и, под Луками Великими будУчи, тоть розьємь межи
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ними tfpoc. Которол*ѴСтрыжовскии, досыть чиніачи, на томь жє соммє // и того
жь дніа, гако и зъ стороны пана Филоновы, шповєданьє и пильность свою, такжє
засажєньє пригатєл своихь на выписех с канцєліарии коронноє и с книгь
соммовых, зємскихь варшавскихь за сознаньємь возного и тєжь дєкрєть
пригатєл своихь сказни за собою кгрунтовь, шкод и пєвноє сумы пнзєи противь
пана воєвода смолєнског^ показоваль и на присгагѴбралъсіа, иж пань воєвода
на тоть чась шостого днга фєвраліа пригатєл своихь ку той справє нє высажалъ
и розомму досыть нє #чиниль, просгачи абыхмо за тымь юную сказнь
приіатєлск&о и поступокь во всєм при моцы заховали и ютправу водлє нєго
вчинити вєлєли. Мы с паны радами нашими, при нась на тоть чась будучими,
тоє всєє справы з обудвух сторонь достаточнє выслухавши и бачачи, ачь на
чась, в розоммє, под Луками Великими Ѵчиненомь, сописаньш, юбєдвє сторонє
в той справє пильност чинили и в канцлєрии нашом юповєдалисга пригатєл, юдно
жь порозну высажали и дєкрєта розньїє кождьш по собє юm приіатєль своихь
(одержали а спольнє и згодне, гако розьємь Ѵчиль, приіатєль нє высажали, до
нась того на юнь чась згодне ани порозну сами сторони ани тые ихь приіатєли
нє донесли и властнє тог(о) то розомму своєго юбєдвє сторонє, нє зрозумєвши,
водлє нєго сіа не заховали, прото нинєшнимь декретом ншил< тьіє сказни
приіатєльскиє и вси дальшиє поступьки зь сторони переводу правь и презысковь,
которые сіа за тьімь розоммомь стали зь юбудвух сторонь, подносим и внивєчь
юборочаємь, юднакь допущаючи юбєма сторонамь, ижь будуть ли еони хотєти
до того розомм# вернутися и на застановєньє тыхь всихь рєчєм, в нємь
юписаныхь, приіатєль высадити, то имь и тепер // вчинити вольно єсть. А єсли
бы сіа погодити нє хотєлм, тогды юбєдвє тьіє сторони до першого ихь пункті
правного приводимь и сказуємь, иж сіа юто суду нашого росправовати мають,
іако перед тымъ то розоммомь мєжи ними было и ю што сіа водлє диліацыи
нашоє роспирати мели. А дліа лєппіоє вєрьі и свєдєцьства до того листу печать
наша короннаїа єсть притиснена. Дань вь Варшавє на соммє вальнеш коронномь
дніа второго с поправы калєндару мсца ноіабрароку ют нарожєньїа Исусь Хрысгова
тисіача піатьсоть юсмьдєсіать второго а кролєваньга нашого року сємого.
Ioannes Borukowski,
Справа того жь
R. P. vicecancellarius
Lawrin Piesoczinski
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 196, л. 46 об.-48 об. Оригінал.

1палацу

1Ідеться про великого князя московського.
№ 119

1582 p., листопада 15. Варшава, на сеймі. -

Декрет королівського суду в справі за скаргою вінницького войського
Гнівоша Стрижовського про захоплення смоленським воєводою і оршанським
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старостою Філоном Кмітою Чорнобильським ґрунтів маєтків Янова і Снивоти
та заподіяння у цих маєтках шкод
Декрет диліацыи до чотырохь нєдєль Стрыжовском# вь справє з воєводою
смолєньским
Стєфань etc.
(0знамм#емъ тымь нашимь листомь всимь вобєць и кождом# зособна,
ком#кольвєкь то ведати належить. Кгды приточиласга справа перед нась и суд
нашь нинєшним зь пост#пковь правныхь а соткладу и дєкретовь нашихь
перших // межи #рожонымь Гневошомъ Стрыжовскимь, ьоискам вєниі/юш, зь
содное, а межи вельможнымь Филономь Кмитою Чорнобыльскимъ, воєводою
смоленьскимь, старостою соршаньскимь, зь другое стороны, тогды Гневошь
Стрыжовским водлє декрету и диліяцьш нашоє, котораіа сіа межи ними року
сємьдєслт сосмого в Кракове стала с позву кгродского браславского, на пана
воєвод# смолєньского жаловал сокгвалты, вьібитє своє з спокомного дєржаньга
кгрунговь ПЗнєва и Снивоты, сопобране людєи, сопопалєньє, сомлыны и соиньшиє
кривды и шкоды свои, которьіє мениль собє быти comвоеводы смопенъског(о)
чєрєзь врадника єго пыковского Матьфєга ^глика в томь жє року сємьдєсіать
сосмомь в піатницу Вєликодєньную а другоє на завтрєє, в субот# Вєликодєньную,
починєньїє, гако мєновитє жалоба єго на т о л і позве юписана ест ; и далєм
постулюючи, ижь тьіє кгрунты сотнгатьіє єсть властност и дєдицьство єго,
такьжє выбитыа спокомного1и всих кривдь своих доводити хотел. Алє сторона
противнага пань воєвода смоленьским, признавши, иж сонь тых кгрунговь, гако
властности своєє, здавна в дєржанью єсть и Стрыжовском# ихь боронить, што
достаточными правы и выводы своими и тєпєр бы то показати могь, содно ж со
то, гако на сонь чась в кгродє Браславскомь за позвомь, кгды єго Стрыжовским
со тую рєчь позывал, року спушног(о) и суд# належного нє мєль и єм#
справоватисга нє быль, такь и т#ть тєпєр водлє декрет# нашого краковского нє
єсть повинєнь, кгды жъ Стрыжовским показати тог(о) нє можєт, абы в чотьфох
нєдєлгах со тоє выбитье чинил. И показаль на выписе с книгь кгрод#
Браславского, ижь позовь в жалобє Стрыжовского ажь мсца июнга
второг^надцать днга в кольконадцати нєдєлгахь по томь выбити, гако собє
мєнит, на нєго положонь. К том# Стрыжовским, справєдливости пєрвєм # нєго
на Ѵглика нє просгачи, атог(о) // забиль, а самого пана воєвод# сото над стат#ть
позывает. Которыми то и иными многими причинами выводиль, жє тага справа
нє кгродскому, алє зємском# суд# належить, и просиль, абы заразь там сотослань
был. Стрыжовским зась на то мовиль: што сіа дотычеть головы Ѵгликовы, гако
пань воєвода смоленьским припоминаєт, то туть мєстца нє маєть, бо то декретом
краковским до кгрод# оотослано; а хотіачи показати, жє чотырох нєдєль позвомь
кгродским в том рєчи нє сомєшкал, поведил, иж сонь двєма позвы на два роки
кгродскиє пана воєводу сото позывалъ, тогды пань воєвода за пєршимь позвомь
нє щитилсга тьш, абы Стрыжовским чотьфохь нєдея до кгрод^сомєшкати мєль,
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только, ижь позовь содинь з дрѴпш незгодныи былъ, соm которого позву Орад,
вольнымъ воєводО вчинивши, знову єго Стрыжовскому позывати казалъ; зачим
юнь тьш другим позвом, што сама сторона показуєт, знову пана Филона
припозвавши, сказнь врадовую за собою юдєржал; и показаль тоть першим
позовь кгродскии браславскии датою року сємдєсіать сосмого апрєліа двадцать
трєтєго дні», в которомь соm поданыа позву за чотырн нєдєли сторонє рокь
назначонь; показаль и выпись с книг того жь враду сознаныа возного Фєдора
Братковича на поданьє того позву, в которомь вьшисє дата мсца апрєлл двадцать
шостого дна, a возным в нєм сознаваєть, ижь тот позовь подань мага двадцать
пгатого дніа юпослє даты выписовое; Оказал теж и тєрминО писара кгродского
на томь жє позвє, ижь пань Филонь com нєго вольнымъ Очинєн и знов#
Стрыжовскому позывати вказано, еодно ж рокО и дніа, которого сіа то тамь
дєіало, нє сописано. И такь Стрыжовским, ничіш далєи того доводу позву своєго
и року, за нимь припалого, нє подпнраючи, на присіагу бралсА, жє са то ничимь
иншим, одно нєдозрєньеє писарскимь поблудило. Мы с паны радами нашими,
при нась на тот чась будучими, // с тыхъ всихъ постѴпковъ и выводовъ юбудвОхь
сторонь вважаючи, жє сіа таковоє соблужєньє про нєдозрєньє писара юного ОрадО
стати могло, дліа чого сторона в рєчи всєм Опадати бы нє повинна, прото
нинєшніш декретом нашимь сказуємь, абы Стрыжовским ют даты того листу
нашог(о), нижем написанеє, за чотыри нєдєли перед нами VсудО показал тоть
дєкрєть судовым с книгь кгродскихь браславскихь, которьш пань воєвода
смолєньскии ют першого позву Стрыжовског^ вольнымъ вчинень и которого
то дніа было, ютколь бы eta значило, жє Стрыжовскии чотырохъ нєдєль до
кгродО позвати нє юмешкаль; и кгды то покажєть, тогды тьш юного
нєюмєшканьїа позваньга до кгродО бєзь присгаги довєдєть а за тымъ ку
дальшому поступкО правному тые стороны припущоны будуть. Дліа котороє
рєчи лєпшого свєдєцьства печать наша короньнаддо сєголистОнашого притиснена
ест. Писань вь Варшавє на соимєвальномь коронноюдніапіатогонадцагь с поправы
калєньдару мсца ноіабра року ют нароженыа Исус Хрыстова тисіача піатьсоть
юсмьдєсіать второго а кролєваньга нашого рокО еємого.
Joannes Borukowski,
Справа того жь
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 196, л. 57 об.-59. Оригінал.

1Потрібно с покомного дєржаньга.
№ 120

1582 p., грудня 4. Варшава. Декрет королівського суду за адресованими брацлавському і вінницькому
старості Юрієві Струсу з Коморова позовами: від брацлавського земського
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писаря і поборці Брацлавського воєводства Северина Кропивницького про
вибиття його з доживотного володіння маєтком Скуринцями, побиття його
дружини Овдотті Коптівни та вбивство їхнього слуги; від Дороти Нешовської,
вдови Симона Телка, про позбавлення їхнього сина Петра можливості доживотно
володіти тим самим маєтком і передачу його С. Кропивницькому; за свідченням
вдови Андрія Садовського Полонії Хребтовичівни про те, що Скуринці доживотно
належать П. Телкові; за цим декретом, Скуринцями має володіти П. Телок,
оскільки він раніше, ніж С. Кропивницький, отримав королівський привілей на
даний маєток
Дєкрєть мєжи Кропивницкимь а Тєльковою и сыномъ єє Пєтромь со
СкѴринъцы
Стєфань etc.
(Ознамм^ємь тымъ нашимь листомь всимь вобєць и коасдом# зособна,
ком#кольвєкь то вєдати належить, ижь, припозвавши пєрєд нась и судь нашь
нинєшнии ^рожоныи Сєвєринь Кропивницький, писар зємскии и поборца
браславскии, с позву на Ѵрожоного Юріа Струса с Коморова, старосту
браславского и вєницкого, жаловаль, жє староста браславскии в рок#
тєпєрєшнємь тисіача піатьсоть юсмьдєсіать второмь мсца марца юсмого дал,
з нємальїмь воискомь людєи, помочниковь, жолнєровь, слугь, гаидуковь и
поЭданыхь староства своєго Браславского и Вєницкого збройно зь стрєльбою
наєхавши на имєньє Скуринъцы, котороє єсмо за службы того Кропивницкого
єму и жонє єго (Овдотьи Коптєвнє до ихь живоговь дали, зь спокоиного дєржаньїа
юного имєньїа и двора, ют пнзєи поборовыхь, которьіє юнь выбираль, и ют всєє
маєтности єго кгвалтовнє выбилъ и пограбиль, тамь жє // на юнь чась жону
єго помєнєную збито, юбєльжоно и слугѴ єго Павла Ивановича на смєрть
застрелено. Котороє жалобы своєє юповєданьїа на трєхь вьтисєх розных ^радовъ,
такжє на листе возного браславского Дмитра Щикитинского и на чотырохъ листєх
шліахєтских показоваль, просіачи, абыхмо ем^ то, с чого єсть выбит, зась
привернути1а ю иньшиє рєчи водлє жалобы справедливосте Ѵделали. А туть
жє заразь, tf нинєшнєго судѴ нашого юбличнє стоіачи, шліахєтнаїа Дорота
Нєшовьскаїа, жона зошлого Симона Тєлка, поднєсьши позовь противь того жь
староста браславского, имєнємь сына своєго Петра Тєлка, леть недорослого,
жаловала, ижь иы2єщє пєрвєи тые добра Скуриньскиє, по нєбожчику Андрєю
Садовскомь на нась припалые, Симону Тєльку за заслуги и за нагорожєньє
заслужоного єго нємалоє сумы пнзєи, што юнь намь и скарбу нашому
ютпустил, єму были правомь доживотнымь дали и потом тоє право єго на тьіє
добра помєнєному Петру Тєлку, сыну єго, спустити позволили; то пакь староста
браславскии то з моцы и держаныа зо всєю маєтностью их них ютніаль и
пєрвєи прєрєчоному Кропивницкому держати даль, а потомь, и ют нєго взіавши,
ку староству Браславскому привєрнуль. И просила Тєлковаїа, абыхмо сына єє
водлугь того права заховали, ико жалобы ихь на тыхъ юбудвухь позвєхь
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достаточнв и мєновитє юписаны были. (От староста зась браславского за моцю
зуполною шлахєтньш Бєнашь Дємьбовским повєдиль, признаваючи, жє староста
браславским соньїє добра в з а л , алє тымъ способомъ, ако мєль вєдомост со
людах люзныхъ, // которьіє сіа тамь до Волохь збирали, кгды на вьівєдовлє»3
пославши тамь Кропивницкого, и никого сонь, дє, нє застал. А ижь єго о>то
тепер два позывають, тогды нє вєдаєть, кому бы сіа первеи справовати мєль;
кгды жь тєжь и трєтаа сособа, то єсть жона нєбожчика Аньдрєіа Садовског(о),
ю тьіє жь то добра єго позываеть. Мы сказали, абы туть заразь Кропивницкии
с Тєлковою зь сторони права сына єє Пєтра Тєлка а> лєпшость права на
прєрєчоньїє добра Скуринцы судовнє сіа роспирал, зачимь быхмо дєкрєтомь
нашимь тьіє добра юному присудили, хто лєпшоє право покажєт. ТогдыСєвєринь
Кропивницким показаль данину нашу на Скуриньцы под Пьсковож року
юсмьдєсать пєрвого мсца юктєбра двадцатог(о) дна и листь ^важчим под тою
ж датою, до староста браславского посланьш, доводиль тєжь выписомь с
книг кгродских, жє сонь врадовнє в дєржаньє того пришоль, и просиль, абыхмо
єму подл#гь того права єго зась юньїє добра привернули. Зь другоє зась стороны,
Тєлковаа право сына своєго Пєтра Тєлька покладала, напрод данин# нашу,
которую єсмо Симону Тєльку в року сємьдєсать дєватомь сєнтєбра
второгонадцать дна вь вомску под Полоцкомь, ако вьшієи на позвє (описано, до
єго живота на то дали. Которыхъ добрь кгды жона нєбожчика Садовского
Полонєа Хрєбтовичовна нє поступила, тогды показала дєкрєть нашь з Городна,
которьш са стал з очєвистого мовєньа тоє Полонѣи Хребтовичовны з
нєбожчикомь Симономь Тєлкомь в року юсмьдєсатомь, ижь кгды юна право
лєньноє, ют корола єго милости Жикгимонта Августа Садовсксш^ жонє, дєтємь
и потомкомь єго мужского рожаю на вєчност даноє, покладала, тогды
показалоса то, жє тоє право // нє той Полонѣи, алє пєршои жонє Садовского
Зофєи належало, и такь по Садовскомь, которьш, потомьства музского нє
зостававши, з сєго свєта зышол, тьіє добра, ако властнє на нась припальїє,
Симону Тєлк# за правомь єго сказали и присудили єсмо, зачимь юнь тых добрь
в дєржаньє пришоль. Показала тєжь листь нашь на паркгамєнє в року
юсмьдєсать пєрвомь позволєньє нашо на спущєньє того права сыну єго Петру
пєрєдь которымъкольвекъ врадомь и при томь спущєньє и #ступєньє чєрєзь
нєбожчика Симона Тєлька того права, помєнєному сыну єго Пєтру в томь же
року юсмьдєсать пєрвомь на врадє # книг кгродских городєнскихь #чинєноє; и
такь, дєм, Пєтрь Тєлок єщє до ютнатьа чєрєзь пана старосту в спокоинол*
дєржаню и #живанью того бьигь за тьш правомь своим, просачи, абыхмо єго
тєпєр водлє нєго заховали. Мы с пны радами, при нась на тоть чась будучими
и вь правє научоными нашими, того всєго достаточнє выслухавши, правомь и
выводомъ зь юбудвухь сторонь присмотрєвьшиса и бачачи быти право пєршоє
шлахєтного Пєтра Тєлька за позволєньєм нашимь, com юца4єго Симона Тєлка
на нєго слушне влитоє, прото, прихилаючиса до права посполитого, нинєшнимь
дєкрєтомь нашим данину нашу, которую быль Сєвєринь Кропивницьким на тоє
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имєньє Скуринъцы юдержаль и все право єго, гако послєднєє, на сторону
ю/пкладаємь и касуємь, а тоє помєнєноє имєньє Скуринцы Петру Тєлку
присужаємь и водлє пєршоє данины нашоє права дожнвотного єго при томь в
спокоиномь дєржаню и Оживанью зоставуємь, и заклад статОтовьш водлє
важности имєньїа, гако сторона собє шацОєть, три тисіачи копь грошєи на
сторону другою покладаємь. Которьіє то // добра пань староста браславскии
поступити заразь повинєнь, а посланець, за юсобливьш листомь за тою сказнью
ют нась посланыи, то Петру ТєлкО подати и в то єго Овіазати маєть. А што сіа
дотьічєть шкод, гако Севєринь Кропивьницкии, ют пана Струса мєнуючи, в позве
положиль, юто всє водлє жалобы єму правноє чинє»є суду належного вцьілє
зоставуємь тымь жє декретом нашимь. До которого на свєдєцьство печать
наша короньнага єсть притиснена. Писань вь Варшавє дніа четвертого с поправы
калєньдару мсца дєкабра року Божого тисіача піатьсоть юсмьдєсіать второго
а кролєваньга нашого року сємого.
Joannes Borukowski,
Справа того жь
R. P. vicecancellarius
Lawrin Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 196, л. 112 об.-114. Оригінал.
'привернули
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3выведовлене

4сотца
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1583 p., січня 1. Луцьк. Впис у луцьку іродську книгу листа Андрія Коровая про продаж ним за
400 кіп литовських грошів селищ Дашева і Данилківців брацлавському воєводі,
кременецькому і пінському старості кн. Янушові Збаразькому (1582 p.,
грудня 21, Луцьк)
Справа єго мл. пна воеводы браславского с пно.м Короваємь
Лѣта Божого нарожєньїа тисєча ntamcom юсмдесіать трєтєго мсца геньвара
пєрвого дніа
Пришєдши на вріад кгродскии в замокь гсдрьскии лОг/кии пєрєд мєнє,
Фалелѣіа Бєрєжєцкого, на тоm чась бОдОчого на мєстцО пана Станислава
Пєтровског(о), подстаростєго лѴцкого, пан Андрѣи Коровай доброволнє1// водлє
листО записі своєго, которого2ют сєбє подь пєчатью своєю и под пєчатми и с
подписаньємь рукь людей добрыхь на вєчистую продажі двох сєлищь своихь
ютчизныхь, воєводствє Браславскомь лежачих, Дашов и Данилковцы, из
людми, на тыхь кгрунътехь юселыми, и зь Осими пожитками мальїми и великими
его милости кніазю ОнушО Збаразском^, воєводє браславскому, старостє
крєміанєцкому и пиньскол*#, даль, што єсть ширєи и достаточнєи на тож листе
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записе єго (описано и доложоно. Которьшлис/n пєрєдо мною на вріадє покладаль
и просиль, абы до книгь кгродских был Описань. Которого іа до книгь дліа
вписованыа приніаль; и такь сіа в собє маєть:
Андрєм Коровай, вызнаваю то самь на сєбє тымъ моимь листомь
кождому, кому то будєть потреба вєдати або, чьґучи єго, слышати, нинє и на
потомь завжды, што ж, маючи іа волност свою маєтностю еошафовати водлє
артикулу тридцат трєтєго в роздєлє трєтємь, в статуте (описаного, продалєм
єго милости кніазю ІЙнушЬ Збаражскому, воєводє браславскому, старосте
крєміанєцкому и пинском#, двє сєлища своє ютчизьньїє и дєдизньїє, никому
вєчностю нє проданые ани в сумє пнзєи 3'завєдєноє, держачое-3// в моцы и
владности своєи, лєжачиє в воєводствє Браславскомь, прозывальное4 сєлищє
Дашовь на рєцє Собу а сєлищє Данилковцы на рєцє или мєстинє Климєстинє, з
людми, на тыхь кгрунтєхь сосєльїми, и зо всим на всє, іако сє тьіє сєлища сами в
собє вь границахь и шбыходехь своих мают, то єсть з селищами, ку тымь
помєнєньш сєлищомь належачими, и з кгрунты ихь, с полми, лєсьі, гамми, з
дубровами, зарослими, з рєками и рєчками, з ставы и ставищи, 5и ихь вживати 5,
и млыны, мльшшцами, з ловы вшєліакими звєрииньши и пташиными и бобровыми
гоны, и зо вшєліакими пожитки, которые тєпєрь суть, іако тєжь и на потомь
розЬмомь людскимь вынаидены быти мають, нє зоставуючи ничого самь на
сєбє, жон#, дєти и потомки своє и ни на кого зь близкихь кревных своихь, на
вєчньїє часы за певную суму пнзєи, за чєтьіриста копь грошєи личбы литовскоє,
личачи в каждыи грошь по дєсіати пнзєи бѣлыхь, а в копу по шестьдесіать
грошєи. Которые то помєнєньїє сєлища Дашовь и Данилковцы зо всими их
прилєглостіами и пожитки, верх# меноваными, маєт єго милост киш ІЗнупгь
Збаразскии, воєвода браславскии, староста пинскии, крєміанєцкии, самь и
потомки єго млсти держати ^и вживати-6, люди на них // сосажовати, кгрунты
роширати7, ставы сыпати и вшєліакихь пожитков водлє воли своєи вживати
вечными часы. Такьжє тєжь вольно бѴдеть єго милости тьіє сєлища помєнєньїє
продать, даровать и на костєль записать и водлє воли своєє вшєліакимь
способами? шафоват. А іа самь, жона, дѣти и потомки, нихто з близкихь кровныхъ
моихь в тоє вжо вєчньїми часы Ьступовать нє маємо и нє будємь мочи жадными
причинами и вымыслы людскими. А гдє бы іа самь, жона, дѣти и потомки моє
и хто жь колвєкь зь близкихь, кровныхъ и повиноватых моих, нє дбаючи на тот
листь мои продажньш, которымь іатЛо ютчизну мою сєлища, верх# мєнованьїє,
завєль с тымъ всѣмъ, іако сіа помєнило в томь листе моємь, єго млсти кніазю
ІЗнѴшѴ ЗбаражъскомѴ, воєводє браславскомь, задачи8 іакиє трудносте, в тьіє
сєлища помєнєньїє и вь іакиє жь кольвєкь пожитки, тому кгрунту налєжачиє,
встйюваль9и переказі чиниль10, тогды такь іа самь або потомьки моє, іако хто
з близких кровныхь моихь, тот, хто бы шдно таков^ю тр^дность єго милости
задавал, будєть повинєнь зароки заплатити на гдра короліа чотириста копь
грошєи, а сторонє єго милости кніазю ІЗнЬш# // ЗбаразскомѴ, воєводє
браславскомь, другую чотыриста копь грошєи. А заплативши тьіє зарЬки, прєдсіа
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тоть листь мом во "вшєліакого права " вцалє при моцы заховань быти маєть.
А при томь были и того добре с#ть сведоми и за оочєвистою и Ѵстною прозбою
моєю пєчати своє приложити рачили и руки своє подписали их млст панове
пань Томило и пань Алєксаньдєр Воронове Боротинскиє. А іа сам, ижь писати
нє Юмєю, тогьдьш пєчат свою к сєму моемѴ визнаному листу прикладаю,
которым єго млсти кнзю fZWuitf Збаразскому, воєводє браславскому, старосте
пикскому и крємєнєг/кому, даю. Писая ЧЛуцку лєта Божого нарожєньїа тисєча
піаотсоть сосмьдєсіат второго мсца дєкабра двадцат пєрвого дніа.
Которьш лист слово comслова до книг кгродских луї/ких єсть Юписан.
ЦЩА України в Києві, ф. 25, оп. 1,спр. 29, арк. 1-3. Оригінал. Те саме: Там
само. Арк. 38-42 зв.: Справа п». Андрєи Коровай с паном воєводою
браславским. Року ЯФПГ мсца фєвраліа ѲІднга. Оригінал.

1Далі має бути сознал. 2которьш 3' "3завєдєньїє, дєржачиє 4прозывальные
5_ ‘Ці слова тут випадкові.
*■ *Подано двічі.
7розтирати
'задали
9вст#повали 10чинили
11вшєляксьи праве
№ 122
1583 p., лютого 9. Брацлав. -

Оповідання Остафія Базаринського, немирівського урядника брацлавського
воєводи, пінського і кременецького старости кн. Януша Збаразького, перед
Брацлавським ґродським урядом про те, що він за наказом цього князя і за
посередництвом повітового возного Брацлавського воєводства Себастіана
Колбицького приєднав до Немирівського маєтку куплені князем у Андрія Коровая
селища Дашів і Данилківці та ватамана Васька Павлущенка, котрий мешкає у
Вінниці; зізнання того ж возного перед тим самим урядом про те, що він,
спираючись на дані йому свідчення про згадані селища, ввів (ув’язав)
кн. Я. Збаразького у володіння ними
Widimus s ksąg grodskich zamku K. Ie°. M braslawskie0
Roku Panskie0 1583 mesaca lvtego dziewiątego dnia
Przede mną, GrzegorzemCzeczelem, podstaroscimbraslawskym, czinil opowiadane
vrzqdnik ie°. m. welmozne0 ksązecia Janvsza Zbarazkie0, woiewody braslawskie0,
starosty pinske0і krzemienieckie0, niemirowsky pan Ostafei Bazarzinsky o tym, isz
co ie° m. xąze woiewoda braslawsky, pan moi, v pana Andrzeia Korowaia kupil za
pieniądze swe wiecznoscią seliszcza tv, v woiewodstwe braslawskym, lezące Daszow
i Danilkowci і czlowieka iedne°, watamana pana Andrzeia Korowaia na ime Waska
Piwlvscenka, mieskaiące0v Winici, te seliszcza wyszmianowane Daszow і Danilkowci
ze wszistkimi gronty, kv nemv nalezącimi, s pasiekami, z bobrowymi gony, iako sie
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tylko w sobie maią, і tego clowieka iednego Waska Pawlvszczenka, watamana, bodle1
prodazi pana Andreia Korowaia za roskazaniem ie° m. xązecia woiewody
braslawskiego, pana me0, prziwrzvcilem do zamku ie° m. xązecia braslawskie0
nemirowskie0. Ktorze seliszcza ie°. m. x. woiewodze braslawskiemv, panv memv,
przi woznym i szliachcie svt podany і zawiedzione, co iuz ie° m. x. woiewoda
braslawsky, pan moy, tych seliszcz Daszowa і Danilkowiec wiecznoscą dzierzi. Ktorzy
wozny powiatowy woiewodstwa braslawskie0Sebestiian Kolbicky, tam na ty sprzawie
ie° m. w. braslawskie0przi podaniu tych seliszcz Daszowa і Danilkowiec bywszi і
prziyechawszi stąnt, do xąg grodzskych braslawskych tymi slowy wyznal: Co, panv
vrzedze, bedąc mne z vrzedv w. m. na sprawe ie° m. x. woiewody braslawskie0
przidanym v rzoku terazneiszim 1583 msca lvte05 dnia, v svbotv, maiąc ia przi sobie
szliacbte lvdzei dobrzich pana Iaska Wierchniackie0 i pana Sachna Serheiewicza
Przilockie0, Wasko Pawlvszczenko, wataman, bywszy podany pana Andrzeia
Korowaia, podal і zawiodl przi mne imenem bywsze0 pana swe0 pana Andrzeia
Korowaia seliszcza ie°, lezące tv, v woiewodstwie braslawskym, Daszowu Danilkowci,
to iest seliszcze Daszow, tam pasieka, nazywaiemaia Korowaiewa, pierzwsza ot
grzanice pana Awrzama Ivszkowskie0, druga pasieka za Sobom na potokv Iablonici,
tamze k temv sieliszczv daszowskiemv ten Wasko Pawlvszczenko powiedzial bye і
bobrowy gony. Kv tomv seliszczv Danilkowci pasiekv nowv Bvlkowviv, drvgąpasiekie,
nazuwaiemv Wielką, na Klimetine і bobrowy gony na tym potocie Klimetine, trzecą
pasiekie Waska Pawlvszczenka, czwartąpasiekie, nazywaiemv xązęcą. Co te seliszcza
wyszmianowane Daszow і Danilkowci ze wszistkimi pozitkami, z bobrowymi goni
imienem pana Andrzeia Korowaia Wasko Pawlvscenko podal і zawiodl w moc i w
dzerzanie wiecznymi czasy ie0. m. x. Ianvszowy Zbaraskiemv, woiewodze
braslawskiemv. Co ius te seliszcza Daszow і Danilkowci ze wszickimi pozitkami ten
Wasko Pawlvszczenko, bywszy poddany pana Andrzeia Korowaia, do imenia ie0. m.
x. woiewody braslawkie0do Nemirowa iestprziwrocony. Y przosil vrzędnik ie°. m. x.
woiewody braslawskie0 nemirowsky braslawsky pan Ostafei Bazarinsku, aby to
opowiadanie ie0і soznanie wozne0do xąg 2grodzsky draslawsky2bylo zapisano. // S
ktvrzych і ten wypis roku terazneisze0 1590 miesąca octobra 3 dnia pod pieczecą
moiąpanv podkomorzemv braslawskiemv wydan iest. Pisan v Braslawlv.
Hrehori Baibuza, pisarz
ЛНБ HAH України, відд. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 2.
Незасвідчена копія, видана у 1590 р. Переклад з руської мови.
Реґеста:

А. 1583 die 9 februari. Extract granic danilkowskich, jako panu woiewodzie
braclawskiemu podano.
Там само. Арк. 2 зв.

'wodle

2' 2grodskych braslawskych
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1583 p., березня 5. Нєполоміце. Привілей короля Стефана брацлавському воєводі, кременецькому і
пінському старості кн. Янушові Миколайовичу Збаразькому на проведення в
новозаснованому місті Прилуці щороку двох ярмарків і щотижня торгу
Привилєм на торги і гармарки в Приладе, єго млсти пан# воєводє
браславскомь даньш
Стєфань, Бодасюмилостю
(Ознаим&мь сим листомь нашьш всим вобєц и каждому зособна, нинєшним
и на потомь будучим, ижь што которьш замокь и мєсто названоє Прилуку,
воєводствє Браславскомь лєжачоє, в ьімєнью своємь вєльможньш ПЗІнушь
Миколаєвичь кнлжа Збаразскоє, воєвода браславьским, староста крємєнєцькии
и пиньсюш, ново заб^доваль и, хотєчи в том имєнью своємь в мєстє ПрилѴце
поріадокь, іако вь иньшьнс мєстєхь єсть, заховати, жєдал нас, абыхмо
^прєимости єго в томь мєстє Приладе торгь на каждьш тьідєн и гармаръки два
врочыстые мєти позволили. А такь мы, гсдрь, бачечы быт в томь рєч слѴшную,
впєрєд рєчоному воєводє браславьскому вь имєню Ліриммости єго в мєстє
Приладе гармаръки два Ѵрочыстые, пєршьш на ден свіатоє Тромцы свіатоє
рьімьскоє, о другий зимє на ден свіатыхь мѴченникъ Фабигана и Сєбєстьігана
рымъског^ свгата, и торгь на кажьдьш тьідєн в дєнь понєдєлковьш держати и
торьговоє выбирати позволили и симь листомь нашымъ позваліаємь вєчньїми
часы, даючы волность гако мєщаномь прилуцкимь, такь и людєм постороннимь
и чужозємньїмь на торги помєнєньїє и гармарки Йрочыстые до того мєста впєрєд
рєчоного Прилуки приєлсдчати и торги чынити, шыньковати, продавати,
куповати, товары за товары мєнгати и всгакиє гандли провадити, содьно штобы
нє было з ^ближєньємь прав мєсть и мєстєчокь прилєгльїхь и бєз всіакого
гамованьд и зачєпьки //добровольнє людєм приєжьдчимь ютєжьдчати, нижли
абытаковьіє люди нє были, которыхь в мєстєх и мєстєчках нашихь пєрєховьівати
и справь іакихь мєти права и привилега коронньїє забороняють. И на то єсмо
дали воєводє браславскому сєс нашь листь с подписаньємь р#ки нашоє
гсдрьское и под нашою пєчатю. Писань tf Нєполомицалс рок# юсмьдєсіат
трєтєго мсца марца піатого д н а .
Stephanus Rex
Floria(n) Oliessko
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 197, л. 1-1 об. Оригінал.

№ 124

'

1583 p., квітня 13. Вінниця. Лист королівського посланця Адама Потоцького брацлавському підкоморію
Лавринові Пісочинському і його дружині Магдалені Павлівні Дубицькій з
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повідомленнням, що йому, посланцеві, і брацлавському земському возному
Дмитрові Щикитинському слуги і люди пиківського урядника Якуба Павші не
дали змоги здійснити відібрання у Федора Олеші і його дружини Опросимії
Дубицької села Кам’яногірки з двором, маєтку Жорнвищ та двору і людей у
Вінниці, які ці тримали в опіці після смерті Павла Дубицького, батька Магдалени,
- щоб передати їх їй, прямій його спадкоємиці, по закінченні її неповноліття
О, Адам Потоі/ким, посланець єго кролєвьскоє милости, вызнаваю и іавно
чиню тымъ моим листом всимь вобєць и код/сдому зьсособна, комуколвєкь то
вєдати налєжит, иж которьіє имєньїа, вь воєводствє Браславьскомь лєжачиє,
двор и сєло Камєногорку, Жорнвигца а дворь и люди вь мєстє Вєницкомь, добра
властньїє сотчизньїє єє милости пнєє Лаврьіновоє Пєсочиньскоє, подкомориноє
браславьскоє пнєє Макгдалєньї ПавловныДОбш/коє пнь Фєдор СОлєшазь жоною
своєю (Опросішєю ДОбицькою по смєрти нєбожчика пна Павла ДОбицького,
ютца пнєє подкомориноє, в молодости лет єє юбьічаємь еопєки в моц и дєржаньє
своє в з а л и , юписавшисіа добровольнымъ записомь своим, иж кгды пани
подкоморинаїа браславьскад лет доростеш, собовєзуючисіа без жадного права
и трудносте eu тых всих добрь, іако властноє сотчизны єє милости, поступоват.
То пакь кгды вжо тєпєр сонаїа пни Макгдалєна Дубиі/каїа, будучи в стане
малжєньскомь за ііномь Пєсочинскимь а хотіачи водлє права своєго
прирожоног(о) и властного сописуСОлєшиного и жоны єго сотчтну свою в руках
своих мети, листы и мєнє, посланца єго кролєвьскоє милости, до помєнєного
пна СОлєши и жоны єго (одержали1, абы еони за записомь своїш властнымь и
правомь прирожонымь пнем Пєсочиньскоє вь тые добра єє ютчизные вьєхать
допѴстили1; кгдыжь єго кролєвьскаїа милост и бєзпєчност здоровыа такь самоє
стороны, іако тєжь мєнє, посланьца своєго, к тому возного, шлАхту и слугь под
двєма тиеєчьми копами грошєм Обєзпєчити рачил. А такь іа за листы єго
кролєвьскоє милости, будучи на то приданым, маючи при собє и возного
зємског(о) браславьского Дмитра Щикитинског(о), з ураду // приданого, и
шліахту, то ест пна Вомну Линєвьского и пна Она Дрокгошєвьского, вчорашнєго
дна дванадцатого мсца апрєліа в року тєпєрєшнємь тисіача niamcom юсмьдєсіат
трєтємь єздил єсми ют пна подкоморого браславьского и малжонки єго зь
слугою их Даниломь Кропивою до имєніа Камєногорки. И кгды єсмо тамь
приєхавши до двора Камєногорского, вьєхалм, іако тот двор и люди
камєногорскиє, такь потомь и вси добра, до того налєжачиє, Жорнвища и люди
вь Вєницьі, гако право посполитоє, листы єго кролєвьскоє милости и властныи
запис СОлєшинь и жоны єго юказуєт, з рОкь их имєнєм пна Пєсочиньского и
жоны єго ютобрати, тогды нась вь двор нє пОщоно. И вьішєдши, слуги, которьіє
сіа быти мєнили врадника пыковьского ОкОба Павшы, повєдили нам, абыхмо
на еєлє стали а пна их подождали. Око ж єсмо на еєлє 0 атамана станули, гдє
вжо и людєм нємало сіа было до нась зобрало, вызнаваючи и хотіачи пну
Пєсочиньскому и малжонцє єго, іако ютчичце, подданство польнити. А затьш
пнь Павша приєхал и всих людємдо двора загнал, и выслал до нась Алексаньдра,
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слуг# своєго, хотіачи comнас то вєдати, с чим быхмо до того имєніа приєхали.
Мы (о веєм а» том достаточнє му данаимили. А хотіачи лист єго кролєвьскоє
милости, до пна (Олєши и жоны єго гакодо шпєкйюв писаньш, самому пну Павши
показати и копію s нєго подати, а тьіє добра пешєнєньїє, гаковластньїє сотчизньїє
їшєє подкомориноє, сотобрати и в них вьєхати, пришли єсмо были до двора, гдє
ворота ютворены были. Тамь жє в воротєх помєнєньш слуга пна Павшин
Алєксандрь, при которомъ было немало люде» з ручницами, // з розмаитымъ
соружьємь, лист короліа єго млсти вычитавши, вступ# и копѣю з нєго # нас
взлв, до пана Павши нас нє допустили, мєнє збили и зєлжили, двакроть в перси
вдарили, такжє и шліахту, при мнє будучую, збили и, в перси піастми бьючи,
всих нась зь двора выгнали, повєдаючи, жє на тот час пнь (Слеша и жона єго
проч ютєхали а т ь іє добра в сумє пнзєи своихь пану Павши оот Божого
нарожєніа до Божого нарожєніа заставили. И такь нас збивши и державши,
имєнєи прєрєчоньїх пну подкоморому браславсксшу и малжонцє нє поступили и
моцно заборонили. И на то даю пну Пєсочинскому и малжонцє єго сєсь мои
лист з моєю пєчатю и с подписомь властноє ptf/си моєє. Писань вь Вѣницы
дніа трєтєгонадцат мсца апрєліа року ДФ сосмьдєсіат трєтєго.
Печатка

Adam Pothocky, reka wlasna
ЦЦІА України в Києві, ф. 220, on. 1, спр. 67, арк. 1-2. Оригінал.
Реґести:

Anno 1585 d. 13 aprilis. P. Potoczkiego zeznania listh, iz go zbito і zelzono a
possessiei nie dopuszczono 2w Kamionohorkę y Zozniscze'2.
Nidopuszczenie possesyi panomPiasoczynskimZomiszcz od pana Oleszyny.
Podanie listu.
Там само. Арк. 2 зв.

1Ідеться про Федора Олешу та його дружину.

2‘ 2Дописано іншою рукою.

№ 125
1583 p., квітня 18. Брацлав. -

Позов Брацлавського земського суду урядникові Пиківського маєтку
Якубові Павші і його дружині Настасії Олешанці в справі за скаргою
брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського і його дружини Магдалени
Павлівни Дубицької про наругу над посланцями того ж суду, прибулими до двору
і села Кам’яногірки для передачі їх Магдалені, як спадкоємиці її батька Павла
Дубицького, її опікунками - тестем Я. Павші Федором Олешею і дружиною
останнього Опросимією
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Запис брацлавського земського возного Федора Братковського про те,
що він 20 квітня 1583 р. увіткнув у ворота Кам’яногірського двору два примірники
цього позову - один Якубові Павші, другий Настасії Олешанці
Стєфан, Боэ/сю милостю корол полским, великим кнзь литовским, р^ским,
прускии, мазовєі/кии, жолюмтским, ифліантским, кнжа сєдмикгродскоє и иных
Шліахєтному [Зкубу Павши, вразнику пыковъскому, и жонє єго Настасии
СОлєшанцє.
Жаловал1намъ Ѵрожоным Лаврьш Пєсочиньсюш, подкоморим браславским,
и малжонка єго Макгдалєна Павловна Дубицкаїа со томь, иж, дєм, по смє/гги
Павла Дубиі/кого, сотца подкомориноє браславьскоє, Фєдор СОлєша, тест твом,
Повша (!), поспол зь жоною своєю СОпросимєю, взавши в моць и владност
свою всю маєтност нєбожчика Павла Дубицкого, сотца Макгдалєньї,
подкомориноє браславьскоє, двор и имєньє Камєногорку, Жорнвища и людє вь
Вєницьі, привлащаючи собє сопєку, листы своими сописалисє и на сєбє пнєм
Павловом Дубицком Маринє Тишкєвича дали2, іакобы содно скоро Макгдалєна
Дубицкаїа лєт своих: доросла, бєзь жадног(о) затруднєньїа тьіє добра зо всимь,
іако до рукь своих взали , єм поступити. То пакь, дєм, кгдьі таїа Макгдалєна лєть
своих доросла и вь малжєнство подкоморому браславскому дана, цьтю твоєму,
Павшє, Фєдор# СОлєши, чєрєзь приіатєли сіа свои Споминали и просили, жєбьі
имь всю тИю маєтност, іако влосност их, вцьілє зо всим, іако до рйсь своих
©бьічаєм сопєки взали , поступилм. А потомь, ©державши лист с каньї/єліарии
и посланца ншог(о) ^рожоного Адама П отоі/ кого, которого и всихь посланцовь
єго варуючи здоровє двє тисачи копь грошем, до СОлєши и жоны єго с тьш
листом и посланьцєм ншим до имєньїа Камєногорки з вознимь Дмитромь
Щикичинским и з шліахтою Вомною Линєвским а Иномь Дрокгошєвским
посьшали, ты, дєм, Ик^бє Павшє, вчинивши собє змову з Олєшєю, тестем своим,
и жоною єго, пєрвєи чєрєз слугу своєго ниіакого Алєксандра до двора
Камєногорского посланца ншог(о) возного и шліахты3нє пустил. А потомь, дєм,
єсь сам приєхал до двора Камєногорки. Кгды тот посланець ншь з возньш и з
шліахтою помєнєною, и з служебником Пєсочинского Данилам Кропивою до
двора пришли были, хотєчи тот лист ншь, до СОлєши писаньш, тобє ©казати и
во вси добра, Макгдалєнє, подкоморином браславском, налєжачиє, // вьєхати,
двор Камєногорку и еєло, списавши, имь подати, ты, дєм, нє допущаючи их до
сєбє, того жь слугу своєго Алєксандра до них выслал, которым имєнєм твоим
листь ншь, до СОлєши и жоны єго писаньш, варуючи нєбєзпєчност здоровыа
ихь под двєма тисіачми копами грошем, взіавши, вычиталь и копєю з нєго ©m
них взал, и повєдил, ижь, дєм, ты им росказал повєдити, жє тог(о) веєго СОлєша,
тєсть твом, и теща твоа нє дєржат, ©дно, дєм, тоє имєнє всє в сумє пнзєм своих
вам заставили. Чого вчинити нє могли. А потомь, дєм, посланєі/ ншь, хотєчи до
тєбє помти и тот лист нашь тобє ©казати, и в тьіє вси добра Дубицкого, а
напєрєд в Камєногорку вьєхати, двор и имєньє списати, ты, дєм, Павшє, росказал
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их далєм въ двор не пустити и з двора ихъ выгнати. Которьш, дєм, Алєкса«дро
з ыными слугами и помочники твоими за росказаньємь твокм ихь з двора аж
за ворота вонъ выпхали, били и зєльжили; чимь заруки, в листє ншомъ сописаньїє,
еабрушили єстє. В чомъ собє подкоморим браславским вєсполокь з малжонкою
своєю великую кривьду и шкоду com васъ быти м є н а / м и со всємь томь з вами
Управа сочєвисто мовити хочут. Прото приказуємь вамъ, абы єстє пєрєд судомь
нашимь зємьскимь Брасла[в]ьскимь вь Браславли на роки земские судовьіє,
которьіє сіа почнут и водлє порадькЮ статутового на завтрєє Свєтоє Тромцы
римьского свіата, то гст мсца июнга шостого дніа с поправы нового калєньдару,
в року тєпєрєшнємь тисіача niamcom сосмьдєсіат трєтєм сужоны будут, сами
собличнє, іако на року завитом, стали и листы такиє, іако єстє пєрєд посланцол*
ншимь, пєрєд возньш и шліахтою мєнили, положили и заводцу, то єст Фєдора
СОлєшу, тєспа своєго, и жону єго СОпросиляопоставили, такжє и того слугу своєго
Алєксаньдра, которьш за росказанєм твоїїм, Павшє, посланца ншог(о) Адама
Потоцкого, такжє и шліахту Вомну Линєвского а ЇЛнаДрокгошовского позбивали,
з двора за ворота выпхали и проч выгнали, поставили, и в томь веєм, іако <о
нєпоступєньє имєніа Камєногорки, такь и инших имєнєм, собои, и со зарѴки
наконєць, іако на // завитомь року, Ѵсправедливили. Писань УБраславли лѣта
Божого нарожєніа тисіача niamcom сосмьдєсіат трєтєго мсца апрєліа
сосмогонадцат дніа.
Печатка
Сєвєри» Кропивницким,
зємским воєводства
Браславского писар //
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, спр. 4044 II, арк. 130-130 зв.
Оригінал.

[&, Фєдор Братковским, возньш зємским4 брасьлавским, ѴвоткнѴл єсми У
воротадвора Камдногорского тьіє позви цильїє, нєскробаньїє, нємазаньїє, в датє
и во веєм зьгодливьіє по пна П?ік#ба ПавшЮи по жон# єго Настасью (Олєшанк#
рок# тєпєр ид^чог(о) сосмьдєсіат трєтого мсца апрмліа двадцатого дніа у жалобє
іїна Лаврина Пєсочинского, подкоморєго брасьлавског(о), и жоны єг(о)
Макгдалены Д#биі/коє. За которыми рок складаю пєрєд #ріадо.м зємскимь
Брасьлавским становитисіа на завтриє по Стом Тромци римского евга, іако єст
Упозве написано.
РЛсою власьною
Там само. Арк. 131 зв. Оригінал.

Реґести:
А° 1583 d. 18 aprilis. Pozew ziemski braslawski po p. Pawszu o jmiona
podolskie na roki troieckie w roku 83 do ziemstwa.
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Od jm. pana Piasoczynskiego o niepostąpienie dobr podolskich
Kamennohorki, Zomiscz.
Там само.

1жаловали 1Далі напрошується згадка про зобов ’язання, обіцянку.
5Дописано над рядком.

4шліахту

№ 126
1583 р ., травня 21. Краків . -

Декрет королівського суду в справі за скаргою вінницького войського
Гнівоша Стрижовського про захоплення смоленським воєводою і оршанським
старостою Філоном Кмітою Чорнобильським ґрунтів Янівського і Снивотського
маєтків та заподіяння при цьому шкод
Дєкрє/wприс#жє«іа Стрыжовском# добрь, с которыхъ выбит был, и шкод на
воєводє смоленъскомъ
Стєфань etc.
С0знамм#ємь тымъ нашимь листомь всимь вобєць и кождом S' зособна,
ком#кольвєкь то вєдати належить. Кгды era приточила справа пєрєдь нась и
судь нашь нинєшшш с поступковь правныхъ а соткладовь и дєкрєтовь нашихь
пєршихь межи #рожоньш Гневошємь Стрыжовскимь, вомскимь вєницкимь, з
одноє, а межи вєльможньїмь Филономь Кмитою Чорнобыльскимь, воєводою
смолєньскимь, старостою ©ршанскимь, з др#гоє стороны, што пєрво сєго
позываль до кгрод# Браславского Стрыжовскии пана воєвод# смолєньского со
кгвалтовноє пор#баньє млына снивотского, © побраньє камєньїа и жєлєза
млынового и © починєнє многихь шкодь, © кгвалтовноє ©тніатьє людєи
снивотьскихь и іанєвскихь и © вьібитьє з споконного дєржаньїа кгр#нт# єго
©тчизного києвского, што мєниль собє быти ©m воєводьі смолєнского чєрєзь
врадника єго пыковского Матьфєіа ^глика в рок# прошломь тисіача піатьсоть
сємдєсіать ©смомь, # піатниц# Вєликодєнн#ю, а другоє назавтрєє, в субот#
Вєликодєнную, іако ж за позвомь на рок# кгродскомь в год# тисіача піатьсоть
сємдєслт // ©смомь мсца июніа дєсіатого дніа за нєстаньємь пана воєводьі
смолєньского, ачь за листы ©m нєго ©трочоными, #рожоньш Юрєм Стр#с с
Коморова, староста браславским и вєницкии, водлє права посполитого а доводовь
и присіаги вомского вєницкого то, с чого выбит, зась Стрыжовском# присудиль
и за вьібитьє спокоішоє1и за иньшиє кгвалты, за пор#баньє и попсованьє млына
снивотского, жєлєзь и камєньїа млынового, за розмєрьі м#ки и пашни в томь
мльїнє, за вьібитьє з спокоиного дєржаньїа и ©тніатьє людєм снивотскихь и
кгр#нт# києвского, за м#жики, бєльїє головы и дєти водлє артык#л# пєрвого,
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другого и дєвіатого в роздєлє дванадцатомь и за люди снивотскиє, которьіє на
воли сєдєли, водлє артикулу дєвєтнадцатого в роздєлє дєвіатомь, такжє за
навєзки и вси шкоды сказалъ всєго сумою копь піать тисіачєи сємьсо/я
дєвєтьдєсіать сосмь и грошєи шатьдєсіать л и т о в с к и х . А воєвода смолєньскии,
розумєючи собє быти над право, сотую сказнь старост# браславского, іако врад,
и вомского вєницкого, сторону, пєрєд нась позваль. Ино пєрво жь сєго б#д#чи
намь в Кракове року сємьдєсіать сосмого, з очєвистоє росправы сторонь хотіачи
мы, абы сіа тымь іаснєи справєдливость мєжи ними показала, зьвлаща жє тєжь
вжо была и присіага сот Стрыжовског(о) на то чєрєзь пана старост#
браславского приніата, сказали єсмо, ижь іако в кгродє Браславскомь на рокь
за позвы Стрыжовского стороны з собою роспиратисіа мели, такь абы сіа пєрєд
нами собличнє сотсш всєм росправили. И кгды такь до справы приходило, тогды
служєбникь Стрыжовского Андрєи Троска зь всєю справою, которую в торбг
при собє мєль, згинѴлъ, зачимь єсмо д и л а ц ь і и на справы до сосми нєдєль
СтрыжовскомѴ ^зычили. А в том лимитацыіа посполитаїа и воина з
московскимь2намь зашла, то пакь по росправахь и розсудках приіатєльскихь,
в которьіє с а еони в томь часє вдаючи, ничого мєжи собою нє сконьчили, на
рок# нинєшнємь, за тымъ то пєршимь и состатними со/лклады а лимитацьпами
нашими припалымь и до сєго час# стіагаючимь, при бытности шбудв# сторонь
# нинєшнєго с#д# ншог(о) Гнєвошь Стрыжовскии, вомским вєницким, іако
сторона поводоваїа, водлє позв# кгродского браславского в той справє будучи
ку доводі// соm нась припущень, чєрєзь приіатєліа своєго шліахєтного БєнАша
Дємьбовского напрод попсованыа млыновъ, починєньїа кгвалтовь 3спокоиного
выбитыа-3з кгр^нтовь ПЗінєвскихь и Снивотских, со/иніатыа людєм и всих шкод
своихь, вьішєм з жалобы Стрыжовског^ помєнєньїх, выписами с книгь
врадовыхъ, сознаньємь возныхь и листы врадниковь, шліахты собывателем соного
краю, с^сєдов своихь соколичныхь и сл#гь а посланцовь ішіихь соповєданьїа
своєго довєль, Указуючи сознаныа сусєдскиє с тыхь жє листов ихь, ижь еони с
тьіми именыами и кгр&пы ІЗнєвскими и Снивотьскими, што пань воєвода
смолєньскии Ч Стрыжовског^ недавно з людми сотніаль и млыны, cow
Стрыжовского побудованые, и сєла сосажоньїє попсоваль, здавна зь
Стрыжовскилш, а нє с паны Кмитами сусєдство мєвали. И показаль листь
старыи сш колькодєстіаь леть датою в Браславли гєнвара дєсіатого дніа
иньдикта пєрвого кніазіа Сємєна Проньского, старосты браславского, ижь сонь
за комисыею короліа єго милости Жикгимонта, продка нашого, “которую тєжь
показано*4, присудить вомсксшу веницкомѴровным дєль, то єсть половиц# имєньїа
сотчизного Пінєвского, людей и всихь пожитковь на стрикѴ єго Матьгашу
Стрыжовьскомь, по которомь, дєи, іако бєзпотомномь, и всіа маєтность єго на
вомского спала. Показаль листь мєщань пыковскихь пана Филоновыхь Данила,
Лєска Хвостиковь, которые в рок# тисіача піатьсоть шєс/идєсіать дєвіатомь,
н&ніавшисіа, Стрыжовском# млынь будовали и греблю сыпали во имєнью єго
Инєвскомь на рєцє Снивотє; тєжь листы, до себе писаные, содинь нєбожчика
333

пана Григорія Ходковича, каштєліана вилєнскош, самого в рок# шєстьдєсіать
дєвіатомь, а другий за жалобою врадника пана смолєньского пыковского на
мміа Григорій СОлєшкого з урад# кгродского Браславского в рок# сємьдєсіать
пєрвомь, кгды пань вилєнским на тоть чась Пыковь дєржаль, напоминаючи,
абы Стрыжовсюш грєблю ставу своєго, на кгр#нтє‘своєм Онєвскомь засьшаную,
знижиль и кгрунть Пыковским, которьш залиль и сушиль, доводиль; тєжь и
конты поборовыми, жє (от колькодєсіать лєть побор с тыхъ добрь платиль,
показаль и с позву кгродского браславского, гдє пань Филонь, со кривды
поточьные // зь Стрыжовскимь чиніачи, Онєвь и Снивот# имєньємь єго быти
призналь. При которыхь то доводєхь и за присіагою, котор#ю вжо на то в кгродє
Браславскомь пєрвєм #чиниль, просиль Стрыжовскиы, абыхмо дєкрєть
староста браславского во всємь при моцы заховали а єго в то, с чого выбить,
зась впустили и за шкоды на добрахь пана Филоновыхъ оотправу #дєлати вєлєли.
З др#гоє зась сторони, com пана воєводьі смолєнского, за листам моцью
зуполною ш/и нєго шліахєтньш Лаврынъ Дудковичь, на то ©шпор чиніачи,
повєдил, ижь Стрыжовским позваль до кгродского суд#, собжаловавши нє самого
пана воєвод# смолєнского, алє іакобы чєрєзь Ѵглика млынъ єго на Снивотє
порубати й з людєм штчизныхь и на воли сосєльїхь, и кгр#нтовь Онєвскихь
кгвалтовнє з спокомного дєржаньїа выбити мєль, а сото права # пана Филона нє
просил. И на то подаль в статутє роздєл# четвертого а/ггык#ль двадцать
дєвіатьш, к тому, іакобы шныи врад Браславскии неслушне сум# немалою за
волєниковь бы за збєги за польюсма росказаль противь прав# артык#л#
дєвіатом#надцать в роздєлє дєвіатомь, а нє мєль, дєм, того сказова/и, (одно (от
выбитыа, за чотыри нєдєли выбитого в дєржаньє мєль впустити, а Стрыжовским,
совьібитьє сєбє кгвалтовноє позвавши и созбєги, сокоторьіє нє позывалъ, сказнь
(от врад# содєржал, соднакь жє, дєм, млына снивотского єм# нє сказано, содно
шкоды, и тог(о) тєжь нє показаль, іако мєнил, абы тамь мордь іаким стальсл,
сотколь значитьсіа, жє то нє єго кгр#нть, бо Снивота єсть власность пана воєводи
смолєнского. И положиль листь дєльчим на па/жгамєнє зь сєма пєчатьми
нєбожчика Крыштофа Кмиты з братомь єго рожонымь Сємєномь датою рок#
тисіача піатьсоть двадцать сшог(о), в которомь помєнєно соПьїковє городищ#
пустомь и (огородищ# Глиньск# и сосєлищахь п#стыхь по Снивотє. Указоваль
тєжь с позву Стрыжовского, жє шнь за позволєньємь короліа єго милости
Жикгимонта Августа рок# сємьдєсіатого тоть кгрунть юсаживати почал, в тоть
чась, кгды нє самь пань воєвода, алє пань вилєньским в заставє Пыковь
дєржаль, и листь пана вилєнског^о) зашитьш за довод собє браль, писаним в
рок# сємьдєсіать второмь, с которого ооказываль, жє сот многихь с#сєдовь тоє
имєньє Пыковь было в кривдє школо розобраныа кгр#нтовь и #творєнь былъ
рокь на #спокоєньє єго и застановєньє границ, што нє // дошло, бо показаль
листь пановь рад ихь милости литовскихь, в рок# сємьдєсіать второмь до пана
Филона писаным, абы за постановєньємь час# бєзькрольїа зь староства своєго
замк# пограничьного (Оршанского нє зьєждчаль. Око жь, дєм, по томь всємь
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панъ воєвода смолєнским, пришедши до дєржаньїа имєньїа Пьжова, кгвалтовнє
Стрыжовского нє выбиіалъ и людєм нє брал, ©дно того кгр^нту, которьш
Стрыжовсюш своимъ быти мєнит, іако власности своєє и тєпєр Юживаєть. И
просилъ, абы то было на пєвньїє комисары дано, а сошкоды з обудв# сторонь на
Юзнаньє до сУдУзємского ©тослано. А Стрыжовским листь паркгамєновьш, сот
пана воєводьі смолєньского показаныи, новымъ и нєправньш быти мєниль,
которьш, дєм, єм# ничого нє шкодить, бо на Снивотє нє ©дно кгрѴнть єго, алє
тєжь Пыковъ пана Филоновь и нашь Ѵлановъ лежать, в которым сіа
Стрыжовским нє встЛіуєт, ©дно своєго стєрєжєть. Мы с паны радами нашими,
при нась на тот час будучими, споровь собудвухь сторонь достаточнє
выслѴхавши, правомь и выводомъ присмотрєвшисіа и пристойне ихь Зваживши,
и бачачи, кгды жь Гнєвошь Стрыжовским, вомским вєницким, спокомноє
дєржаньє своє, іако ©тчизных, добрь, поль и розных кгрунтовъ своихъ
ІЗнєвскихь и Снивотъскихъ ©mчасЧнемалого быти ©казал и з них кгвалтовного
а безправного выбитыа своєго и тєжь попсованл млына, забраныа людей
сотчизных з кгр&пѴ ІЗнєвского а волєниковь з кгр^нтѴ Снивотского и шкод
своих ©m пана воеводы смоленског^о), чєрєзь Матьфєіа tfrmuca починеных,
правнє а врадовнє довєль, зачимь и то, жє собє быль Стрыжовскии на ©сажєньє
людми кгрунту своєго Снивотского листь короліа єго милости Жикгимонта
АвгѴста ©дєржаль, прав# єго ©тчизномѴ ничого нє шкодит, бо тєжь перед тымь
в Литвє и в сономь краю такихь листовь вживати были звыкли, прото за такь
достаточными доводы Стрыжовского и за присіагою єго, которую вжо первеи в
кгродє Браславскомь Ючиниль, дєкрєть пана старосты браславского, противь
воєводє смолєнском# в том справє Ючинєньш, правнымъ и слЮшнымъ во всємь
быти взнавши а ©бороны воеводы смолєнского на стороні ютложивши,
нинєшнимь дєкрєтомь ншилі Ѵтвержаемъ и при моцы заховуємь вси тые добра
кгр^нты ^нєвскиє и Снивотскиє и тєжь млынь зопсованьш, іако на то//мь жє
кгрйггє Снивотскомь лежачий, и с чогокольвєкь тамь водлє жалобы, на позве
кгродскомь ©писаноє, и кгвалтовноє вьібитьє стало, ГнєвошЮ Стрыжовском#
зась в спокомноє дєржаньє и Юживаньє прис^жаємь а за кгвалты, бспокомного
выбитыа 6 з кгрѴнтовь, попсованыа млына, ©тніатыа людєм и тєжь за люде
сотчизньїє и волєники, за белые головы и дєти, за ихь роботы и плати, з нихь
приходіачиє, такжє за навєзки и вси шкоды при кгвалтовномь выбитью и в
нєЛкиваньютого всєго, СтрыжовскомѴподеланые, іако єсть ©писано и шацѴнокъ
статѴтовьш на то все положонь в декрете пана староста браславского, ачь
подлє того шац#нк#, алє нє всю сУмУ, ©m староста за то всказан^ю, ©дно
половицУ, то єсть копь двє тисіачи ©смьсоть дєвєтьдєсіать дєвєть и грошем
двадьцат піать литовских, сказуємь, кгдыжь вомским вєницким при томь декрете
нашомь за сл^жєньємь сіа в то певныхь приіатєль ихь другую половиц^ тыхь жє
то шкод своихь добровольнє: панѴФилонЮ©тпустиль. Водл^гь котороє жь то
теперешнєє сказни нашоє, іако в рєчахь ©сужоныхь, заклады статѴтовые водлє
важности рєчєм стороны тыхь добрь Стрыжовьского дєсіать тисіачєм копь
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грошєи л и т о в с к и х ь , а зь стороны шкод такжє вєлик#ю сум#, гако сами шкоды,
на воєвод# смолєнского покладаємь. И сотсьілаємь т#ю рєчь и справу з
сторонами до врад# належного староства Браславского ку чинєнью того декрет#
нашого рыхло и ск#точно водлє права екзєк#цьіи. И дліа того #рожоном# Юрю
Стр#с# с Коморова, старосте браславском# и вєницком#, а в небытности єго
враду кгродском# Браславском# приказуємь, абы водлє налєжности и
повинности своєє тьіє вси добра и кгр#нты, вьішєм шписаные, с чого
Стрыжовскии выбитъ єсть, з моцы и з дєржанья воєводьі смолєнского заразь
выніавши, Гнєвош# Стрыжовском# подаль и в дєржаньє вп#стиль, такжє за
кгвалты и за вси шкоды сказаньє на томь жє то воєводє смолєньскомь и на
маєтностіахь єго штправиль и єго ©т#ю рєчь ®с#жоную // в ск#токь свои ажь
до коньца приводиль за моцью сєго дєкрєту нашого порадкомь и звьічаємь
права посполитого, захов#ючисіа под винами, в томь жє правє посполитомь
противь нєдбальїмь врадникомь сописаными. А дліа лєпшоє вєрьі и свєдєцьства
тьгхь рєчєи печать наша коронная до того декрет# нашого єсть притиснена.
Писань в Кракове дня двадцать пєрвого мсца мая рок# comнарожєньїа Исусь
Хрыстова тисяча пятсот сосмьдєсять трєтєго а кролєванья нашого рок#
оосмого.
Joannes Borukowski,
Справа того жь
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 196, л. 162 об.-165 об. Оригінал.

1Потрібно с покомного держаньа.
2Тобто з великим князем московським.
3' 3выбитыа з спокоиного дєржанья.
4‘ *Ідеться про документ, складений
комісією.

№ 127
1583 p., червня 11. Брацлав. -

Декрет Брацлавського земського суду в справі за скаргою Магдалени,
дружини брацлавського підкоморія і писаря коронної канцелярії Лаврина
Пісочинського, про невіддачу в її володіння села Кам’яногірки Федором Олешею
і його дружиною Опросимією
Выпись с книгь гсдрьских зємскихь бряславьских
Лѣта по нарожєню Исус Хса, Сына Болсєго, Д<І>ПГ мсца и ю н а шостого
_
дня
На роко* судовых зємских брдславских, com дна С ватоє Троицы римского
свАта в року нинєшнем шсмьдесАт трєтєм подлугь статут# припалых и судовне
(отправованы х, постановившисА перед нами, Йваном Кошкою, судєю , а
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Михайлам Ласкам, подсудкам, врадники гсдръскими судовыми з&мскими
воєводства Браславского, зємєнин зєєли Вольїнскоє, повєту Луцкого
шліахєтньш пань Воина Линєвскии, Умоцованыи ют єго млсти пна Лаврина
Пєсочинского, подькоморого воєводства Браславского, писара єго королєвскоє
млсти канцєллрии корунноє, и com малжонки єго млсти Ѵрожоное Макгдалены
Павловны Дубицкого, соказал нам, суду, лист Умоцованьш под датою року
нинєшнєго тислча namcom с о с м ь д є с а ть трєтєго мсца мад п а т о г о дна, comпна
подкоморєго браславского и малжонки єго млсти с пєчатми их и с подписоє
руки самого пна Лаврина Пєсочинского а с пєчатю и с подписам руки єго млсти
пна Васила Гулєвича, вомского володимєрского, на зыскъ и страту до права
єму даныи. При том соповєдал позов зємскии браславскии, до суду ншого
прислухаючим, и выписъ с книг кгродских браславских на довод того позву
протне шлахєтного пна Окуба Павши, врадника пыковского, и жоны єго
шлахєтнои пнєє Настаси (Олєшанки и просил нась, суд#, совозного до справы
пна подкоморого и малжонки єго млсти на приволыване ку праву стороны
позваноє и ку далшому поступку правному в той рєчи. Мы, суд, соглАдавши
моцы и позву, з ураду своєго придали єсмо пну Линєвьскоє ^возного зємского
воєводства Браславского шлАхєтного Фєдора Братковского. Которьш возньш
за приданеє ншимь д н а нинєшнєго, в понеділок, на завтрєє Свєтоє Троицы,
сторону позваную пна Окуба Павш# и жону єго їїни Настасью СОлєшанку
протав пна подкоморого и малжонки єго млсти ку праву трикроть волавши, пєрєд
нами, судом, вызналъ, иж за трикротнымъ воланєм єго сторона позванаа нє
швала. Што Умоцованьш пна подкоморого, сосвєтчивши тьш жє возньш
пилность свою а нєстанє и нєсозванє стороны позваноє, до книгь зємских
записати дал. Што ест записано. Тоть жє пань Воина Линєвскии, Ѵмоцованыи
єго млсти пна подкоморого браславского и малжонки єго млсти, повторе и на
завтрєє, то єсть дна нинєшнєго, волторокь, и ю н а сємого, чєрєз того ж возного
Фєдора Братковского пєрєд нами, в суду, 'помєнєного пна Окуба Павшу'1
потрикрот ют іша подкоморого браславского и малжонки єго млсти сторону
позваную пна Окуба // Павшу и жону єго іїни Настасью ку праву на жалобє2, в
позвє описаную, волавши другий раз, пилност свою а нєстанє стороны позваноє
тьш жє вознымь сосвєтчивши, до книгь записати дал. Што ест записано. Такжє
итрєтєго д н а прєрєчоньш пан Воина Линєвскии, моцованыи їжа подкоморого
брАславского, постановившисА пєрєд нами, судом зуполнымъ, чинил пилность,
гакона року завитомь, сєго дна, в середу, comзачатьа роковь нинєшних зємскихь
трєтєго а водлє поправы калєньдару сосмого июна мсца, чєрєз того жь возного
зємского шлАхєтного Фєдора Братковского, comнась, суду, приданого, потрикрот
(£>тпна подкоморого и малжонки єго млсти сторону позваную пна Окуба Павшу
и жону єго пни Настасью ку праву на жалобу, в позвє ©писаную, волал. А кгды
са за трикротнымъ воланєм сторона позванаа сама чєрєз сєбє ани чєрєз
Умоцованого своєго трєтєго д н а на року завитом нє созвала и нє стала, <юн,
сосвєтчивши то возньш, єму приданьш, пилност свою a нєстанє стороны
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противное до книгь зєімских записати давши, просил нась, суду, абыхмо пна
Павшу и малжонку єго пни Настасю д н а нинєшнєго, comзачатга роковь трєтєго,
гако на року завиток, водлє статуту права посполитого за нєстаньїх здали. Што
мы, суд, на собмову собє взгали. А в том часе, могло быти по годинє, созвалисд
comпна Павши и жоны єго Юмоцованые, зє м а н є гсдрьскиє шлгахєтньїє па» Фєдор
(Олєша, па» Богда» Борєико Кнєрутским а пань Счасньш Лимонтовичь, и
показали моць, сод них под датою року нинєшнєго ю с м ь д є с а т ь трєтєго мсца
мага четвертого днса с пєчатью и с подписом руки пна ІЙкуба Павши писмомь
рускимь, и под пєчатми з є м а н ь воєводства Бргаславского Богдана, прозываемого
Или, Шашковича, а Сємєна Саборовского, возного, на зыскь и страту им даную,
х о т а ч и с а сторонє позваном ЮсправєдливитисА, И ДОМОВАЛИСА, иж єсчє нєшпор
нє зашоль, абы здаными нє бы/ш. А такь мы, суд, собачаючи то, иж єсчє до
нєшпору могло быти з годину, прото стороны позваноє за нєстаньїх нє здали и
сотказывати вєлєли. Што Ѵмоцованыи стороны поводовоє, мєнєчи соm нась, суду,
сторонє, пну подкоморомУбргаславсколгі? и малжонцє єго млсти, с кривдою,
свєтчильсА на нась возньш зємскимь воєводства Браславского Фєдорсш
Братковским, заховываючи сото собє волноє право напєрєд в цєлости, а вмєсто
словноє жалобы положил в суду пєрєд нами позов зємским по шллхєтного пна
І^куба Павшу и малжонку єго ііни Настасью СОлєшакку, которьш так с а в собє
маєт: [...]3
А наверху того позву напись возного тьши словы: [.. .]4
Идовєл того позву выписомъ с книгь кгродских брлславских сознанга возного
зєл<ского воєводства Бргаславского Федора Братковского под датою року
нинєшнєго тисАча пгатсоть сосмьдєсАт трєтєго мсца маАдєвАтогонадца/я дніа,
иж тьіє позвы водлє права сторонє позваном положоны вргадовнє. Чому
^моцованьш стороны сотпорноє присмотрєвшисА, мовили противь Юмоцованому
пна подкоморого, абы сосєлоcm свою, єстли жє єст сосєльш, на писмє показал.
И подали в статуте права посполитого артыкул тридцат чєтвєртьш, в роздѣле
четвертей* сописаньш, в котореш пишєт, иж Ѵмоцованые инакшиє до права
приммованы быmu нє мают, содно сосєльїє ЯВеликою кнгазетвє Литовском. На
што пан Вомна Линєвскии повѣдил, иж, дєм, нє толко в тутошнии крам
нєбєзпєчньш, алє и до жадного суд#, бы и набєзпєчнємшого, правь и привилєвь
своих возити н на писмє показывати нє повинєнєм, гако ж статут тот того в
собє нє сописуєть, абы Ѵмоцованые сосєлости свои на писмє показывати мѣли,
лєч бы толко сосєльїє были, што со мнє, шлгахтичу родовитом, старожитном,
пны собоватєли тутошниє бргаславскиє добре вєдають, ижєлі єсть сосєльш в
зємл[и] Волынском, в повѣте Луцкомь, на ммѣнью моєм дєдизном Линєв[є],
которого части єстємь в дєржаню своєм. И свєтчилсд сото нам и су[д#], такьжє
и шлгаггою, при на[сь бу]д#чою.
А такь мы, судь, будучи того вєдоми, иж пан Линєвскии, гако со нєм пан
подкомор[ии] // на моцы своєм пишєт, єст добрє сосєльшна Волыню, прингали
єсмо Юмоцованьш до права и далєм поступовати сказали. Што сторона
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противнаїа, мєнєчи быть собє над право, свєтчилисА возньш на нась, суд
зємскии, и подали три причини на збитьє позву іїна подкоморого. Пєрвшую, иж
пна Павши5 Богуфаловичомь, другую, што зєманином ь сосєльімь, третєє,
коморникомь зємли Києвскоє, на которьш врлд сонь єст конхвирмоваи
привилємь єго королєвскоє млсти, в позвє нє написано кЧ #ближє«ю єго. На што
показали артикул двадцать трєтии в роздѣле чєтвєртомь, в котором пишєть,
хто бы чого в позвє значнє и мєновитє нє доложил, на то сторона еотповєдати нє
повинна. И домавллисА, абы дла тых причинь <вт року и позву позваные были
волни. Пан Линєвскии противь имь на то повѣдилъ, иж, дєи, тоть артьїкуль нє
стєчаєтьсА до жадного тытулу, одно до самоє рєчи, со што сторона сторону
позьіваєть, жєбьі то значнє и мєновитє бьшо написано. А причины, вьшієи
помєнєньїє, іако нєправньїє, позву буриш нє могуть, кгды ж тытул пна Павшинь
нє сєнаторскии и нє козкщому вєдомьш, которьш нє сот єго королєвскоє млсти,
але шт подкоморєго походит, ш чом на концы роздєлу четвертого в статуте
ширєи (описано єсть; іако ж, дєи, сонь сам сєбє Богуфаловичом и зємєнином
зємли Києвскоє на листе своєм #моцованом нє пишєть, такжє и того, абы сє,
коли пєрєд тымъ коморником писал, чєрєз ^моцованыхь своих тєпєр нє покаж єт,
бо хоч жєбьі и тых тытуловъ Ѵживаль, которых єму сторона привлащить нє
вєдала, тогды тыми причинами позвы збиваны быти нє могу т, кгды ж єго
позвано (о то, гако ш ліапича, вєдаючи, и ж в тутошним воєводствє жадного
вріад# зємского на собє нє носить ани (осєлости вєчистоє нє маєть. И домовгалсє
водлє артикулу сороюь трєтєго, в роздѣле чєтвєртомь ©писаного, абы позваные
нє розрывали6права рєчами нєпотрєбньїми, а єстли бы позваньш, будучи в права
а (отступивши позву стороны поводовоє, што такового новог(о) задаль, хотгачи
право розорвати и проволоку вчинити таковои сторонє, то Чсуда ити нє м ож єт,
але судь, то сотложивши на сторону, прєдсА сторонє поводовом справєдливость
водлє позву, © што позвана єсть, чинити маєть. Подлуть которого артикулу мы,
суд, справуючисА, причини тьіє, которыми сотпорнаїа сторона позвы бурила,
ютложили єсмо на сторону и далєи в право поступовати казали. Што #моцованьіє
іїна Павшины и жоны єго, мєначи быти сторонє своєи с кривдою, свєтчилисА
повторе на нас, суд зємскии, возньш н чи[ни]ли сотпор на позовь, и ж, дєи, пан
ІЗкубь Павша з малжонкою своєю нє з жадною змовою, содно за правом своим
закупним, гако дєржавцьі того имєніа К ам єногорки, пану подком ором у
браславском Уи посланцомь єго с причин правныхъ, гако власности своєє, добрє
7борониль и нє поступовая"7, бо половицу того имєніа за їїнзи свои Vпна СОлєши
и Чмалжонки єго пїїєи Просими Нвановны Дубицкого закупили и за нєпоступєнє
того имєна врАД# єго королєвскоє млсти, // такьж є и пну подкоморєму и
малжонцє єго млсти подлугь права своєго ничого нє винни суть. ІЙко ж ку
(оборонє их показали пєрєд нами, в суду, листь з трєма пєчатми и с подписом
руки іїна Федора СОлєши8, которыи так са в собє маєть:
ІЗ, Фєдор СОлєша, поспол з жоною моєю Просимєю Ивановною Д^бицковною
іавно чинимь и вьізнаваємь сами на сєбє тьш ь ншимь листам, кому того потреба
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вєдати належало, нж єсмо зостали винни певного долгу готовьис рукоданых
пнзєм двєстє копь грошєм личбы и монєтьі литовскоє зіатю ншому єго млсти
паку Шкубу Богуфаловичу Павши и малжонцє єго млсти а дочцы своєм пни
Настасьи Фєдоровнє (Олєшанцє. В которых пнзєх двохсот копах грошєм єго
млсти пну Окубу Павши, зіатю ншому, поступили и в держане єсмо подали
част свою, которага на нась приходит, то єсть половицу имєніа Камєногорского
зь людми сосєльїми, зь их кгрунтами и пашндми, такьжє зь кгрунты дворными,
оремыми и неоремыми, з лєсьі, з дубровами, з сєножатми, з рєками и з рєчиїцами,
з гоны бобровыми, з ловы зверинными и иными всими пожитками, которыи ж
колвєкь вынамдены быти могут, зо всим на всє такь, гако сє таїа част нша
половина имєніа Камєногорского сама в собє маєт, іакь єсмо то с половины по
вси прошльїє часы на сєбє держали и вживали, ничого никому com того нє
зоставуючи и нє отдаліаючи. Котороє части, то ест половицы имєньїа
Камєногорского, ют нас зоставлєноє9, єго млсть пан Окубь Павша сполнє з
малжонкою своєю пнєю Настасєю мают держати и вживати зо всими пожитки
помєнєньїми аж до одданіа заплаты єго млсти тьис двохсоть коп грошєм
литовских. А гдє бы єго млсть пан Окубь Павша, держачи тую часть
помєнєную, cdm нас єго млсти зоставленую10, потрєбоваль пнзєм, тогды тежєго
млсти волно будєть за сим листомь записом ншим кому хотачи тую половину
имєніа Камєногорского в тых пнзєх двохсоть копах грошєм зоставити11и їїнзи
на свою потребу взіати. А мы протне коз/сдому таковому, кому то зоставлено12
будєть, винни будем во всємь водлє сєго листу запису ншого заховатисА и
досьіть чинити. А єстли бы за дєржаніа єго млсти пна Икуба Павши тоє
половины имєніа Камєногорского з навєжєніа Божого люди в повєтрєє змєрли
або в голод проч са розышли и огнем выгорели альбо іакиє ж колвекь пожитки
в том части знисчали и спустошали, тогды мы при выкупованю Чєго млсти тоє
части своєє ничого того на их млсти поискивати нє маєм, алє с тьш взіати
винны будем, с чим нам єго млсть пан Окубь Павша на тот час з дєржанга
своєго подаст. А гдє бы тежв тых часєх з воли и прєзрєніа Божого на которого
з нась одного або и на обудвух чась см[е]ртным пришол, тогды дєти и потомки
наши, на которыхь т[аіа] част правом прирожоным приидєть, винни будут во
всємь проти[вь] // єго млсти пну Окубу Павши и малжонцє єго млсти водлє
сєго листу запису ншого заховатисА, ничим єго нє нарушаючи, под тыми ж
собовгазками, в сєм листе помєнєньїми. А нє отдавши єго млсти пну О кубу
Павши тых двохсоть копь грошєи, такь мы сами, гако и потомки нши ничим в
тую част половини имєніа Камєногорского вступоватнсА або тоє части з
дєржанга и владносте єго млсти нє маєм отнимати и мочи нє будем. А єстли
быхмо сами або потомки нши, пропомнєвши сєго листу запису нашого, за
дєржаніа єго млсти част13 имєніа Камєногорского в пожитки іакиєколвєкь
вступовалисА и в том єго млсти переказі чинили албо люди, зємли и всю тую
част, нє отдавши єго млсти тых пнзєм, з дєржаньїа єго млсти отнимали або
отніали, тогды винни будем сторонє ображонои єго млсти пну Окубу Павши
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заруки заплатити двєстє копь грошей и к тому вси шкоды и наклады без жадного
правного довод# и прислги, (одно на рєчєнє голого слова єго млсти платити
маєм и винни будем. (0 которую заруку, такьжє со шкоды и наклади и со
нєвьіполнєнє сєго запису ншого даєм моц сим листом ншим сєбє позвати до
су14 кгродского Браславского. А мы за позвы и на пєрвшом року, гако на
завитомь, заразом становитисд и водлє позву Юсправєдливитисл єго млсти маєм
и вимни будем. И на то єсмо дали єго млсти пну ІЗкубу Павши и малжонцє єго
млсти сєс ншь доброволны лист. \А, Фєдор СОлєша, з моєю власною пєчатю и
с подписанєм руки моєє по руским. А при том были и того добрє свєдоми а за
Ѵстною и сочєвистою прозбою їшією и пєчати свои до сєго ншого визнаного
листу приложити рачили панове их млеть пан \Лн Жоравєцким а пан Шн
Стрємєцкии. Писан ЧКамєногорцє року com нарожєнга Сына Болсєго тисдча
niamcom ш см ь д єс а т ь второго мсца мага еємогонадцат д н а .
Которьш лист, Юмоцованые пна Павшины повѣдили, иж вызнаным єст на
вріадє кгродском Бріаславскомь. В чом Юмоцованьш поводовьш, гольш словом
их вєрьі нє даючи и на повести их словнои нє пєрєставаючи, домавллеє, абы
выписъ с книгь кгродских бргаславских в суд# нинєшнєго пєрєд нами соказали,
хотіачидо того запису мовити и причинами пєвньїми, гако нєправньїми, збурати.
А кгды з стороны сотпорноє выпису нє показано, повѣдил на то пан Вокна
Линєвскии, иж, дєм, то єсть лист, которьш са пань Павша закрьіваєть,
нєправньш, дирАвьш и на змовє, снаm, Ючинєньш албо им даньш, в которого
пєчати панєи Просими СОлєшинои нєт. А водлє артикулу еємого, в роздѣле
еємом І5сописано но15, мєла бы пєчат и єє быти приложона, кгды ж са comнєє
тоm запись стичаєтсл, а нє comпна (Олєшим. Другоє, ижь нє чєрєз самую пни
(Олєшиную на вріадє, алє нєт вєдома, чєрєз кого, снаm, фортєлнє вызна[ны]м.
[Доводєчи, по]ложил видимус с книгь кгродских бр[га]славских под датою року
нинєшнєго тисдча пгатьсот сосмьдєсАт трєтєго // мсца фєвралА двадцат
шостого дна под титулом єго млсти пна Юрга Струса, староста брлславского
и вєницкого, и звиногородского, и просил нас, суду, абыхмо са в том видим^сє
припатрили тому, иж нє наполнєньш єсть власньш имєнємь того, хто бы запись
на прєрєчоноє имєнє Камєногорку пну Павши и жонє єго вызнавати мєл. И
показал то пєрєд нами, судом, иж нєт вєдома, которьш зємєнин воєводства
БрАславского сам comсєбє и comмалжонки своєє, маючи моць зуполную, запись
прєрєчоньш, на ūm a пана Павшино и малжонки єго стєчаючиисга, соповєдал и
вызнал. Д ла которых причинь, то єсть, иж в запису головного пєчати пнєм
(Олєшиноє нєть, и причины, дла чого нє приложона, нє сописуєть а выпись
^рАдовыи нєзуполньш показуєт, просиль Ѵмоцованыи пна подкоморого, абы тає
собороныіша Павшины, гаконєправньїє, на сторону сотложоны и подписаны были
а далєи Чправа моцы нє мєли. На што Юмоцованые стороны позваноє мовили,
ижса, дєи, (омылкою то стало, жє на видимусє имєни пна (Олєши, которьш com
сєбє и comмалжонки своєє пану Павши лист и заставу вызнавал, нє написано,
алє прєдсА то далєи значити, жє сот.нихь тоть запись вьшюл. 0) што Юмоцованьш
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стороны поводовоє домовіалсА, абы то водлє права посполитого выписсш с книгь
подьпєрчи16 або книгами вргадовыми довели, которыми на тот чась суд
кгродским в том жє избє роки кгродскиє ©тправовал. На чом сторона встала и
голыми словы толко то спирала, иж, дєи, ест то пану старосте тутошнємУ
памєтно, иж нехто иншим, содно пан СОлєша сам comсєбє и comмалжонки своєє
тот запись пану Павши и жонє єго вьшшвал. А далєи жадных соборон comпна
Павши и жоны єг(о) на тот чась нє показали.
А такь мы дла спознєніа д а т нинєшнєго, сєрєдьі, тую всю справу их, зо
всими поступки правными завєсивши, в цєлости под тою ж моцю сотложили
єсмо до Зніа завтрєшнєго, четверга, мсца июна дєватого. Ико ж назавтрєє, в
четверть, кгды мы, суд, на мєстцу судовнсш засєли, Умоцованьт пна
подкоморого домовалса водлє позву своєго, абы пан Павша з жоною своєю
заводцовь своих пна Федора СОлєшу и жону єго їїни Просимю, такжє и слугу
своєго Алєксандра, чєрєз которого имєніа Камєногорки нє І7'поступиль и
заборонил17, посланца єго королєвскоє млсти и шллхгу |8'зєлжил, збил18, ку
праву ставил19, имєніа пану подкоморєму в держане пустили а ©заруки и шкоды
Ѵсправедливили. Противь которому поводови ©m пна Павши Ѵмоцованым
головным в нинєшнєм справє, вышем ©писаньш пан Фєдор СОлєша,
постановившисд вєсполокь з жоною своєю пнєю Просимєю Ивановною
Дубицкого, ©чивисто пєрєд нами, в судѴ, сами доброволнє пна ПЗІкуба Павшу и
жону єго Настасю в том справє заступили и на сєбє взіали, злєтивши ©m сєбє tf
права мовити прилтелєм своим пну Богдану БореикѴ20 а пану Счасному
Лимонтовичу. И забєгаючи артикулу дєвАтогонадцать, в роздѣле чєтвєртомь
©писаному, которым стєчаєтсіа на слуги нє©сєльіє, єстли бы кому шкодУ іакую
Учинили, абы на том жє вріадє задержаны былм, показал пань СОлєша на мміа
єго привилєм короліа єго млсти // Жикгимонта, в котором пишеш, признаваючи
єго ©сєльїм VВєликом кніазствє Литовскомь. За которьш привилєм мы, суд,
сторонє поводовом того артыкулу противь єму ростєгати нє допустили и
поступки правными роспирати сказали. А такь пан СОлєша из жоною своєю
чєрєз ^моцованых своих, вышеи мєнєньїх, приммуючи чєрєз них зыскъ и страту
Чъ особє тылко пана Павши и жоны єго, іако заступцы, ©тпор чинили тыми
словы, иж, дєи, зіат їшгь пан Икубъ Павша з жоною своєю половнцу имєніа
Камєногорки за записом ншимь, на которьшмы єго заступуємь, ©mнась держиш
и слушне того пану подкоморєму боронит и нє поступуєт, бо половина того
имєніа Камєногорки, Жорньвищь и людєи вь Вєницьі ест власнаїа материзна
моїа, мєнє, Просими СОлєшиноє Дубицковны, што на мєнє заровно з нєбодасчиком
братом моимь паномь Павлом Дубицкимь, ©тцємь жоны пна подкоморєго, по
смєрти матки ншоє пнєє Настаси Быковны Дубицкоє спало. И показали пєрєд
нами, судом, сами доброволнє ©то в сєбє позов зємскии, иж ©тую ж рєчь, ©
которую пна Повшу и зіатіа ихпозвано, то ест ©нєпоступєнє имєніа Камєногорки,
Жорньвищь и людєи в мєстє Вєницьі, такжє ©личбу з дєржаньїа и ©заруки пан
подькомории бріаславскии припозвал з малжонкою своєю на роки нинєшниє,
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хотіачисА ш то Усправєдливить и тот позовь в нинєшнюю справу втєлить.
Которого мы, суд, нє втєлгаючи, абы са справа справою нє труднила, алє в
поріадку своєлі (одна по другом со/иправовала, сотложили єсмо на нншнм чась,
аж бы са тєпєрєпшіаіа справа пєрвєм поріаднє скончила. Ку чому Умоцованым
пна подкоморєго бріаславского пан Вомна Линєвскии мовил, иж, дєм, вжє пан
СОлєша и жона єго совсє без позву, buco заступцы згатга своєго пна Павши и жоны
єго, дочки своєє, пану подкоморому УсправєдливитисА повинни. И подал на то
артыкуль тридцат пєрвьш в розділе чєтвєртомь созаступованю в суд# содному
за другого, в ктором21пишєт, иж коли бы хто кого другого сокоторую ж колвєюь
рєч суду заступил, тогды то/и вжо будєть повинєн самь без жадных позвовь
на то/и жє чась за тою ж жалобою, з суда нє сходіачи, за нєго (о/иказыва/ии и
УсправєдливитисА а заступованє инакшоє быти нє маєть, толко сочивистоє в
суд#, а нє через лист и прокуратора; а гдє вжо, ючивисто права ставши,
заступи/и, тогды позваным або юбжалованыи comтого волєн а поводоваїа сторона
будєт сото с тьш заступцєю мовити и рєчи своєє на нєм доводити; а выписы и
(оповєданьїа и всє тоє право и доводы, которьіє поводоваїа сторона протне
обжалованои сторонє в тол* правє маєть, то противко тому заступцы tf права
мєстцо мєти такь, іако и протне собжалованоє, а мма заступцы за мма
собжалованого будєт розѴмАно; а заступца нє маєть собє до повєту ани до суду
своєго належачого соткладати и брати, алє повинєн будєть сам або, при собє
маючи прокуратора, того ж часу, скоро заступи/и, сотказывати и до кон[ца
#справє]д[ли]витисА. А по вычитаню того артикулу #моцованы[и] пна
по[д]коморого пан Вомна Линєвскии, чинєчи до[сыт], // иж пан СОлєша ани єго
жона за живота нєбодсчика пна Павла Дубиі/кого по всѣ дни єго тых имєнєи
Камєногорки, Жорньвищь и людєм в мєстє Вєницьі нє держали, нє вживали, нє
вспоминали и жадноє части николи ани которого вступу дотол нє мєли, одно по
смєрти нєбожчика пна Павла Дубиі/кого, привлащаючи собє оопєку, мимо
стрыевъ рожоных тьіє имєніа Камєногорку, Жорньвища и люди в мєстє Вєницьі
зо всими добры и маєтностіами, (ако на позвє пна подкоморєго ширєи а
достаточнєи (описано ест, своволнє а нєпраенє побрали и в дєржанє своє
шсєгнули, а, будучи сото позываными ку праву, собликговалисАлистомь записок
своим, кгды б[ы] врожонаА Макгдалєна, дєвка нєбожчика пна Павла Дубиг/кого,
нинєшнга подкоморинаїа бріаслоескаїа, лєт своих доросла, тьіє имєніа зо всим, с
чимь взіали, вернути. И покладал на то власныи лист запис ихь, то ест пна
Фєдора СОлєши и жоны єго пнєи Просими Дубицкого, которьш так са в собє
маєть: [...]22
По вычитаню того листу сторона противнаїа пан СОлєша з жоною своєю
чєрєз Умоцованыхъ своих показали з сторони своєє таковыи жє другии
протиеньш лист на има пна Валєнтого Понатовского и мальжонки єго панєи
Мари Звєрєвньї Тишкєвича под тою ж датою. ІЙко и шm стороны поводовоє,
лист, вышеи сописаныи, покладань. Нилсли в того листу их com йнєє
Понатовскоє, матки пнєє подкомориноє брАславскоє, comкоторьіє23са тот лист
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на т о т часъ стєчалсА, пєчат[єи] нє приложоно и н є т на том мєстцУ, гдє бы
мела быти подлєпє[ка] пана Понатовского, [але] ест [мє]ст[ц]є по трєх пєчатєх,
четвертеє порож нєє. И по ажаза[н]ю того листу домавялсє пан СОлєша зъ
[жо]//ною своєю, абы на л и с т юс, которьш протне іш сторона поводовая
показьшала, выписъ с книгь былъ положонь. На што пан Линєвскиц, Умоцованьш
іїна подкоморого, показывал выписъ с книгь кгродских заліку гсдръского
Луцкого власного визн ана того запису на врддє ю т пна СОлєши и жоны єго
Просими под датою року тислча п я т ь с о т с £ , м д є с а т ь второго мсца ню на
пєрвого дніа, которьш сторона противная, соїлєдавши, ничого ку тому нє мовила.
А Умоцованьш стороны поводовоє, соказУючи то, и ж нє далєи, (одно водлє запис#
своєго тых имєнєи, то є с т двора Камєногорки, Ж орньвищь и людєи в мєстє
Вєницьі, пак Фєдор СОлєша з жоною своєю од н о до лєть малжокки пна
подкоморого держати мѣлъ, а кгды вжо сона л є т своих доросла, повинен єи зо
всіш на всє, с чіш взіал, водлє права єи в цєлости вернути а подлугь статуту
права посполитого личбу вчинити. И подал на то в роздЬлє шостою артикул
четвертий, в которолі п и ш єт, иж сопєкуновє всє ку п о ж и тку дєтинному
справовати, а кгды д є т и к розулшьш лѣтолі прийдуть, тогды сопєкуновє повинни
будуть вси маєтности детинные, іакь лєжачиє, такь и рухомые, и доходы, з
ьімєнєи их данные, іінєжньїє и иные в с а к и є , которые ж колвєкь чєрєз Увєсь
чась шпєки своєє зберуть, сотдати, личбу вчинити и во всєм с а Усправєдливити.
Ку тому подал в том жє роздѣле шостом артыкул пятыи, в которол* пиш єт,
є с тл и бы што оопєкун прирожоныи, або шт о тц а , буд теж з Уріаду приданьш,
нєсправою або нєдбалостю своєю дѣтем в молодосте л є т ихь што Упустил,
тогды дєти, доросши лєть своих зУполных, м огут своєго правом доискиватисА
на том, хто бы тоє имєнє дєржал. В том же розділе шостою артыкул ш остий
подал, в котором п и ш єт, иж сопєкун д ѣ т ш албо сиротамь, л є т нє маючимь,
моцкє кривды их доходити а дєтиного нє повинен ничого втратити. А потсш
подал артыкул д с с а т ы и и содиннадцатыи в том жє розділе шостомь, в которых
п и ш єт, иж сопєкун ани б р а т рожоныи нє м ож єт имєніа дєтиного, которьш с а
сопєкаєть, продати або яким жє колвєкь собыча&и втратити и теж граничити, а
є с т л и бы иначєи Учинил, таковоє записованє або заставованє У права
приимовано быти нє мамаєть24, и дєти, дошєдши л є т зуполныхь, будуть моць
мєти имєня своєго com того, хто Уживати будєт, правом доходити. После того
подал в том жє роздЬлє т о с т а м артикул дванадцатьш, в котором пишєть, коли
бы хто чужоє имєнє в опєцє або в заставє дєржаль а были бы якиє кривды
сусєдскиє албо долги єго, так[о]выи кождьш, єс тл и бы нє был [на] // своєи
власносте сосєльш, тогды в таковых рєчах сужоных на рухомом имєню єго або
в недостатку заплати на самол* истцУ м ає т бьгги сотправлєно. Потом положил
листь єго кролєвскоє млсти Упоминалныи зь зарукою двох: тисАчєи копь грошєи
д л а бєзпєчности здоровья посланца єго кролєвскоє м л т и Урожоного Адама
Потоцкош, такьжє возного и ш л а х т ь і , д о іїна СОлєши и жоны єго писаньш, абы
при том посланці гсдрьском Ув ьшмєнє и двор Камєногорку, Жорньвища и люди
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в мєстє Вєницьі подлугь права панєм подкомориноє прирожоного и запису
власного, ют пна (Олєши и жоны єго даного, вьєхати, в моць и в дєржаньє
взіати нє бор[о]нили и доброволнє допустили, маєтность рухомую, такжє [пра]ва,
привиліа, листы и веє, штоколвєкь в опєку свою взіали и іа[ко] опис их
собмовліаєть, вцєлє ютдали, личбу достагочную з опєки водлугь статуту вчинили
и за веє досыть дєлали. А дру[гим] лист єго королєвскоє млсти в той жє справє
и под тою ж датою, до пна Юріа Струса с Комарова, староста брдславского и
вєницкого, а в нєбьгтности самого, до подстаростєго брлславского и вєницкого
писаньш, абы пнєм подькоморином брАславском на вьєханє в добра єє ку
штобраню маєтности рухомоє, такьжє правь и листовь и ку прислуханю личбы,
ичинєкюдосыть возных з #ріадов свошс прида/г, и в далпкш поступку тоє справи
водлє права посполитого заховали25 и повинност вріадовую выконывали26.
Трєтим лист єго королєвскоє млсти в той жє справє пнєи подкомориноє
бріаславскоє, до Урожоного Адама Потоцкого, посланца єго кролєвскоє млсти,
писаньш, абы на тую справу єхал, листа єго крегїєвскоє млсти пну (Олєши
©казал, имєнє27 сотчизньїє Юрожоноє Макгдалены Дубиі/коє, tf воєводствє
Брлславсксшлєжачиє, Камєногорку, Жорньвища, двор и люди VВеницы и иншиє
имєніа, з моцы и владносте пна (Олєши и жоны єго водлє запису их взіавши, пану
ПєсочинсксшУи жонє єго подал и в том са всєлі водлуг листов єго кролєвскоє
млсти заховал. Четвергам лист сознаніа посланца єго королєвскоє млсти
Юрожоного Адама Потоцкого с пєчатью и подписом руки єго под датою дніа
трєтєгонадцат мсца апрєліа року нинєшнєго тислча піатсоть юсмьдєсать
трєтєго, в которол* листє тоm посланець єго кролєвскоє млсти, вызнаваючи,
пишєть, иж, з листьі єго кролєвскоє млсти будучи посланим а маючи при собє
возного зємского браславского Дмитра Щикитиньского, з ЙрлдѴприданого, и
шлАдсту пна Вомну Линєвского а пна iZfaia Дрокгошовского, которых всѣхъ єго
кролєвскаїа млеть здорове под двєма28 копами грошем Убезпечити рачи[л],
дванадцатого мсца апрєлА в року тєпєрєшнєм тисАча піатсот[ь] юсмьдєсать
трє[тєго ют пна по]дкоморого брлславского и м[ал]//жонки єго млсти, з слугою
ид: Данилом Кропивою до ммєніа Камєногорки єздил, тот двор и люди
камєногорскиє, а потол< вси добра, до того налєжачиє, Жорньвища и люди вь
Веницы, іако право посполитеє, листы єго королєвскоє млсти и власним запись
(Олєшин и жоны єго юказ^єт, з рукь их имєнем пана Пєсочинского и жоны єго
сотобрати и в них вьєхати хотєли29, гдѣ вжо и людей немало са было зобрало,
вызнаваючм и хотіачи пну Пєсочиньскому и малжонцє єго, іако ютчичцє,
подданство полнити. Нижли в тоm чась приєхавши, пан І^ікубь Павша всих
людєм до двора загнал, при котором их до двора Камєногорки нє пуечоно, и вь
воротєхь слуга Павшин на мма Алєксандро, при котороїм было немало людєм з
ручницами и з розмаитьш щгужгм, лист єго королєвскоє млсти вычитавши,
вернули, копѣю з нєго взали, до пна Павши нє допустили, самого посланца єго
кролєвскоє млсти зєлжили, двакроть в пєрси вдарили, такжє и шлАхту, при нем
будучую, збили и, в пєрси піастми бьючи, всих ихь з двора выгнали, повєдаючи,
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жебы на тот чась пан СОлєша и жона єго проч шдєхали а т ь іє добра в сумє
пнзеи пану Павши оm Божєго нарожєніа заставили до Бож'єго нарожєнл; зачил<
имєнєи преречоных пану подъкоморсшУи малжонцє єго нє поступили и моцно
заборонили, што ширєи а достаточнєм на тол< дистє сознаніа посланца єго
кролєвскоє млсти шписано єст. Потом положил выписъ с книгь кгродских
бріаславских под датою року нинєшнєго тислча піатсоть ш с м ь д є с а т ь трєтєго
мсца апрєлА сємогонадцат дніа сознане30 возного зє-мского Дмитра
Щикитинского, в кагором поступокь права пна подкоморого протне пна СОлєши
и жоны єго так жє, іако и на листє сознаніа посланца єго кролєвскоє млсти,
(описуєть, иж служєбникь пна ПЗкуба Павши, врадника пыковского, на йми
Алєксандро з громадою людєи и з розньш copyжем до двора Камєногорки
посланца єго кролєвскоє млсти Урожоного Адама Потоцкого, такжє возного и
шліахты31, при нєм будучоє32, нє пустили и з ворот проч выпхали, мовєчи, иж
пан СОлєша и жона єго проч оотєхали, а тоє имєнє в сумє пнзєм своих пну Павши
заставили. И так тых добрь прєрєчоньїх пну подкоморол<у брлславскому и
малжонцє єго нє поступили и моцно заборонили, што ширєм а достаточнєм на
т о л і вьіписє (описано єсть.
А по вычитаню тых всихь доводовь сторона позванал пан СОлєша из жоною
своєю чєрєз Умоцованых своих до того выпису сознаніа возного и до листУ
сознаніа посланца єго кролєвскоє млсти мовили, иж, дєм, свєдєцьство их с
позвомь пна подкоморого нє згожаєтсга, а мєновитє в тых словєх, што в позвє //
написано, абы пан Повша пєрвєм чєрєз слугу своєго Алєксандра до двора
Камєногорки вьєхати нє допусти/і и моцно заборонил, ино (0 томь на сознаню
посланца єго кролєвскоє млсти и возного зємского иначєм пишєть, кгды до двора
Камєногорки нє пусчоно, то ест, и вьппєдши слуги вріадника пыковского П^куба
Павши, повѣдили намь, абыхмо на еєлє стали и пана их подождали, гако ж
єсмо на еєлє У ватамана станули, гдє вжо и людєм нємало са было зобрало,
вызнаваючи и хотіачи пну Пєсочиньскому и малжонцє єго, іако оотчичцє,
подьданство полнити, чого, дєм, на позвє нє (описано; и то теж, абы Алєксандро
пєрвєм, иижли слуги выходили, боронити мєль, нє в поріадку положоно. Дла
чого довод с позвам а позовь з д о в о д о м нє згожаєтсА. И домовліаласА в нась,
суду, абы с тыхъ причинь пна СОлєшу и жону єго, гакозаступцовь пана Павшиных
и жоны єго, 33юm року33и позву волными Учинили а сторонє на позвє поправовати
казали, подаючи за собою в статуте права посполитого артыкуль тридцатьш в
роздѣле четверта**, в которол* пишєть, иж сторона наповодоваїа, давши позов
на правє чести, маєт позву своєго слушными доводы подпирати. На што пан
Линєвским, Умоцованым поводовьш, мовил, иж, дєи, тьіє помєнєньїє прнчины,
хоч жє с а и в позвє нє написали, тогды іакь поводовм ку помочи, такьжє их
сторонє ку жадном шкодє нє етєчаютел, а иж вжо сторона Укрочила в право и
ест м н є Ув отказє, нєхам жє за т а к о в ы м и п р и ч и н а м и з с т о и н а п р а в н о г о назад н є
ворочаєть а рєчами нєпотрєбньїми, іако артыкул сорокь трєтим в роздѣле
чєтвє/mm Учить, права нє розрываеть и подлугь артыку34двадцат осмого, в
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т<ш жє розділе чєтвєртомь (описаного, со што н[є п]озвана и чого в позве
мєновитє нє (описано, на то нєхам нє ютказ^єть. Надто подал в том жє роздЬлє
чєтвєртомь (о збиваню позвовъ артикул двадцат трєтии, в котором на концы
пишєт, гдѣ бы в позвє содинь артыкул был збить, тогды прєдсд на другиє
артыкулы правньїє сторона (отповєдати повинна. И просил нась, суду, в том
речи со взнане.
А такь мы, судь, взили то собє на (обмову до дніа завтрєшнєго, піатницы,
мца июня дєсатого. Ико ж дніа нинєшнєго, в піатниц^, засєдши, мы, суд, на
мєстц# судовном, взнали єсмо то мєжи сторонами, иж причинами, вьшієм
помєнєньїми, сторона позвана», котораіа вжо comднєм двох ^крочила в право,
позву и доводов пна подкоморого выслухала, которьіє праву посполитому ни в
чол< нє сут противные, тым их бурити а собє помочи дєлати нє можєть. А такь
пан СОлєша и малжонка єго чєрєз ^моцованых своих положили тєстамєнт пнєє
Ивановоє Михаиловн[ы] // Дубицкоє Настаси Петровны Быковны под датою
року тисАча піатсоть шєсдєсать питого мсца марца дванадцатого дніа и
выпись с книгь соповєдани того тєстамєнту на вріадє Пинскомь под датою
того ж року тисАча піатсоть шєсдєсать питого мца мал двадцат шостого
дна, в котором пишєть, сознаммуючи, иж пєрвєи листомь своимь, анижли тьш
тєстамєнтам, пану Фєдору СОлєши и малжонцє єго пнєм Просами даровала и
записала в повѣте Вєницкомь третюю часть имєни Жорньвищь и сєла
СОвдієвєць на вєчность, а двє части тых жє имєнєм им жє в сумі пнзєм двохсоть
копь грошєи литовских заставила, што ширєи а достаточнєи в том тєстамєнтє
ест (описано. На што #моцован[ыи] з сторони пана подкоморєго до стороны
позваноє мови#, иж, дєи, тоть тєстамєнт до справы пна Павшины нє налєжит,
кгды ж пан СОлєша и жона єго за тьш тєстамєнтомь имєнєм прєрєчоньїх пєрєд
тьш николи сєздє нє держали и нє вживали, аж вжо по животє П[а]вла Дубицкого
нє близкостю, але сопєкою держати почал35, ико ж того нєбожчица Настаси
Ивановаи Дубицкаи в моцы своєм нє могла мѣти водлє права, абы мела тьіє
имєни, штчизну сына своєго Павла Дубицкого, сот нєго ©тдалАти а им
записывати. На што пан СОлєша из малжонкою своєю чєрєз ^моцованых своих,
ничого нє мовєчи, (одно положил лист старыи зашитыи королА єго млсти
Казимєра под датою май двадцать второго индикту содиннадцатого36, писаньш
до намєсника брлславского и звиногородского кнзи Михала Василєвича
[Ч]орторыиского на жалобу Брындзы, сожоны єго штчизну, юимєнє Жорньвища,
в котороє са вступовал Богдан Грицковичь, а такьжє, бы єму тую ютчину
привєрнул и дал на то Ѵвиясчого. Затьш положил другим лист старыи с трєма
пєчатми сотказны пнем Брындзыное, иж взєла собє за сына кровного своєго
Быка свои имєни на има в Жорньвища, Головочовцы и Пєсчаноє зо всими
вєчньїми доходы, ико в дєдизну свою, вливаючи на єго самого и потомки тьіє
добра вєчнє, што ширєи37 том листе ест (описано. Потом положили листь
великого кнзи литовского Алєксандра под датою з Слонима ноибра двадцатого
дни индикта трєтєго38, писаньш до гєтмана, намєсника бриславского и
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звиногородского кнза Костєнтина (Острозского, оознаимуючи суд свої/ и
росказуючи шимєньє Жорньвища, в котороє са бьм Увєзгиі Ивашко Богданович,
абы, взіавши comнєго, подал пнєи К[ахна Б]рындзыное и в то єє #вє[зал], // што
на том листє ширєи єсть сопнсано. А на сопослє положил лист мєновньїи пна
Федора Михайловича, писара гсдрьского, намєснйка пєрєвалского. В того листу
печатей оосмь, кождал зособна на кустодыи своєи притиснена под датою з
Вилны июла двадцать дєватого дай иидикту тринадцятого39, в которол* пишєть,
иж мєналсє с панол< Иванол< Дубицким, дворАнином королл єго млсти, и
поступилсА єму з жоною своєю имєніа жоны своєє УВєницком повіти на има
Камєногорку зо всим, a com нєго взіал сотмєною собі в Л и т в і чоловєка
колконадцать, ако то ширєи на томлисте єсть сописано. До которых всіхь листов
и поступковь, comсторони позванеє показываных, #моцованы[и] пна подкоморого
мовил, иж, дєи, тые вси справы нє пану СОлеши а [нє] їїнии (Олєшинои, алє пнє40
подкоморннои брлславскои #рожоно[и Ма]кщалєнє Павловнє Дубицкого, ако
сотчичцє имєна Камєного[рки], Жорнъвищъ и людей У Вєницьі, с тою всєю
дідизною єє млсти прислухають и належать. И просил нась, суду, абы декретам
ншимь тые твєрдости з ыменами преречоными єє млсти присужоны, а на пану
(Олєши и жонє єго, ако на заступцах, заруки и шкоды всказаны были. На што
пан (Олєша з жоною своєю чєрєз Юмоцованых своих повідили, иж, дєи, мы
части того имєна Камєногорского малжонцє пна подкоморого, што єи водлє
права єє приходит, за сотложенємь сумы пнзєи, которую на той части маєм, и
бєз позвовь поступитисА нє бороним. И просили, абы comзарукь были волными,
подаючи за собою статуть, жє єго кролєвскаа млеть никого ничим на заоочную
справу карати нє маєть.
А такь мы, суд, пытали ©будвух сторон, єстли бы што ку тому єсчє мовити
міли, абы то показывали. И кгды вжо на то шбєдвє сторонє ничого нє повідили,
содно Юмоцованьш пна подкоморого, заховываючи собє волноє право протне пна
(Олєши и жоны єго їїнєє Просими Дубицкого малжонцє пна подкоморого, в
цєлости соповєдал нам листы записы нєбожчика пна Павла Дубицкого, што сон
малжонцє своєи паней Мари Звєровнє Тишкєвича записал третюю част всих
имєнєи своих сотчизных и материстых Ув одиннадцати com и плтидєслт копах
грошей литовских и над то сособливє двє части содного имєна ДѴбьникь Усту
копах грошей, ако, дєи, то ширєи на листєх записєхь и выписох Ѵрлдовых
кгродских и земских єст сописано; которую, дєи, всю суму сона даровала и
записала была по смєрти пєрвшого мужа своєго нєбожчика пна Павла
Дубицкого другому малжонку своемѴ піну Валєнтому П онатовсколіУ, а пан
Понлтовскии засє то влил[ь] и даровал пасербицы своєи нинєшнєи подкоморннои
брлславск[ои] Юрожонои Макгдалєнє Павловнє Дубицкого. И тих всіхь правь
пєрвших з р[... єє со]ддал, протне которьш [сторона] // противнаа ничого нє
мовила.
А такь мы, суд, по выслуханю тых всіхь речей взали єсмо то собє на
розмьішлєнє декрету головного дьна завтрєшнєго, суботи, ИЮНА мсца
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юдиннадцатого. А в том часе, намовившисл з собою и розмыслившисА водлє
статуту права посполитого на то добре, иж пан Фєдор СОлєша из жоною своєю
іїнею Просимєю на позов пна подкоморого брлславского и малжонки єго млсти
в судУншого нинєшнєго зємского 3ATAсвоєго пна їЛкуба Павшу и жону єго пііи
Настасью, дочку свою, и слугу их Алєксакдра сочивисто в права заступил и всє
право com стороны поводовоє водлугь артыкулу тридцат пєрвого, в розділе
чєтвєртомь юписаного, сами доброволнє, гако заступцы, на сєбє влили и
[по]водовом сторонє Ув отказє были; в которои справє прислухавшисл и
присмотрєвшисА такь доводом, гако и собронам собудвухъ сторон, которьіє
Умоцованые протне сєбє на собє сторонє на писмє показывали, а бачєчи то, иж
водлє права посполитого сторона поводоваА в кождои справє ку доводу єст
близшага, гако ж нє толко з словных41, алє и з самого запису пна СОлєшина и
малжонки єго пнєє Просими то са значить гаснє, иж еони по смєрти нєбожчика
іїна Павла Дубицкого, сотца малжонки пна подкоморог(о), до имєніа
Камєногорки пришли аболи шедгнули, со чом власньїє записы их на собєдвє
сторонє свєтчат, в которых пишєт, што ж еони, за позванєм ©m матки
подкомориноє до права od кгвалтовноє вьібитє с покоиного держана имєніа
Камєногорки, Жорньвищь и людей в мѣсте [Вѣ]ницы єднаючисА, собмавгают
сєбє в том записе своем, иж нє кгвалтом, алє «одно за правом прирожоным жоны
своєє пнєє Епросими, а другоє, за поданєм врАдУ Вєницкого до тых имєнєи
пришли; а з угоды приіатєлекоє в толі жє записе пишєт, иж пни ПонАтовскал,
матка подкомориноє, про милост днтати нєбожчика Дубицкого, абы властност
єє сособно на еодномь мєстцу в добром порддку и сопатрєню была зоставлена,
имєнє Камєногорку з дворам и з двєма частми волными на тоє дита, водлуг
права єє належачими, такжє и третюю часть, што eu comпєрвшого малжонка єє,
ютца подкомориноє, была записана, кролі нару[шєніа] права своєго в опєку и
©борону пану Федору СОлєшии жонє [є]ш пн[єи] Просими пустила; а кгды соное
дитіа леть своих дороетєть, тогды шни сами або попотамки42их мели тоє имєнє,
што на тоє дитіа водл[є ...ж]ати будєть, зо всим, с чи[мъ] // до рукь своих
взали, вернути кролі всакого права и примушена або пожыванга; а жадноє части
ани до половицы того имєна, жебы мела быть и приналєжать пну СОлєши або
жонє єго, на толі записе нє вспоминаєть и нє пишєть, соткул сє значит, иж им
всє имєнє Камєногорку з дворомь и зо всими приналєлсностгами до леть толко
того дитати в дєржаньє, а нє заставоват поступлєно, котороє шни держачи, из
запису своєго и с права посполитого выкрочили и половицу єго заставит смєли,
чого водлє права сопєкунского чинить бы нє мєли, гако <отом[ь] статуть права
посполитого в роздєлє шостам в кидку артыку[лах] аснє пишєть, иж сопєкун
моцєнь кривды дєтиноє доходи[ти] а маєтности их ничого нє маєть Утратити, а
єсли бы [...] Упустил, тогды дѣти, дороеши леть, на дєржачом доходити того
могут; подлугь которых артыкуловь пан подкомории, справуючисА и маючи
право по собє, кгды малжонка єго леть своих доросла, поступкам правным,
пєрвєи са чєрєз приАтєли свои, ако на позвє пишєт, штчизны жоны своєи
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tfпоминал, а потам врддовнє, (одержавши лисm с канцєллрии и посланца шм єго
кролєвскоє млсти з возньш и з ш л а х т о ю на УвАзыване водлє артыкулу
чотырнадцатого, в роздєлє трєтєм (описаного, х о т а ч и штчизну малжонки своєє
посєгнути, посылал; которыхъ добръ, гако послагіець єго кролєвскоє млсти,
такьжє и возньш зємскии свєтчать, иж им нє поступлєно и моцно заборонено,
самих зєлжоно и проч выгнано, што ширєи на доводєх єсть шписано и права сє
пєрєд нами шказывало; [ч]ого бы пан СОлєша з малжонкою своєю чєрєз з а т ій
своєго пана Павшу спротив запису своєму, шглєдаючисА на звирхность
врАдовую, чинити и заборонгати чужоє маєтноста нє мєл.
А ижтого правам нє спєрль, содно голыми словы боронил a права здольного,
то ест листовь ани записов, штобы єму малжонка пна подкоморого винна быти
мела, Vправа нє показал, с тых тогды причин всказали єсмо нинєшним декретом
ншим, абы пан СОлєша и малжонка єго пни Просим», гако заступцы згатга своєго
пана Павши и жоны єго, суму пнзєи двєстє копь грошєи с Камєногорки знесли и
сами имь заплатили або ідє индєи на а к о м ь нмєню своємь вказали и перенесли.
Которую суму мы, суд, моцю нинєшнєго суд# ншого з ьіимєнга Камєногорки
зносимь и касуєм, а имєнє Камєногорку з дворомь, з людми и зо всими
приналєжьностАми водлє п[ра]ва прирожоного и запису пна СОлєшиного и
малжонки єго с т[ымь] всимь, с чим шни до [рукь свои]х [по] смєрти
нєбожчика пна П[авла] Дубицкого в з а л и , [... пну подкомор]єму брАславскому
[и] // малжонцє єго млсти Ѵрожонои Макгдалєнє Павловнє Дубицкого, гако
штчичцє, в держане и вживане всказ#єм и присуживамы. А што с а дотычеть
заруки двох тысАчеи копь грошєи шзєлжєнє посланца єго кролєвскоє млсти и
ШЛАХТЫ, при ним буд^чоє, чим єго кролєвскоє млсти здорове подданых своих
Убезпечати ест, волно тых, иж самих шсобами при сторонє поводовои ани
Умоцованых com них права нє было, тогды мы на тот чась ю то всказѴ нє
чннєчи, зоставуєм им волноє право в целости. А пну Федору СОлєши и малжонцє
єго пїїєи Просими Дубицкого ш блнзкость до того имєнга, с которою СА
приповєдали, єстли будtfm мєти до того поступокь правныи, волноє чинєнє
правом в суд# належного зоставуєм. Што Умоцованыи пна подкоморого, мєнєчи
собє тоm всказ ншь нє водлугь права Учиненыи, иж єсмо пну СОлєши и жонє єго
ш близкост того имєнга волноє чинєнє правам зоставили, повєдаючи то, иж,
дєи, за позванємь пна подкоморого пан СОлєша и жона єго ничого зьшековати нє
можєть43, до єго королєвскоє млсти шт того всказу ншого апєлєвал, чого мы
єму допустили. Которого декрету ншого сторона собжалованал нє приимуючи и
всказанє ншє нє водлє права посполитого быть мєнєчи, водлє артикулу
шєстьдєсАт пєрвого апеИєлєвали44 с тьш до суд# єго королєвскоє млсти.
Которую апелАцы[ю] #моцо[в]аныи пна подкоморєго брАславского арєстовал в
н[ас], суду, сторонє позванои подаючи на то в роздѣле чєтвєртомь артыкул
шєсдєсАт трєтии, в которол* пишєть, в чом штозву суд допуечати нє маєть, то
ест, хто бы сє кому шписал и шбовАзал листам своимь або на врАдє а таковыи
запись знаидєн бы слушныи и вргадовныи, а тот, хто с а сопишєт, нє приимуючи
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сказана, апєлєвати хотєл, тому сотзов ити нє маєт. Подлугь которого артикулу
#моцованьш пна подкоморого домовалсє, абы в той справє пну (Олєши и жонє
єго мы, суд, а п є л А ц ь ш нє допустили и пану подкоморєму имєнє Жорньвища и
люди в мєстє Вєницьі всказали, повєдаючи, иж с а т [ о ] веє стєчаєт и налєжит
до им єніа Камєного/жи. А пан (Олєша и жона єго comзапису своєго, которьш с а
соказал в суд1*! правньш, жє юm собликгацыи сочєвистоє на врддє, которою зіатА
сво[єго] в права заст[уповат... м]огуть, ино мы, суд, #[п...]//ючи то, иж пан
(Олєша з жоною своєю нє на запись свої/ сотказ[овали], (одно затіа своєго пна
Павшу права заступова/ш, с тых причин апєлєвать сторонє позваної/ до єго
королєвскоє млсти допустили н рокь пєвньш пєрєд єго кролєвскою млстью
становитисА им, собєєм сторонам, зложили єсмо «вть д н а нинєшнєго, субота,
и ю н а мсца юдиннадцатого за чотыри н б д Ѣ л и , т о єст мсца и ю л а д є в а т о г о дніа в
року нннєшшш шсмьдєсАт трєтєм, чого шбєдвє сторонє подь страчєнем права
пилновати повинни будуть. А што с а ткнєт имєніа Жорньвищь и людєм в мѣсте
Вѣницы, на которых єсмо пну подкоморому и малжонцє єго при имєню
Камєногорцє декрету нє вчинили, то с тых причинь, иж т[ого] пану Павши нє
заставлено и сото пна Павши нє позыва[но], вєд жє сото єсть волноє право пну
подкоморєму и малжонцє єг[о] с паном (Олєшою и жоною єго права мовити.
Што Юмоцованьш пна подкоморого, мєнєчи бьгги нє водлугь права, свєтчилсА
на нас, суд зєл<ским, возньш зємским.
Которьш #вєс поступокь пра45шбєєх сторон и декрет суд# ншого до книгь
зємских воєводства БрАславского єст записаныі/. И выпись с книгь под
пєчатми ншими єго млсти пану подкоморому брАСлавскому єст вьвдань. Писан
БрАслави.
Декрет зємским браславским
Дві печатки
Сєвєрин Кропивниі/ким,
зємьским воєводства
Браславского писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4044II, арк. 134—144 зв.
Засвідчена копія. Дослідження на основі цього документа: Крикун М. Епізод
із землеволодільчих відносин шляхти у Брацлавському воєводстві в останній
чверті XVI ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів,
2000. Вип. 35-36. С. 98-113.

Реґести:
А. 1583 die 6 junij. Decret ziemski braclaw(ski). Między urod(zonym)
Lawrynem Piasoczynskim, podkomorzym bractt(awskim), a uro(dzoną)
Magdaleną Pawlowną Dubicką.
Dekret ziemski brac(4awski), ktorym skasowaną suminą irrecalem,
extendentem sup(er) bonas Kamionohorka, reinductumnakazano parti actoreaė.
Там само. Арк. 144 зв.
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№ 128
1583 p., липня 21. Краків. Декрет королівського суду в справі за скаргою брацлавського і вінницького
старости Юрія Струса з Коморова про вибиття його з володіня половиною маєтку
Прилука брацлавським воєводою, кременецьким і пінським старостою
кн. Янушем Збаразьким

Декрет его мл. мєжи воєводою браславскьш а старостою браславскимь в
справє прылуцкои
Стєфан, Болсю млстию корол полскии, великий кназ литовским, рУскии,
прУскии, жомоитскии, мазовєі/кии, ифлантьскии, кж. сєдкгрод.1
(Ознаимуємьі тымъ листам ншим всим вобєгі и каждому зособна, кому то
вєдати належить, иж кгдьі сє приточила пєрєд нас и суд нпгь справа за
апєлациєю ©m судУ кгродского Браславског(о) мєжи Урожоньш Юрємь
СтрУсомь с Коморова, старостою ншим браславским и вєницким, ако поводом,
з одноє сторони, а мєжи вєлможньїм кїїзєм ПЗнушомь Збаразским, воєводою
браславскимъ, старостою ншим крємєнєцкимь и пинским, позваным, з дрУгоє
сторони, а то сокгвалтовноє вьібитьє с покоиног(о) держана с половицы имєна
єго ПрилУка, в повєтє Браславском лежачог(о), юкотороє кгвалтовноє выбите с
покоиног(о) держана ©мєнєног(о) имєна, котороє са стало в рокУ тисєча
namcom юсмъдесатамъ мсца ©ктєбра шостог(о) дна, кгды Урожоньш Юрєи
СтрУс с Коморова, староста нпгь браславскии, пна воєводУ браславског(о) до
сУдУкгродскогСо) Браславског(о) на рочки кгродскиє, которьіє припадали в там
жє рокУ ©смьдєсатомь мсца дєкабра // шостог(о) дна, позвал, тогды тьіє рочки,
иж под сеймом, которьш юm нас зложон был в рокУтисєча namcom шсмьдєсат
пєрвам на ден двадцат вгорни мсц.2гєнвара, припадали, водлуг права нє дошли,
потам, кгды в том жє рокУ шсмьдєсат первам на рочки кгродскиє, коториє
припадали мсца марц.3 двадцат пєрвог(о) дна, староста браславскии пна
352

воєвод# браславског(о) позвал и, будучи сгш при нас въ Варшавє дліа
важнємших потрєбь своих забавены, на юньїє рочкы, быm нє могУчы, злєцил
был и дал моц водлугь права в том справє подстаростєму своєму виницком#
Юрю Кгорєцкому, в том повєтє ©сєлол*, а при ним, ико соселол/, другому слузє
своєму # суд# мовити рєч ІЗрмолє Совш/кому, которим то Щрмола, кгды дліа
ооблолсноє хворобы своєє на тьіє рочки быт и рєчи, єм# сполол* з Кгорєцкіш
злєцоноє, справовати нє могь и а»том хоробє своєм с#дови #радовнє шзнаммил,
суд кгродским Браславским, Узнавши водлугь права нєстаніа за хоробою тог(о)
слуги #моцованог('о>) Щрмолы Савицког(о), сотложил то до дрУгих припілых
рочков. Потеш, кгды на рочки, которьіє припадали в юм жє рок# шсмьдєсіаот
пєрвомь мсца маїа второг(о) дніа, староста браславским іїна воєвод#
браславског(о) штоє ж позвал, на которих рочкох собєдвє сторонє, шчєвистє #
суд# ставшы, па» воєвода браславским выводил // то, иж таїа справа судови
кгродскому нє налєжит, и кгда ж, дєм, пан староста браславским, пєрвєм того
на прошльїє рочки позвавши, сам ани #моцованым єго Юрєм Кгорєцким нє стад,
а хотіа ж, дєм, с#д слушность нєстаніа за хоробою слуги староста браславского
Щрмолы, сполнє з Кгорецкимь поспаног(о), Узнавшы, до др#гих рочков то
юшложил, в томєму вєликоє бєзправє #чинил, иж шт нєшсєлог(о) #моцованог(о)
хоробу приніал, а єго comпозву и рєчи волньш нє #чинил. А староста браславским
выводил то, иж таїа справа с#дови кгродскому нє4 налєжит; кгды ж, дєм, нє
шмєшкал чотырох нєдєл по выбитю с покомного дєржаніа іїна воєвод# позват,
ошє, дєм, пєршиє рочки за common валньш и др#гиє за хоробою слуги Щрмолы
сплынулм. С#д кгродским Браславским сказал тому слузє старосты
браславского присєг# водлє права #чинитм на тхш, иж правдиве за хоробою на
рочки прошльїє нє етап. Што пан воєвода браславским, роз#мѣючи бат нє водлє
права, шт тог(о) сказана до нас апєлєвал. Котороє апєліаци с#д єму нє
доп#скаючы, тому то Щрмолє, слузє пна староста браславског^, присєгу
чннит казал. А пан воєвода на #ріад возньш сє свѣтчил и соповєдал, иж
#моцованог(о) неюсепог(о) приніалм, и то, што нє их // судови, а зємскому
налєжит, судіат и апєліацьт єму до нас нє допускают. А потьш, кгдьі за таковьш
сказанємь с#довьш тот то слуга староста браславского ІЗрмола присєг#
Учиниш был готов и на том хоробє своєм, пан воєвода браславским тоє присіаги
©mнєго слухати нє хотєчи, юног(о) з нєє вызволил. А потсш, кгды с позв# своєго
староста браславским со кгвалтовноє вьібитє с покомного дєржаніа з ьімєніа
єго половицы Прилука жалобу протав пану воєводє браславскому #чинил, по
вычитаню позв# пан воєвода браславским тами ж першими выводы то выводил,
иж (одавн#ю рєчь, сопгго был пєрвєм на прошльїє рочкы позыван, єсть позван,
а иж му сє кгвалть com суд# стал, сото с#д кгродским Браславьским пєрєд нас
позван, и дліа того, иж з шшь в праве стоить, тоє справи с#диш нє можеш и то
с#дови их кгродскому нє налєжит. Староста браславским тєжь выводил, иж
то налєжит власне с#дови кгродскому, кгды ж нє шмєшкал чотарох нєдєл шт
выбита с покоиног(о) держали позват, а иж першиє рочкы за соииом валньш
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сползли и сужоны нє бали, того позву и (он сам доброволнє сотступоваль, бо,
дєи, на тот час на службє ншои воєнно» был н тоє вьібитьє с покоиног(о)
держань о под воиною сталосє //, домовалсє, абы водлугъ констыт#ции
варшавскоє (о жолнєрох заховань бы/z, хотєчи то показат, иж по приєхалю з
воины вєдлуг рєцєс# городєкского нє (омєшкал позвать в чотырох нєдєлах. А
піп. воєвода браславским мєнил то, иж староста браславскии на тот час бьиг
дома и, на тот рок позвавши, #моцованог(о,) своєго Кгорєі/кого был прислал,
чог(о) декретом с#д# кгродского Враславског(о) доводил, просєчи, абы подлє
того ж рєцєс# городєнского был захован. Суд кгродскии Браславскии,
выслухавшы споров юбудв# сторок, сказал старосте браславскому довод
приєханіа єго з воины чинит. А староста браславскии просил, абы то до других
рочковь (ошложили, бо, дєи, со том нє вєдаючи, абы был со приєхан5єго з воины
пытан, т#ю справі маючи, важнєишиє справы своє на трибунал до Люблина
штослал. Суд кгродскии Браславскии, заховуючи сє в том водлуг права
посполитого, пна воєвод# браславског(о) оот позву и рок# волньш #чинил, а
старосте т#ю справу дліа #чинєна довод# приєханіа єго з воины на др#гиє рочки
кгродскиє (отложил. Котороє сказане пнь воєвода браславскии, розм#еючы
быть нєслушньш, до нас с тьш апєлєвал. На котор#ю // апеліацыю н староста
браславскии позволил. И суд им, тоє апєліации допѴстившы, рок ку станю пєрєд
нами за чотыри нєдєли зложил. На котором то рок#, кгды стороны юбедве перед
нами и с#дол< іншім, староста браславскии сам шчєвистє, а пнь воєвода чєрєз
#моцованог(о) своєго Томаша Бєлєцког(о), стали, сторона іа6 поводоваїа,
староста браславскии, выводсчы так першими, гако и иными доводы, повєдил,
иж с#д кгродскии Браславскии слушне в той справє пост#повая и сказана
чинил, просечы, абы декрет с#д# кгродског(о) Браславског^ при моцы
захованьш был; а #моцованьш пна воеводы браславског^ такжє и першими, и
иными розмаитыми выводы то выводил, иж суд кгродскии Браславскии нє
водлуг права в той справє пост#повал а, ако перших рочков, на коториє пан
воєвода был позван, дла причины соиму ьалиог(о) слушне нє мєл шткладат н
их зволокат, такь и на др#гихрочкох слушне нє мєл com неюсѣлог(о) #моцованого
старости на Щрмолы хоробы приимовати и потом на (остатних рочкох на довод
приєхана єго з воиныдо др#гих рочков шткладат, алє, дєи, то веє чинш нєправнє
и з #ближєн&м справєдливости пна // воєводьі браславского; а иж староста
браславскии сомєшкал в той справє до кгрод# позват и вжє то судови
кгродскому нє налєжит, повєдил, просечы, абы декрет с#д# кгродског(о)
Браславског^о) чєрєз дєкрєть ншь был скасованьш а таа справа до с#д#
напсжног(о), то єсть до с#д# зємского, абы была штослана. Мы з радами ішшми,
на тот час при нас буд#чими, выслухавшы доводовь и выводовъ з обудв#хь
сторонь и выроз#мевьшы добре контровєрсьш перед судомь кгродскимь
Браславским, з обудв#х сторон чиненых, и бачєчьі пост#покь в той справє с#д#
кгродского Браславског^ быт слушным и водлуг права посполитог^о), до
которог(о) сє прихилаючы, сказалисмы и тымь дєкрєтомь ішіим сказ#ємьі, иж
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Уріад Браславскии кгродскии слушне рочковь перших дога сейму валног(о) нє
сУдил и хоробу com слУги старосты браславског(о) Щрмолы слушне приніал,
кгды ж (он, ачъ сам несосельш, алє при Кторєцкомь соселомъ сполнє до тоє
справы послань былъ, слушне теж тУю справУ до дрУгих рочьковь // дога
Учинєньа доводУ приєханА з воины старосты браславског(о) сотложиль. На
которих то блшко пришлых рочках браславских по томдекрете нашомь староста
браславскии доводь приєханл своег(о) з воины Учинить и то показать7, иж по
приєханю своєм з воины нє шмєшкал чотырох нєдєль позва/и пна воєводи сотоє
кгвалтовноє вьібитьє с покоиного дєржаньд своєг(о); а кгды то покажєт, тогды
тая справа власне сУдови кгродскому Браславскому будєт належала за тьш
дєкрєтомь ншимь. До которог^о) на свсадеі^ство тоє рєчи и пєчат ншу короннУю
притиснУти єсмо росказали. Дань в Кракове дна двадцат першого мсца июла
рокУ тисєча niamcom сосмдєсіат трєтєго а кролєванА їшюг(о) рокУ сосмого.
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 216, л. 322-325 об. Оригінал.

1сєдмикгродскоє 2мсца 3марца 4нє подано помилково.
подано помилково. 1Далі має бути повинен.

5приєханю

6іа

№ 129
1583 p., липня 21. Краків. Декрет королівського суду в справі за скаргою Ярмолиної Мелешкової
Зофії Микулинської та її сина Івана Мелешка про те, що, всупереч королівському
декретові, виданому на недавно відбутому Варшавському сеймі, брацлавський
і вінницький староста Юрій Струс з Коморова не дозволяє ув’язати їх у маєток
Залісся або Луку (з володіння яким вони були вибиті королівським дворянином
Яном Оришовським, привілей якому на цей маєток був скасований тим же
сеймовим декретом), незважаючи на те, що для проведення ув’язання король
призначив свого посланця Якуба Павшу, - твердячи, що маєтку з такою
подвійною назвою немає, а є Залісся, яке дійсно належить Мелешковій та її
синові, і Лука, незаконно осаджена на ґрунтах міста Вінниці нині покійним
чоловіком Мелешкової Ярмолою Мелешком, а король Сигізмунд Авґуст
постановив, що жодних ґрунтів Вінницького (як і Брацлавського) староства
віддавати і відбирати не можна
Декрет Мєлєшковои из старостою браславсюш со имєнє єє Залѣсье
Стєфан, Божю млетию корол полскии, великий кніаз литовскии, рУским,
прУскии, жомоитскии, мазовєг/кии, ифлсантьскии
(ОзнаимУемы тымь рисгом ншимь всимь вобеї^ и каждомУ зособна, кому
то вєдати налєжит, иж, позвавши пєрєд нас и суд нпгь Урожоног^о) Юра СтрУса
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с Коморова, старосту ншог(о) браславског(о) и вєницкого, шліахєтнаи
Г^рмолинага Мєлєшковаїа Зофиіа Микулинского з сыномъ своимь Иваномь
Мєлєпшш водлуг позву своєго жаловала ю то, иж, дєи, што тых нєдавьньїх
часовь на соммє прошломь Варшавском имєньє Залєсє, названоє Лук#, в повєтє
Браславском лєжачоє, котороє пєрво сєго дворанйнь їшгь І&нъ (Оришовским за
поданєм вьішєм помєнєного старости браславского // а за правом, шт нас
Упрошоньш, дєржал, право того (Оришовского, іако послєднєишоє, Узнавши
быти нєслушноє, скасовали а том Мєлєшковом и сыну єє за показанємь права
их comкороліа єго мл. Жикгимонта АвгУста, продка ншог(о), Ермолє Мєлєшку и
потомству єго Шжског(о) рожаю лєнньш правомь даноє, присудили и декретом
їшшм Умоцнили и тот дєкрегь на екгзекУцыюводлє права, іако в речи сосУжоном,
до того ж староста шаог(о) браславского сотослали, ино, дєи, шн, нє дбаючы
на дєкрєть и листь нпгь, (особливе до нєго сотом писаным, того имєніа Залєсіа,
названого Лукы, Мєлєшковом самои и сыну єє подати и водлугь налєжности и
повинности своєє вріадовоє єкгьзєкУцьіи, іако в рєчи сосУжоном, противь
(Оришовскому чинит и декрет# ншог(о) в скуток свои до конца поріадкомь
статУтовымъ приводити нє хочєть а, што болшаїа, и посланці нашому П21кУбу
Павшы, которим com нас посылан был дліа Увіазаніа в тоє имєнє Залєсє
Мєлєшковоє и сына єє, спротивилогаи Увгазанга в тоє имєнє поступити нє хоте/і,
дліа чого, дєи, гако в заклади, в листе ншо.м на нєго положоные, такь и вины, в
статуте на недбалыхь Ургадников сописаньїє, попал. В чом собє Мєлєшковаїа з
сынол* своимь кривду/ и шкод# немалую быти мєнгачи, просила, абыхмо єє, при
том декрете нашом заховавшы, // соныидекрет до скутку своєго привести и тоє
имєнє Залѣсье, названоє Лук#, присУдившы водлУг тог(о) декрету ншог(о), єи н
сынУ єє в дєржанє подат росказали а шкоды и заклады, в коториє староста
браславскии за нєдосьітУчинєнємь тамУдєкрєтови ншому попал, присудили на
нєм. З дрУгоє стороны засє, ставшы шчєвистє перед нами, Урожоныи Юрєи
СтрУс с Коморова, староста наш браславскии н вєницким, чиніачы сотпор на
позовь и жалобу Мєлєшковоє и сына єє Йвана Мєлєшка, повєдил, иж тоє то
имєнє Лука, котороє сона мєнуєть Залєсєм, нє єсть єє, але на кгрУнтє мєсцькомь
посажоно, которог(о) сонза правоїм своим, на староство Браславскоє и Вєницкоє,
єму шт нас даньш, в дєржанє пришєдшьі, в сУмє пнзєи, на толі староствє
записанои, держить, а имєнє Залѣсье, на котороє шна право быти мєнит и
штказуєть, в то сіа нє встУпУєть, швшємь тог(о), што єи вєдлУг єє привиліа
належить Залєсьга, а нє Лукы, чого на праве єє нє шписано и нє дано єи, нє
боронит, толко тог(о) сєла ЛУкы, котороє на кгрУнтє мєсцком Вєницксшшсажоно
єсть и без которог(о) кгрУнтУ мєсто Вєницкоє жадньш способом шбыитисіа нє
можєт, за правол* своим боронит, кгды ж, дєи, нєбояечикь муж єє Мєлєшко,
Упросивши собє тоє Залєсє, которог(о) и тепер шн//єм нє боронил, зас ку тому
Залєсю хотгачыто привлащаст1, безправне забравшы кгрУнтУншог(о) мєсцкого
Вєницкого, ту ж под мєстом село шсадил и Лукою назвалъ, чого єму николи нє
дано ани в данинє єго шписано. А то за болечика2кнзіа Корєцкого староства,
которого, дєи, корол єго мл. Жикгимонть АвгУсть, вносіачы сУму пнзєи на тоє
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староство Браслаескоє и Вєницкоє, которУю кнзю КорєцкомУ записалъ з
достаточнымъ варункомь, иж никому в там староствє жадных кгрУнтов ани
сел давати и жадным способом сотдаліати сот того староства нє мєл, аж бы
таїа с#ма пнзєи с тог(о) староства знєсєна была. Што иж сіа дієть протне
варунькУоомєнєног(о) короліа єго мл. Жикгимонта АвгУста и протне прав# єго,
просил, аби при том сєлє Луцє, котороє на кгр^нтє мєетском, безправне забраном,
сосажоно, зоставєн был а Мєлєшковаїа жєбьі на томь Залєсю, котороє єи дано и
в привилю мєновитє сописано, зоставила або жєбьисмо пєвньїх комисаров нших
дліа достаточнєишог^ взіатіа сотом справы выслали. Мы з радами ншими, на
тот час при нас будучими, выслухавшы жалобы и сотпорУ з обу сторо» и
бачєчьі то, иж таїа то Мєлєшковаїа была в Уживанютого имєніа и с нєго выбита
comИна СОришоеского за правом тьш, котороє собє было Унас Упросилъ, котороє
то право єго дєкрєтомь ІІ нашим пєрвєи того У Варшавє налезлисмы быт
нєкчємноє, прото, дєкрєть ншь в моцы своєи заховУючы, сказалисмы и сказУемы,
абы водлуг сомєнєног(о) декретЧншог(о) таїа то Мєлєшковаїа з сынсш своим
Йваном Мєлєшком в дєржанє тог(о) имєніа Залєсіа, названого Лукы, была
привернена; а кгды того имєніа в держане припущена будєт, волно будет
старосте, єсли бы розУмея мєт лєпшоє право, нижли сона з нєго, правам чинить.
И абы са томУдєкрєтови ншому досыт стало, іако в речы сосужонои, придавшы
до тог(о) посланца ншог(о), на Учинене екгьзекУцыи до того ж старости
браславског^ Чрожоног(о) Юрыа СтрУса с Коморова сотсьшамы, росказУючи,
абы тьш3 то добра, вьішєи сомєнєньїє, водлуг пєршог(о) декрету ншог(о) зо
всим Мєлєшковои в держане при посланці ншомь пУстил и подал под винами,
вь праве посполитом на староста, коториє би экгьзекУцыи нє чинили, сописаными.
А справі сошкоды и заклады до права належног(о) сотсыламы там дєкрєтомь
іншім. До которог(о) на свіадєг/ство и пєчат ншу коронную притиснути
росказалисмы. Дань в Кракове дніа двадцат пєрвог(о) мсца июліа рокУ по
нарожєню Сына Божого тиеєча niamcom сосмьдєсіат трєтєго а королєваніа
нашог(о) рокУ сосмого.
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 216, л. 319 об.-321. Оригінал.

'привлащат

2нєболсчика

Зтыи

№ 130

1583 p., серпня 7. Брацлав. Зізнання возного Брацлавського воєводства Себастіана Кублицького перед
Брацлавським ґродським урядом про те, що він у Пикові, маєтку смоленського
воєводи і оршанського старости Філона Кміти Чорнобильського, вручив
тамтешньому намісникові Олександрові Бубновичу копію королівського листа,
в якому зазначено, що за королівським декретом Ф. Кміта повинен загарбані
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ним Янівські і Сниводські ґрунти повернути вінницькому войському Гнівошові
Стрижовському; також про те, що він, возний, ув’язав Г. Стрижовського у ці
ґрунти і склав опис їх відповідно до одержаних від останнього відомостей та
згаданого декрету і декрету Брацлавського ґродського суду
Vipis xskyak groczkych samku ospodarskiego braslawskiego
Roku po narodzenyv Yesusa Christusa, Sina Bozego, 1583 myesyacza avgusta
syodmego dnia
Przede mna, Ryorgiem Cecelem, podstarosczyem braslawskyem, postanowywsy
sie oczevisto na vrzedzye Yego K. M. groczkiem w samku braslawskyem, voszny
voyevostwa braslawskiego slachethni Sebestian Kublyczky ku zapyzovanyv themy
slovy do xksyak groczkych braslawskych szeznal: Bedaczy, dey, mnye od vasey
mylosczy, panye vrzendzye, przydanemv na spravu yego milosczy panu Gnyevosu
Strzizevskiemu, voyskyemuvinniczkiemu, mayacz ya przi sobie slachty ludzyeydobrych
pana Syemyona Condrathovycza a pana Ygnatha Jaczkowskych1, roku2teper ydączem
1583 myesyacza yula trzyeczeth pyervogo dnya bylesmy vo ymienyu yego myli. pana
Chfilona Syemienovycza Kmythi Czamobolskiego, voyevody smolenskyego, starosty
orsanskyego, v Pykovye, yno yesmy yego myloscz pana voyevody smolenskiego v
Pikovye nye znasel. Thedy3nyevbythnosczy yego miloscz Alexandra Bubnoviczu,
ponamyesnyku pykovskyemu, okazovalesmy lyst Yego K. M., pysany do yego myloscz
pana voyevody smolenskyego y soznaymuyączy z oczevystego movyenya, przysądzycz
raczyl panu Strzyzewskyemu grunthi yego oyczysne yaniewskye y snivoczkye у mlyn
stavem na recze Znivody, czo byl gvahhovnye vybyl yego miloscz pan voyevoda
smolensky pana Strzyzewskiego s pokoynego dzyerzana, abys zasz w dzyerzanye
panu Strzyzewskyemu postapil; czo serey a dostateczniey na thim lyscze Yego K. M.
yest opisano у dolozono. Ktory lyst Alexandro przeczythawsy, mnye zasz oddal. A ya
yemu s tego lystv kopia slovo od slova spisaną s przilozenyempyeczeczye y s podpisem
reky swoiey dal. Y na tho Alexandro mnye, voznemu, у slachczye mianovaney
povyedziaį ys, dey, yego miloscz pan voyevoda // smolensky, pan moy, decretu у
lystu Yego K. M. ny v zam4, ny sprzeczywya sye y then grunt yanyewsky y snywoczky,
ktore mieni bycz pan Strzyzewsky swoiem vlasnem vyczysnem, postupuyeth. Yakos
ya, vozny, y slachthi vissey pomyenioney poslancza pana Strzyzovskiego Mathisa
Sokolowskiego a Levka v the grunthy yaniewskie у snivoczkye wyzal, w mocz, w
dzyerzanye у vpozyvanye ze wsystkyemy pozytkamy у ze wsistkyem sbozem
zasyanem, thak ozyminą, yako y iarziną, ktorego vydzyalesmy na thym grunczye pana
Strzizewskyego vyelmy mnoho zasyanego, panu Strzyzewskiemu podal vedle dovodu
pana Strzyzewskiego a sądu vrzedovego у decretu Yego K. M. Napiervey poczawsy
od duba Thyskova, na dubye trzy rubyesy yest, od Thyskova duba pol yerzoro, od
yezyora do rzeky Bou pol vyas drzevo, od vyasu pvl mogyle, od mogili pol yeziora, na
polu snyvodczkyem od yeszier pul Osniky, od Osznikow po Krathuiu dolynu, Kruta
dolyna vpadla v rzeke Snivody przeczyv Lysey gorey a thampo they stronie vroczyscze
Baykow, po ruthku Mychalowskę, od ruthky po Czamy slach у szto lanamy po
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Perkowske ruthke as do Sosenky, od piathy vroczisczya Yvankovy polanky, ydacz
lasem, do vroczysczya Dyetkovy polanky, od Dyetkovy polanky, sz laša vysedsy, v
dubrovę a przes dubrovę do vroczysczya Senniczego leska, od Senniczego lieska
idacz, do vroczysczya Glathky ruthky, do rzeky Bou, do vroczysczya Starego
Mlynyscza, przes dobrovę do vroczyscza Jablonyewcza, do vyerbya, od vyerbya przes
dobrovę do rudy Slothuchy, wyerch Slothuchi do Oląkovskyey drogy, ydacz 01okowską
drogą, as do wyerch leska Krzywego do rzeczky Sosenky. Y thoye, dey, vorczysczya
spysawsy na reiestrz, ponamiestniku pikowskyemu Alexandra Bubnowiczu dal, aby,
0 thym vyedayacz, ny w czo sye nye wstupowal pod zareką, na decreczie Yego
K. M. y na lysczye vrzedu groczkiego braslawskyego wyasczem opisane. Do ktorego,
dey, regestru ya, vozny, //pyeczecz svoye przyczysnal y rekępodpisal. Czo, dey, ode
mnye namyesnyk pykowsky vissey mianowany then regestr wsyal. A thak ya, Ryory
Czeczel, podstarosczy braslawski, thoie oczewiste sesnanye voznego v kxsyeky
groczkie braslawskye sapisacz kazal. Czo sapysano yest. S ktorych у vypys pod
pyeczeczyąmoyąpan Gnyevos Strzyzewsky, voysky vynniczky, na tho sobye wsyal.
Vpisan v Braslawiu.
APK, zesp. Archiwum Mlynowskie Chodkiewiczow, rkps 33, s. 5-7.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови. Див. також: Ibidem. S. 21-23
(польськомовна копія, зроблена в XIX ст.).

Регести:
Копєііа з листу кр., абы Увєзанє поступил воєвода смолєнскии.
Kopia z sesnanye voznego vvyasczy v grant Yaniewsky.
Copia wwiązania w Janiow pana Stzryzowskiego przez pana woyewode
smolenskiego wedlug decrethu krolewskie0in bona controversa a. 1583.
Z KmitąCzomobylskim granice.
Ibidem. S. 7.
1Jaczkowskiego? 2Перед цим словом має бути v(w).
4 Слово незрозуміле.

3Далі має бути v(w).
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1584p., січня 14. Кременець. Зізнання Гнівоша Сторожинського перед Кременецьким земським судом з
повідомленнямпро рідПісочинськихта його маспсиу Волинській землі / воєводстві
Выпис с книг зємских крєміанєцких
Літа Б о ж о г о нарожєніа тисєча
гєнваріа чєтвєртог(о)надца/и дна

nam com
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юсмьдєсат чгтъгртог(о) мсца

На роках сУдовых зємских крєміанєї/ких, которьіє са судити и ю/иправовати
зачали в року нинєшн&м ©смьдєсат четвергам на завтрєє Трєх Кролєи ста
римског(о), постановившиса собличнє пєрєд нами, Антонием Еловш/ким, судєю,
а Савшкш Еловицким, подсудком, врадники зємскими крєманєцкими, пан
Гнєвош Сторожинскии ©чєвисто и доброволнє ку записованю до книг сознал
тыми словы, иж, дєи, па» Пєсочинскии, которого прозывали Старыизако»,
маючи за собою в стане малжєнском панюю (Огрєфину РУдєцкую, с которою
сына одного, неболсчика пана Гнєвоша ПєсочинскогфЛ ©тца тєпєрєшнєг^
подкоморог^о) браславског(о) пана Лаврина Пєсочинског(о), сплодивши, в
молодости лєот єго ©отУмєр. По которого смєрти жона єго а баба пана
подкоморог^ браславского за другого мужа, то ест за нєбожчика пна Матфєа
Гогола, пошодши, прибыла с ним сына Лукаша, которьш архимандритом
києвским был, «одно жь нє Гоголем, алє Пєсочинским по братє звалса; a к тому
мела с тьш Гоголем дєвокь три, пєршаа Мара, котораа была за мною, другаа
Настаса, котораа была за паном Есєницким, а трєтаа такжє Мара, котораа
бьша под Раотжхм за нєаким Миколаємь Пєсочинским. И єстєм того добре
вєдо.м, ако чоловєк старыи а шурин пна Гнєвошов, жє нєбожчикь пань
Старыизакон Пєсочинскии, дѣдъ пна подкоморого, тоє имєнє Пєсочно и СОстдов,
(Остырбли в зємли Волынскои, в повєтє Луї/ком, © границі з Мєлницою // за
Стохоот, такжє с Поворотам, Козлиничами и з Обзырол/ з стародавных вєков, с
продков своих, ако власотную ©тчизну свою, дєржал и Уживал и, на нем ©праву
жонє своєи а тєщи моєи Учинивши сына своєго пна Гнєвоша, ©тУмєр. По
кторог(о) смєрти таа жона ег(о), маючи ©тправу и ако юпєкунка сына своєго,
на tolm имєню Пєсочнє сєдєла и ако сама, так и потом, пошєдши за пна Матфєа
Гогола, того Уживала, а Лукаша и тьіє дєвки з нимь сплодила. Ико ж с того
имєна дочки своє за мєнє и за пана Есєниі/ког^о) выдала. Гдє ж и пан Есєниі/кин
©m тєщи своєи в оправє в сороку копах грошєи Пєсочно час нємальїи дєржал, а
пана Гнєвоша Пєсочинског^ на службу до tfrop выправили. И кгды потом з
tfrop приєхал, тогды тоє имєнє У пана Есеищког(о) выкупил и зас, знову
выправуючиса до tfrop, тоє жь имєнє Пєсочно на вєчност продал, ©дно в
двухсот золотых полских, кнзю Федору Санкгушку, старосте володимєрскому,
заставил и дьла потужноє ©бороны в праве поручил. Бо тєжь и ©от подданых
имєнєи самого кназа Санкгушка кривдУ мєвал. А потом, зь tfrop приєхавши,
©жєнилса и, сплодивши пана подкоморог^о), вборздє Умер. Котороє ©чєвистоє
сознанє Гнєвоша Сторожинского за прозбою єго мл. пна Лаврина Пєсочинског^
до книг зємских крєманєї/ких записано єсть. С которых и тоот выпис под
пєчатми нас, мєнє, Самоєла Лєдоховског^, суди, а Шиа Гораина, подсудка,
Урадников судових зємских крєманєцких, в року тєпєрєшнєм тисєча шестисот
тридцат четвергом под час сужєна роков сто Трєкролских єсть вьщан. Писан
УКрєманцУ.
Дві печатки
ІАн Болбас Ростоцкии, писар
Корыкговалъ Хилынкевичъ
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АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki izymskie, teka XVI, s. 23-24. Засвідчена
копія, видана 1634 p.
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1584p., грудня 4. Вінниця. Лист Юрія Олександровича Черленковського про позичення ним 12 кіп
литовських грошів у брацлавського земського писаря Северина Кропивницького
та умови повернення цієї суми
Ш, Юрєм [СО]лєксандрович Чєрлєнковскии, сознаваю и іавно чиню сам на
сєбє сим листом моим, ижь ку своєи пилнєи а вєлнкои погребе позычил и, роками
своими ютличивши, взгал єсми # єго млсти пна Сєвєрина Кропивницкого, писара
зємского браславского, дванадцат копь грошєи лнчбы литовскоє. сам и нє
чєрєз жадного Ѵмоцованого своєго єго млсти маю и бѴдѴповинен сотдати и
заплатити на час певныи, то єсть со свєтхш Мартине свгатє римскомь, котороє
припадєт водлуг календарі римского в рок# приид#чомь тиеєча niamcom
юсмьдєсіать пгатсш, на мєстц# пєвномь Ч Вєницьі, # дворє пана писаровсш,
ничимь того дніа нє похибліаючи. А гдє бым іа тых пнзєи єго млсти на дєн,
вьппєи помененыи, нє оотдал и нє заплатил и хотіа содньш днем похибил, тогды
вжо на завтриєи того дніа т#ю дванадцат коя грошей л и т о в с к и х єго м л с т и пан#
писарі совито, то єсть двадцат и чотыры колы грошей литовских, заплатити
маюи б^д^ повинен там жє # дворє, вьппєи поменешш, пана писаровомъ. Чом#
всєм#, єсли бымъ досыт на чась, вышеи помененыи, нє вчиннл, тогды даю в
том моць и з#полн#ю волность симь жє листом моим пан# писарі/, абы за т#ю
всюсуму пнзєи,.такь за и с т и з н # , ако и совитост, которого чсу содьно похочєт,
гдєколвєкь сподкавъши и нашодшы, будь в мєстє, в сєлє, на дорозє, будь тєжь
при церкви, подданых моих, которогоколвєкь сєла моєго будучих, грабил, кони,
волы, сукманы в нихь брал и тьш грабежам своим заплаті за тую всю с#му
пнзєи, так и с т и з н # , мнє позычон#ю, гакотєжь и за совитост, #чиниль, шац#ючи
#вєсь тоm грабєле, штоколвєкь # них шзмет, нє шац#нком статутовым, але по
добро» воли своєи, іако сам похочєть. А га со то н и к о л и на жадным мєстц#
мовити и того никоторым собычаем и поступьки правными и неправными на
пану писар# поискивати, и со то єго до жадног(о) права позывати, и противко
сєго запис# моєго ничого правнє и нєправнє мовити нє маю и нє буд# мочи под
зарукою на вріад кгродским Браславьским и на пна Кропивницкого другою
таковою ж сумою пнзєи двадцатма и чотырма копами грошєи литовских и
под заплачєнємь всих шкод и накладовь пна писаровых, бєз жадного д о в о д # , на
голоє мовєньє слова єго млсти, которьіє заразам пєрєд тьш судам, пєрєд которьш
бьшь сото пна писара позвав, на том жє мєстцу, нє ©тходєчи comсуд#, гако т ь іє
со^єдвє мєнєн[ьі]є зароки, такжє и вси шкоды и наклады пна писаровы, бєз
жадного д о в о д # , толко на голоє мовєнє слова єго млсти заплатить маю и повинен
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бУду под страченвмь рєчи моєє, тоє, to которУю на тоот час пана писара позовУ.
А и заплативши то, прєдсє ничого противко сєго листу моєго и протне того,
[ш]то сіа за ним мнє станєт, ничого мовити нє маю и нє бУдУ мочи на всѣ
[потомны]е часы. И на то єсми пану писарУ дал сєс мои лист под моєю пєчатю
и с подп[исом] рУки моєє. Писан УВєницьі року ют нарожєніа Сына Божьєго
тисєча [niamcom] юсмьдєсіат четвертого мсца дєкабра четвертого дна.
Печатка
Юрєи (Олександрович,
власнаа рука
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4045II, арк. 75. Оригінал.

Реґести:
Kwyt na trzydzyesczy zlotyc[h] polskych.
Zapis p. Czerlenkowskiego, panu Sewerynu Kropiwnickiemu, pisarzowi
ziemskiemu braslawskiemu, dany, na pozyczone suminę od niego pomienenomu
Czerlenkowskiemu dwunastu kop gr(oszy) litewskich. Anno 1584 d. 4 lObris.
Datt(um) w Winnicy.
Там само. Арк. 75 зв.
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1585 p., березня 4. Варшава. Декрет королівського суду в справі за скаргою брацлавського і вінницького
старости Юрія Струса з Коморова про вибиття його з володіння маєтком
Прилуком брацлавським воєводою, кременецьким і пінським старостою
кн. Янушем Збаразьким
Дєкрєть мєжи воєводою браславскии а старостою браславским стороны
и м є н ь а ПрилУка
Стєфан, Божю млю корол полскии, великий кніаз литовскии, рУсюш, прУскии,
жомоитскии, мазовєі/кии, ифлантьскии, кж. сєдкгродское1
(ОзнаимУемы тымъ листомь ншим всим вобєц и каждомУ зособна, кому то
вєдат належить, // иж кгдысє приточила перед нас и суд наш на рокУнинєшнємь,
за позвы ншими задворными припалом, справа мєжи вєшожньїмь Инушомь
Збаразскіш, воєводою браславскимъ, старостою ншим кременецкил* и
пинскимъ, ако поводовою стороною, а Урожоньш Юрємь СтрУсол<с Коморова,
старостою ншимь браславскимь и виницкимь, и з ^радниками єго кгродскими
браславскими Григорємь Чєчєлємь, подстаростимь, Кондратомь Козарєм,
судєю кгродским, а Григорємь Баибузою, писаром, юто, иж што позывал пнь
староста браславскии позвы кгродскими браславскими пна воєводУ
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браславского со выбите з спокоиног^ дєржаніа з ь ім є н а ПрилУка, в повєтє
Браславскомь лежачого, за которими позвы то com пна воєводи браславского
пну старостє задавано, иж бы таїа справа сУдови кгродскому браславскомУ
сУдити нє належала с тоє причины, иж пан староста чотарох нєдєль comвыбитьл
з спокомного дєржанд пна воєводУ позвати сомєшкал. Того староста браславскии
сведоі/ством староста трємбовєлского и его подстаростєг^, под которог(о)
юриздыцыю маєтность єго подлєгаа, до котороє сон// наперед послуги ншоє и
Рєчи Посполитое приєхаль, и тєжь Миколал Смєтанькьі, хорУжого камєнєцкого,
и инших людей добрихь приєханє своє з вомны пєрєд Уріадом кгродским
Браславским д о в о д и л , иж по приєханью своєм чотарох нєдєль позвати нє
сомєшкал. А з стороны пна воєводьі браславског^о) то вывожоно и соказывано,
иж тые свАдеі/ства слушньїє нє были и таковыми свіадеі/ствы подстаросты
тог(о) д о в о д и т и нє можєть, толко вєдлє права Великого кніазства Литовского
и констытУции соиму Варшавскоа^, листы нпшми албо ішов рад нших таковых
речем и приєханіа с послуги Рѣчи Посполитое д о в о д и т и маєть и водлє
собликгации своєє. А зас2 стороны староста браславского Умоцованьш єго то
выводил, иж (он слушне нє толко свадецством людeu зацных, але иж то и3
вєдомости ншом было и листа нпшми, а по приєханю своємь з воины и листа
староста нішог(о) трємьбовєлского и подстаростєго, под которог(о) присУдол*
маєтность свою маєть, до котороє и гдє соннаперед с тоє послуги нашоє и Рєчи
Посполитое приєхаль довєл и єщє над то всє // был готовь присєгнути, иж по
приєханью своємь додому чотарох нєдєл позвати нє сомєшкал. СОчол* ширєи
Умоцованые з обудвУх сторон пєрєд нами выводы с права достаточнє Указали.
А так мы с пны радами нпшми, при нас на тот час будУчими, выслухавшы
споров собудвУх сторон и зрозУмевшы достаточнє в том справє, и бачачы то,
ачьколвєкь тьіє свАдєцьства пна староста браславского были слушньїє, алє
иж са самь доброволнє пан староста до присєги браль, д л а т о г(о) нинєшним
декретом ншим сказУємь, иж маєть пан староста браславскии на том
присєгнути, іако, приєхавши с послуги ншоє и Рєчи Посполитое воєнноє, чотарох
нєдєл со выбитє с покоиного дєржаньїа з ь ім є н а Прилукь пна воєводьі
браславског^ позвать не сомєшкал, а кгды присіагнєть, тєдьі повинєн будєт
пнь воєвода браславскии пєрєд Уріадом кгродским Браславским в той справє со
вьібитє с покоиного дєржанл з ь ім є н ь а ПрилУка сотказовати. Которои присіазє
рокь, то єсть трєтии дєн по датє того дєкрєтУ ншог(о), зложилисмы. Што всє
до книгь канцаліарии ншои короннои записати а на свіадеі^ство того и печате
ншу короннУю до того листУ нпіог(о) притиснути єсмо росказали. Писан в
Варшавє дніа четвѣртого мсца марца рокУ тисєча niamcom сосмьдєсіат п а т о г о
а кролєванА ншог(о) рокУ дєвіатого.
РГАДА,ф. 389, оп. 1,д. 216, л. 342-344. Оригінал.

1седмикгродскоє

2Далі має бути з. ^Далі має бути в.
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1585 p., березня 5. Варшава. Лист короля Стефана про те, що перед ним і коронною канцелярією
брацлавський воєвода, кременецький і пінський староста кн. Януш Збаразький
звільнив присутнього там само брацлавського і вінницького старосту Юрія Струса
з Коморовавідприсяги, що він, Ю. Струс, протягомчотирьохтижнівпісляповернення
з війни позвав князя стосовно вибиття останнімйого з володіння маєткомПрилуком,
а також про те, що ці обидві сторони вирішили зустрітися в місті Теребовлі для
укладення приятельської угоди щодо даного вибиття, а якщо не дійдуть згоди, то
Ю. Струс може вимагати розгляду цієї справи Брацлавським ґродським судом
Вьіп#щєнє с присєги старости браславского и приндтє рок# на #год# з
воєводою браславскимъ //
Стєфан, Божю млстию корол полскии, великий кнзь литовским, р#скии,
пр#ским, жомоитскии
(Ознаимуемы тьш листам ншим, иж, ючєвисто ставшы пєрєд нами и книгами
нашими канцалгарии коронноє, вєлможньш ІЗнуш Збаразским, воєвода
браславскии, староста їшгь крєманєцкии и пинскии, з одноє стороны, а #рожоныи
Юрєи Стр#с с Коморова, староста їшгь браславскии и вєницкии, з др#гоє стороны,
доброволнє вызнали, иж штосмыдекретам їшпш бьишсказали присєг# старосте
ншому браславском#, гако сон чотырох недел нє сомєшкал швьібитьє с покоиного
д є р ж а н А Прил#ка, приєхавшьі з воины, пна воєвода1браславьского позвати, тогды
пан воєводьі браславскии доброволнє старосту браславского с тоє прнслги
вызволил и волнымъ #чинил. И за тымъ принАли собє рокь юбєдвє сторонє на
#год# пригатєльск#ю стороны тог(о) и м є н ь а Прилука, которого иж бы пань
воєвода браславскии пна старост# з спокоиного держаныа выбил, што ширєи
юколо тог(о) в спра//вах ихь єсть юписано, иж мают с а д о мєста ншог(о)
Трємбовли зьєхати и там2 с а пригателскин #гожати, на час певныи, то єсть по
Вєлицєдни за двє нєдєли в рок# тєпєрєшнєм юсмьдєсАт патам мсца мага п а ю г(о)
дал. А кгды бы с а нє погодили, тощы волно будєть іпї# старосте браславсксшУ
іша воєвод# браславского пєрєд с#д кгродскии Браславскии позвати а пан воєвода
браславскии нє маєт с а вымовлати нєналєжностью с#д#, толко за пєрппш позвам
маютса мєжи собою правнє розпирати. И просили нас юбєдвє сторонє, абы тоє
доброволноє их вьізнанє было записано. Теды мы, в там видєчьі слушн#ю прозбу
их, то до книгь нш их канцаларииских записати а на сводєцство того и пєчат
ішіу коронн#ю до того листу ншог(о) притиснути єсмо р о с к а з а л и . П и с а н в
Варшавє д ь н а пгатого мсца марца рок# т и е є ч а n ia m c o m юсмьдєсгать п а т о г(о) а
кролєваньга ншог(о) рок# д є в а т о г о .
РГАДА,ф. 389, оп. 1,д. 216, л. 345-346. Оригінал.

1воєводу
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1585 p., квітня 4. Брацлав. Зізнання возного Брацлавського воєводства Федора Братковського перед
Брацлавським ґродським урядом про те, що він у домі Семена Богдановича
Слупиці, що в місті Брацлаві, поклав адресований йому лист Брацлавського
земського суду з вимогою повернути княжатам Янушові і Михайлові
Жаславським селища Куну, Вясловичі, Карпів, Калетин, Деренківці, Лоринці,
Носівці і Гусаківці, якими С. Б. Слупиця володіє неправомірно
Выпис с книгь кгродских замку гсдрского Браславьского
Лѣта по нарожєню ИсУс Хрста, Сына Божєго, Д"ФПЕ мсца апрєлд
четвертого дна
Передо мною, Григорємь Чєчєлємь, подстаростим браславским, ставши
(очєвисто на врадє єго кролєвьскои млсти кгродсюш Браславьсюхи, возныи
воєводства Браславьского шлахєтньш Фєдор Братковскии ку записованю до
книг кгродских браславских тыми словы созналь, што ж, дєи, бУдУчи мнє на
справє вєлможньїх панов их млсти ПЗінУшаа Михайла кнлжа/и Жаславских мсца
дєкабра патого дна в рокУ пропілом тисєча паотсо/и юсмдєса/я четвертою,
положил єсми лист Упоминаяньш и при нєм копєю с того листу Люминалного
подпєчатю и с подписсшруки, слово в слово списавши, ют врадниковъ судовых
зємских повєту Браславского пна Йвана Кошки, суди, а пна Михаила Ласка,
подсудка, под пєчатми их млсти власними, в жалобє кнА ж ат их млсти
Жаславских, звышъ помєнєньїх, писаныи до шлАхєтного пна Семена
Богдановича Слупицы ю своволноє и нєправноє забране в молодости лет их
млсти кнАжат Жаславских, кгды их мл. по смєрти1кнза Инуша Кузминича
Жаславского Ув опєцє были, имєн их млсти власных дедичных и ютчизных, У
воеводствє Браславсксш лежачих, на ūma сєлищє2 Куну, Васловичи, Карпов,
Калетин, Дєрєнковцьі, Лоринцы, Носовцы, Гусаковцы и тых всих добръ их млсти
з людми, зь их кгруньтами и всакими доходами в держане и вживане, и на
каждыи rod с того дєдиі/ства их млсти кнжатам Жаславских прєрєчоньїх добрь
ихмлсти готового плату пєнєжного по сту и по двадцати копь грошей литовских
бране а их млсти кнжатхш Жаславсюш прєрєчоньїх добрь их млсти дєдиі/ства
власного нєютданє и нєпоступлєнє, и нагороды за пожитки дорочные с тых
добрь, ют молодости лет кнАжат их млсти Жаславских чєрєз пна Семена
Богдановича Слупицы своволнє и нєправнє дєржаньїх, их млсти нєвчинєнє, гако
ширєижалоба их млсти на там листє йюминалнам мєновитє юписана и доложона
ест, вдому того пна Сємєна Слупицы власної, которьш маєт в мєстє Браславлю,
положил єсми и дворнику, ют нєго таи в том дому єго бУдУчому, на ūma Лаврину
Царєнку юположєню єго юповєдал, напоминаючи, абы пан Сємєн Слупица тьіє
добра, звьшгь помененые, гаковласньїє и сотчизньїє их млсти юіжат Жаславских,
до дєдичного дєржанА и вживанА их млстал/ пустил и шкоды, которьіє их млеть
внєвживаню тых добрь своих чєрєз так долгии час ют нєго поднлли, их млсталі
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нагороди#. И на томдал сєс мои квит под пєчатю моєю и с подписом власноє
руки моєє сторонє жалобливои ку записованю до книг. А при мнє, возном, были
на тоm час стороннал шллдтта, то єст пан Семен Сабаровскии, возньш
воєводства Браславского, а па» Юляю Сабаровскии. Котороє ©чєвнстоє возного
сознанє, до вєдомости моєє врддовоє приніавши, в книги кгродскиє браславскиє
записати казал. На што и вьшис с книгь под моєю пєчатю их млсти кнАжатом
Жаславскіш ест выдан. Писан tf Браславли.
Печатка
Григорєи Байбуза, писар
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka XVI*, s. 47. Засвідчена
копія. Те саме: Ibidem. S. 49. Незасвідчена копія. Переклад польською мовою.

1Далі має бути со/ица.

2сєлища
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1585 p., квітня 10. Вінниця. Лист королівського посланця Адама Потоцького, яким брацлавського
підкоморія Лаврина Пісочинського і Миколая Суліковського уповноважено діяти
від його імені в королівському суді за позовом королівського інстиґатора,
спричиненим скаргою підкоморія і його дружини Магдалени Дубицької та самого
посланця про побиття і зганьблення в Кам’яногірці Федором Олешею та його
дружиною Просимією Дубицькою, як заступцями Якуба Павші і його дружини
Настасії Олешанки, цього посланця і двох шляхтичів, що його супроводжували,
коли вони троє представляли інтереси підкоморія і його дружини
ЇЛ, Адам Потоцкии, вызнаваю тьш моїш Умоцованьш листом, ш т о позвани
суть на попиракє инстыкгатора єго кролєвскоє млсти за (отиесенем пна
подкоморого браславского и малжонки єго мл. пни Магдалєньї Дубш/коє, и моим,
гако посланца єго кролєвскоє млсти, и ш л а х т ь і пна Воины Линєвского и пана
\Лна Дрокгошовског(о) пань Фєдор СОлєша и жона єго Просими Дубицкаи, ико
заступцы ІЙкуба Павши и жоны єго Настасьи СОлєшанки, со зєлжєнє и збите
мєнє и ш л а х т ь і помєнєноє в Камєногорцє на справє пна подкоморо[го] и жоны
єго чєрєз заруку гсдрскую а»каране за то на них, в праве посполитомь сописаное,
такьжє о>тую зарУку и сошкоды, ико то всє мєновитє а ширєм в томь позвє єсть
сописано. За которымъ позвомь подлугь в ы н а т ь и т о є справи з лимитацыи
головьноє зємли Вольїньскоє, до пєрьшого вторку по с в а т о м ь Мартине тєпєр
близко пришломь стигаючоєсА, рокь придаєт на пєрьпши понедѣлокь по С в я т о и
Троицы рьшског(о) свАта в годУ нинєшнємь сосмьдесять п а т о м ь . СОдно ж ь и ,
нє могучи самь ку той справє тамь до суду єго кролєвскоє милости єхати, тымь
листомь моимь даю моць зуполную єго милости пану подькоморєму
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бросълавъскомѴа пригателю нашом# пану Миколаю Суликовьскому, такь собєма
посполу, іако н порозну, штос паном Фєдорол* СОлєшоюи жоною єго мовити и во
всєм правнє поступовати, приимуючи шт них зыскъ и страту. И на то даю их
мл. тоm мои листь з моєю пєчатю и с подписол* властноє руки моєє, до
которог(о) теж за #сною прозбою моєю єго мл. пан Юрєи Кгорєі/кии пєчат
свою приложил и руку подписал. Писань ' вь Вєнєцьш1 лєта Бож. нарож.
ДЗ>ПЕ мсц. априла д є с а т о г о д а т .
Дві печатки
Adam Potocky, reka wlasna
Jerzy Goreczky, reka wlassną
ЦДІАУкраїнивКиєві, ф. 220, on. 1, спр. 69, арк. 1. Оригінал.
Реґести:
Plenipotentia od p. Potoczkiego do Krakowa [...].
Panu podkomorzemu brastawskiemu у panu Sulikowskiemu o zbicie iego
samego y slachty, przy niem będącey, w sprawie p. Piaseczynskego w
Kamienohorce 2do prawa'2od Pawszy.
Тамсамо. Арк. 1зв.
'' ’’Тобто у Вінниці.

2' 2Написано іншою рукою.
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1585 p., липня 1. Брацлав. Позов Брацлавського земського суду Григорієві, або Жданові, коморникові
Брацлавського воєводства, та Семенові Богдановичу Слупицям в справі за
скаргою княжат Януша і Михайла Жаславських про неправомірне володіння
селищами Куною, Вясловичами, Карповом, Калетиним, Деренківцями,
Лоринцями, Носівцями і Гусаківцями
Стєфан, Божю млстью корол полскии, великий к н а з литскии1, рускин,
прускии, мазовєі/кии, жомоицкии, ифллнтсюш, кнжа сєдмикгродскоє и иных
Комо/шик# воєводства Браславского шллхєтному Григорю, прозьіваємомусє
жЖдан#, СлѴпицы а тобє, Сємєн#, менѴючомусе ж Богданович#, СлѴпицы.
Жаловали в сѴд# зємского Браславского велможныс ІЗнѴшъ а Михаило
їснжата Жаславскиє на вас штомь, пгго ж , дєи, по с м є р т и сотца их к н з а ЇЙн^ша
К#зминича Жаславского, к г д ы т ь іє кнжата Жаславскиє в молодости лєт своихь
зостали и tfe опєцє были, тогды, дєи, вы, своволнє почавши встйюватисА Чв
ьіішєнє2ихь власньїє дєдизньїє и штчизньїє, Vвоєводствє Браславским лєжачиє,
на мміа в сєлищє3Ю/ну, Віасловичи, Карповь, Калєтинь, Дєрєнковцьі, Лоринцы,
Носовцы, ГѴсаковцы, в тые, дєи, сєлища и тєпєр встЛі^єтє и пожитки их, на
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каждьш rod с того дєдиі/ства их приходіачиє за кУницы и з пасєкь, за ловы
звєринньїє, за гоны бобровьіє и за вси пожитки дорочньїє, которьіє продтм их
на рокУчинивали по сту и по двадцати копь гршєи литовских, тьіє на сєбє бєрєтє
и кУ пожиткУ своємУ юборочаєтє, за што кнджата Жаславьскиє шацують на
вась ют зєштьіа ютца ихь к н з а ІЗнУша КУзминича Жаславского двє тисєчи
шєстьсоть и сорокь4грошей литовскихь, чого, дєи, ВЫ имь платити и помененыхь
добрь ихь дєдизьньїхь вживати пєрєстати, и имь в дєрьжаиьє ихь врадовнє
пУстити и поступити нє хочєтє, и тымъ сє голосити смєєтє, жєбьі ТЬІЄ ПОМЄНЄНЬІЄ
имєньїа вамь нѣіакимъ дєдицьствол* належати мєли, чого вамь киАжата
Жаславьскиє нє признавають и противь таковомУправУвашомУмовити и правнє
бУрити хочУть, а, маючи в томь собє comвась жаль, кривдУ и шкодУ нємалУю, со
то вас, іако дєржачихь добра ихь, кУ правУ до сУдУ зємского Браславского
позывают. А прото жь приказУємь вамь, штобы єстє за симь позвомь зємскимь
на роки сУдовые зємскиє, которые в рокУ иинєшиємь тисєча п а т ь с о т ь
с о с м д є с а т ь п а т о м ь на дєнь с в а т о г о Михала римського свіата припадУть и на
завьтрєє сУдитисє почьиУть, в замькУ нашомь Браславскомь пєрєдь сУдомь
зємьскимь Браславскимь сами кУ правУ стали и право своє, котороє на тьіє
имєньїа в сєбє быти мєнитє, на правє положили, и на жалобУ кнАжать
Жаславьскихь подьлУгь того позьвУ во всємь Юсправєдьливили. Писан У
Браславли рокУ по нарожєнью ИсУсь Хрыста, Сына Божєго, тисєча піатьсоть
с о с м ь д є с а т ь п а т о г о мєсєца и ю л а пєрьвого ДНА.
Печатка
Сєвєрин Кропивниі/ким,
зємьскии воєводства
Браславского писар
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka XVI*, s. 177. Оригінал.

1литовскиы

2ы м м енА

3сєлища

АДалі має бути копь.
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1585 p., липня 11. Нєполоміце. Позов короля Стефана брацлавському, вінницькому і Звенигородському
старості та ротмістрові Юрієві Струсу з наказом стати перед королівським судом
у справі за скаргою брацлавського воєводи, кременецького і пінського старости
кн. Януша Збаразького про безпідставне звинувачення у вчиненні урядником
його половини Прилуцького маєтку нападу наземлі другої половини цього маєтку,
яка належить Ю. Струсові
Стєфан, Божю млстью корол полскии, великим кнзь литовскии, р#скии,
прУскии, мазовєцкии, жомоитскии, ифліантскии, кнжа сєдмикгродское и иныхь
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Ѵрожоному Юрю СтрУсу c Комарова, старостє браславскому, вєниі/комУ и
звиногородскому, ротмистрУ нашомУ.
Жаловал нам вєлможньш кнгаз ІЙнуш[ъ] Збаразскии, воєвода браславскии,
староста наш крємєнє^ким и пинскии, со том, иж, к г д ь і на рочкох кгродских
браславских близко прошлых, ют д н а второго мсца июла сужоных, ты, днга
четвертого мсца июла Михайла Ласка, подсудка браславского, на мєстцУ
своємь засадивши, при Урадникахь своих кгродских браславских Григорю
Чєчєлю, подстаростим, Кондратє КозарУ, суди, а Григорю Баибузє, писарУ,
поднєс єси позов кгродскии, мєнуючи и выпис акиись показУючи, иж таковыи
позов по кіїзсл в о є в о д У браславского был положон юто, гакобы юн в року давно
минУломь юсмьдєсатом мсца соктєбра шостого дніа чєрєз вріадника своєго
ниіакого Степана Томиловича с половины кгрунтУ Прилуїдкого тєбє выбити меч
и іакобыв том жє року єго ж Уріадникъ прилуї/ким подданых твоих чотырнадцат
чоловєков, кгвалтом побравши, на їснзіа воєводинои половицы посадити мєл,
зачим мєновал єси собє шкоды тисєчУ копь, такжє составы и млыны, ку томУ со
іакиєс шкода двє тисєчи копь грошєи, которые іакобы єси, за дворам нашим
єздіачи, наложити меч, іако то ширєи на там позвє вычитано было. То пакь, дєи,
кнзь воєвода браславскии, будУчи там УБраславли дліа инших справ своих У
судУ, чєрєз Умоцованого своєго такь Михайлу Ласку, іако и Уріадником твоим
кгродским браславским до вєдомости доносил, иж сотаковсш позвє нє вѣдает
иємУгакоючєвисто нє дал, так и на имєню єго правнє нє был положонь, УказУючи
с того ж выпису, ют тєбє покладаного, и выводгачи правнє, жє тоm возныи
пєрвєм трома нєдєліами до книг сознавал, ниж бы сіа положене такового позвУ
стати мєло; к тому показалосіа, жє в ПрилукУ Уворота мєстскиє, а нє Удворє,
іако право Учит, тые то позвы Утькнути мєл; єсчє теж юнь водлє повинносте
УріадУсвоєго двох шліахтичов на той справє при собє нє мєл; наюстатокь, дєи,
тот возныи Уродам своим справовати и свєтчити нє мог, кгды ж, ю фалінь
будУчи юбвиненыи, нє справилсга. Которых, дєи, выводов и юборон правных ют
Умоцованого єго Ласко, на мєстцУ твоем засажоньш, сполнє з Уріадники твоими
кгродскими нє приимуючи, ювшєм над право рокь признавши, на таковыи позов
ему ютказовати вєлєли и апєлгацьіи, котороє Умоцованыи ют воєводьі
браславского просил, над право нє допустили. Наконєц ку ютказУ декретом
своим кгвалтовнє а нєправнє примусивши, копѣи // с такового позвУ дліа
зрозУмєніа, абы вєдал, с чого бы сіа справити мєл, нє [даль]. За которьш, дєи,
таковьш примушєнємь Ургадовьш воєвода браславскии чєр[єз] Умоцованого
своєго, ипє рєчи с читана того позвУ понгати мог, показо[вал], жє ю таковоє
вьібшиє с покоиного дєржаніа акоєсь тамь мє[ни]л и з давносте городовоє, алє,
дєи, вжє єси и давносте зємскоє сомєшкал [...] кгвалтовьноє побране и посажєнє
на своєи половицы подданых твоих, [так]жє ю шкодьі тисєчу копь, ю ставы и
млыны, гако и ю наклады твои, з[а] дворам нашим єздєчи, то, дєи, судови
кгродскому нє належиш, и вжо єси то зго[ла] давностю зємскою Упусталь,
припоминаючи и то, жє в там позвє споминаєш декрети нашь, которьш гакобы У
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Варшаве в року тєпєрєшнє[мь] марца трєтєго дни статиси мел, ©котором, дєи,
воєвода браславскии [нє вє]даєт, которого ты самь под таковою датою пєрєд
судол* нє #казо[вал], ачколвєкь єси декрет наш, #чиненыи # Варшаве марца
четвертого д[ни, по]казовал. Тогды воєвода браславскии такь з декрету пєрвєи
того [...], ико и з дєкрєту # Варшаве марца четвертого дни, чєрєз нас
#чи[нєноп>], показоваль, иж там нє был спор иншии, толко ©нєналєжност суд#.
[...] тебе с покомного держаніа половины кгрунту Прилуцкого, ик[о ...] ©m
воєводи браславского быти менил, што єсмо до суд# налєжно[го ...], нє
Зближаючи права, ©тослали. До которого, дєи, то дєкрє[ту ...] варшавского,
мсца марца четвертого дай вчиненого, воєвода бр[аславскии] ютзывалси,
выводичи то судови, кгды бы єси єго до того дєкрєту [.. .]рого позв#, ничого нє
прикладаючи, позвал, на ©н час с тобою [и пра]внє роспиратиси бып повинен,
нижли, дєи, намєстникь твои и #р[идники] менованые и, на таковые ©бороны
єго нє дбаючи, Опорне з дом[у] своєго, а нє с права и воли тобє, пну своєму,
прєдсп на таковы[и по]зов ютповєдати сказали и тебе до икогос довод#
припустили. [Ко]торого такового декрет# воєвода браславскии, бачачи єго собє
над пра[во], до нас апєловал. А ©ни, д[єи], на апелицыи правноє з #ближєнємь
єго, дєи, нє допустили, што, дєи, ©н всє возными на #рпд ©таковое бєзпр[авє]
свѣдчил. Зачилі, дєи, ты, доводєчи икогос держаки своєго, лист[ы ...]ды
неслушные перед ними покладал, которые кнзь воє[вода ... ©]бычаи права и
контроверсыи икоє, але дли информацыи [...] и #рпдникол< твоїш и дли
©свєтчєни и вєдомости возньш [...] неправными быти #казовал, Споминаючи
[тот] #рид, абы [рос...], звлаща бєз року и позв# никоторого сказали на нєго нє
чинили, а [...] такиє доводы твои, за слушные принивши, присаг# тобє [...]
самому на держаныо #риднику твоєм# [на] икихсь шкодах тв[оих] сказали. То
пакъ Ѵмоцованыи кнзіа воеводы браславского [...]// перших апєліацьш своих и
©свєтчєни своєго, ико ©т перших декретов того суд# твоєго, такь и ©m того
головного, зо всим тым до нас апєлова[л]. Нижли, дєи, тот намєстникь твои и
#рпдники твои кгродскиє браславск[иє] апєлицьіи над всє право Великого
їснзьства Литовского и волнос[ть] посполитую, кгвалтовнє нє допустивши, #порнє
сказь икис на воєводє браславском в тыл ку шкодє єго нємалои #чинили, чого
собє протне тебе сосмь тисєчєи копь грошєи л и т о в с к и х шац#єть, © што ©н на
врид твои возными з є м с к и м и свєдчиль, ико то, дєи, ширєи и достаточнє на
протестацыи єго ©писано и доложоно єсть и достаточнє на рок# тобє, пєрєд
нами припаломь, ©m воеводы браславского ширєи словы ©бьиснєно и на тебе,
и на #рпд твои доведено будет. И хотіачи кніаз воєвода браславскии © то на
тебе самого, такжє на намєстника и #рид твом пєрєд нами, гсдрєм, ©чєвисто
показати и того слушне довести, ©то ©ного намєстника и #рпд твои ©таковое
бєзправє позвал, и цєлоє право собє з ними заховуєт, а тебе © нєслушноє
©дєржаньє дєкрєту их сим позвол* нашим позывает. Прото абы єси сам
©чєвисто перед нами тамь, гдєколвєкь на тот час фортуннє дворол< нашим
будємь, ©m подана тобє сєго нашєго позву за шєсть нєдєл, ико на року завитом,
стал и дєкрєту нашого в той мере, кгды таковьш неправныи сказ #ріадников
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твою; кгродских браславских касовати будєм, прислухаль, и во веєм кнзю воєводє
браславскому подлугь вьішєи написанеє жалобы єго Усправєдливил. Писан в
Нєполомицах дна ДГмца июлга року Божого ДФПБ а кролєвана нашого року
дєсатого.
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4045 II, арк. 98-99.
Незасвідчена копія.

Реґеста:
Między Strusem, starostą braslawskim, a x(ię)ciem Januszem Zbaraskim,
woiewodąbraslawskim, powodem, o wybicie z Przytuki.
Там само. Арк. 99 зв.
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Лаврина Пісочинського, його дружини Маїдалени Дубицької, королівського
посланця Адама Потоцького, Войни Ліневського і Яна Дроґошевського про те,
щоза наказом Федора Олеші і його дружини Оприсимії Іванівни Якуб Павша не
дозволив ув’язати підкоморія і його дружину в маєтки Кам’яногірку, Жорнвтца
та у володіння людьми у Вінниці, а А. Потоцького, В. Ліневського і
Я. Дроґошевського, коли вони в Кам’яногірці намагалися здійснити цей акт
ув’язання, його люди образили й побили
Декрет, ко/морьшъ на СОлеши и жонє єго б тиеєчи копь грошей зарУки кр. єго
ш. и еєдєньє за зєлживост Потоцког(о) и Линєвьского и навєзкУ ихь сказано
Стефанъ etc.
(Ознаїшуємь тымъ нашим листомь всимь вобєць // и кождому зособна,
комукольвєкь то вєдати належить, ижь позванъ былъ пєрєд нась ш л а х є т н ь ш
Фєдор (Олєша и жона єго (Опросимд Ивановна Дубицкого на попиранє
инстыкгатора ншого за ошнєсєньємь Урожоныхъ Лаврина Пєсочинского,
подкоморого браславского, и малжонки єг(о) Макгдалєньї Дубицкоє, Адама
Потоцкого, ако посланца нашого, и ш л а х т ь і стороннєє Воины Лннєвского а ІАна
Дрокгошовского, со то, ижь в року недавно прошломь ю с м ь д є с а m трєтємь за
приданьємь и листы нашими помєнєньш Адамь Потоцким, маючи при собє
возного зємского браславского и тую шлАхту, єздиль до и м є н ь а Камєногорки,
абы Пєсочинского и жону єго в тоє имєньє, такжє в Жорньвища и люди вь
Вѣницы, ако вдєдицетво, за правомь ихь прирожоньш и записомь доброволнымъ
(Олешинымь и тоє жоны єго вьвАзаль. То пакь врадникь пыковским ^ікубь
Павша, при бытности ихь приєхавши до Камєногорки зь зобраньємь слугь и
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помочниковъ своих, такжє (Олешиныхъ и жоны єго [...], до сєбє ихь нє
допущаючи, чєрєз слугу своєго Александра листь наш, до (Олєши и жоны єго
писаныи, вычитал и копѣю з нєго взал, а признавши, жє тьіє добра (Олєша и
жона єго держать, содно жь то [...] пнзєи собє н жонє своєи Настаси (Олєшанцє
comнихь в заставє быти мєнил, Увлзанл нє допустил и того посланца нашого и
шлАдсту чєрєз заруку на листє двє тисачи копь грошей збил и зєльжил и затьш
в тую заруку и вины статутовьіє попал. ІЗко жь Утой справє (Олєша и жона єго,
такжє и Павша з жоною до суду зємского Браславского позвани были; которого
Павшу и жону єго, тєжь слугу ихь Александра (Олєша з жоною своєю во всємь
заступили. (Одно ж тамь имь всим у того суду справєдливость скуточнал нє
дошла, со што зь сторони сопєки добрь преречоных, такжє и рєчєи рухомыхъ,
шкодь и иньшихь кривдь свихь1// Пєсочинскии и жона єго особливе зь (Олєшою
и жоною єго правомь чннать. А тєпєр прєрєчоньїи (Олєша зь жоною своєю
были позвани ку заплачєнью тоє зароки нашоє, такжє шкодь и накладовъ тых
то дєлАторовь стороны поводовоє, которыхъ собє на тисєчу копь грошєи в томь
com нихь быти шацують, и ку выконанью на нихь ви», в статуте за такий
выступокъ сописаныхъ, и тєжь ку навєзцє водлє стану того посланца нашого
Адама Потоі/кого и мєнованоє шлахтьі, гако то мєновитє а ширєи на томь листє
мандате нашомь сописано было. Тощы за тымъ мандатом инстыкгатор напгь,
такжє Пєсочинскии сам com сєбє сполнє зь шлахєтньімь Мнколаєм
Суликовскимь имєнємь жоны своєє и тєжь имєнємь Адама Потоцкого и Воины
Линєвского за зУполными листовными модами, comнихь имь даными, которые
tf суду показали, року тєпєрєшнєго, властнє припалого в той справє, подлугь
вынатъа єє з нинєшнєє лимитацыи головноє вольїнскоє, на перший близко
пришльш второкь ПО СВАТОМЬ Мартине рымского СВАТа в году нинєшнєм
стАгаючоєсА, тою самою лимитацьією, такжє положєньа сторонє того маньдату
чєрєзь возного зь шлахтою за сознаньєм, врадовнє выписом с книгь кгродских
браславскихь и написомь возного довєдши, пилность Чсуду нашого чинили и,
южидаючи позваныхъ зь допущєнА нашого судовного водлє статуту нє толко
по три дни, алє чєрєзь нємальш час на розныхь с є с ь і а х ь и на сєи тєпєрєшнєи з
реєстру чєрєзь шлахєтного Лаврина Сковронка, єнєрала возного коронного и
двору нашого, ку праву приволывати дали. А кгды позваные сами ани чєрєзь
Ѵмоцованого своєго нє стали и ни чєрєзь кого нє созвалисА, нам, суду, ани сторонє
оо собє ничого вєдати нє дали, ино, ако на завитом року, сторона поводоваА,
приданьА comнась на тую справу Адама Потоцкого и собьварованьА нєбєз//пєчносш
зьдоровьА такь єго самого, ако и шлахтьі, при нємь будучоє, закладомь нашим
двєма тисєчми копами грошєи листы нашими, такжє нєУчьчєньа и з є л ь ж є н ь а
их на той то справє сознаньємь возного зємского браславского, выписомъ с
книгь кгроду браславского врадовнє довєдши, просила, абыхмо за такою
жалобою ихь, подлуг стутуту заховавшисл, (Олєшу и жону єго, а к о нєстальїх, на
Упадь зьдали и з нихь справедливости им со то Удєлали. Мы с паны радами
нашими, при нас на тоm час будучими, тоє жалобы и всихь дововдов comстороны
поводовоє достаточнє выслухавши и бачачи, кгды жь тоть Фєдор (Олєша и
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жона єго ПросимА Дубицкого, будучи сотаковоє зєльжєньє посланьца нашого и
ш л а х т ь і со заруку и вины статутовые, такжє со шкоды и наклады стороны
поводовоє позвани, за маньдатомь нашимь на року завитомь нє стали и того
с а намь справити и сторонє Усправєдливити нє хотєли, а инъстыкгатор напгь и
дєлАторовє, іако поводь, пилность Управа чинили и того на нихь правнє д о в е л и ,
с таковыхь тощы причинь нинєшнимь дєкрєтомь нашим за вину ншу кролєвскую
со зєльжєньє посланца нашого Адама Потоцкого и Воины Линєвского того
(Олєшу и жону єго до в є з є н ь а на дванадцать нєдєль сєдєти на замку албо в
дворе нашомь2, в которомькольвєкь повєтє сосєлост свою мѣти будуть албо
єсли бы оосєлости нє мєли, тогды гдєкольвєкь будуть пристигнены, на врадє
нашомь, оько голоты, тоє жь караньє со/инєсти на собє будуть повинни. Такжє
нам на них и тую заруку ншу, надь которую выкрочили, двє т и с а ч и копь грошєи
литовскихь на в с а к и х ь має/иностлхь ихь и нашихь самыхь всказУємь, к тому
навєзку совитую водлє статуту Потоцкому с о с є м ь д є с а т ь к о п ь грошєи а
Линєвскому другую с о с є м ь д є с а т ь к о п ь грошєи присужаємь. И сотсылаемь тую
справу до Ураду належачого, гдєкольвєкь в па» // ствахь нашихь коронныхь и
Великого кнАзства Литовског(о) СОлєша и жона єго іакиє будь добра свои мають
албо, хотАголотами суть, ку Учинєнью декрету нашому тєпєрєшнєму в тсш и во
всємь далшомь поступку в речах ихь сосужоныхъ скуточноє сотправы
порадкомь и звычаел< права посполитого. А што с а д о т ь і ч є т ь Шна
Дрокгошовского, которьш, ижь ани самь ани чєрєзь кого иного тоє рєчи з
сторони своєє нє попираєть, тогды com нинєшнєго мандату року и com всєє
жалобытого Дрокгошовского сторону позваную волными Учинили єсмо и чиним.
А сошкоди и наклады стороны до суду належного сотсьшаєм тымь дєкрєтомь
нашимь. До которого на лєпшую веру и свєдєцьство печать наша короньнал
єсть притиснена. Писань вь Нєполомицахь д н а дєвАтогонадцать мсца и ю л а
року com нарожєньА Исус Христа тисєча ПАтсот с о с м ь д є с а т п а т о г о а
к р о л є в а н ь А ншого року ДЄСАТОГО.
Alb(ertus) Baranowski,
Справа того жь
R. R vicecancellarius
Paulus Sczerbic,
decr(etalis) S(acrae) R(egiae)
M(aiesta)tis noth(arius)
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 198, л. 40-42. Оригінал.

1в с и х ъ

2Далі

повинно бути м а ю т .
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земський суд за прийняття ним декрету, який неповністю врахував їхню вимогу,
щоб Федір Олеша і його дружина Оприсимія повернули маєтки Кам’яногірку,
Піщане, Жорнвища, Головачівці і людей у Вінниці, чим подружжя Олешів
володіло, поки Магдалена була неповнолітньою
Декрет мєжи подкоморьшь браславском и жоною єго а мєжи ctfдом зємскіш
Браславским жє а Фєдором СОлєшою ІІ и жоною єго содобра браславьскиє
Стєфань etc.
СОзнаимуємь тымъ нашимь листомь всим вобщ и кождожу зьюсобна,
комуколвєкь то вєдати належить, нинєшним и на потомь будучим. Кгды
приточиласА справа пєрєд нас и судь нашь мєжи Ѵрожонымъ Лаврыномъ
Пєсочинсюш, подкоморымь браславскимь, и малжонкою єго Макгдалєною
Дубицкою, поводом1, зь содноє стороны, а мєжи Срожоными Иваномь Кошкою,
судєю, Михаиломь Ласкомь, подсудкомь, а Сєвєриномь Кропивницким,
писарол*, зємскими браславскими, такжє Фєдором СОлєшою из жоною єго
(Опросимєю Дубицкого, гако стороною позваними, зь другоє стороны, частью
дєкрєту за апєлАцьією ют того суду зємског(о) Браславского а ю всю рєчь,
нижем написаную, за позвы нашими, которыми тоть судь и сторону Пєсочинским
и жона єго тєпєр припозвали. Тогды Пєсочинскии самь ют сєбє и имєнємь тоє
жоны своєє, такжє и шлахєтньім Миколай Суликовскии за мог/ю з^полною
листовною, ют нєє имь даною, которую пєрєд нами суду показали, року
тєпєрєшнєго, властнє припалого в той справє, подлугь вынатьа єє з нинєшнєє
лимитацыи головное вольшскоє, на першим близко припиши второкь ПО СВАТОМЬ
Мартинє рымского свАта в году нинєшнєм тьісєча nAmcom юсмьдєсАт патомь
стАгаючоєсА, тою самою лимитацьією, такжє поданьА и положєньа суду и
сторонє тыхъ позвовь нашихь чєрєзь возного зь шлахтою за сознанєл/, врадовнє
виписами с книгь кгродскихь браславскихь и написом возного довєдши, пилносіь
Чсуду нашого чинили и, южидаючи позваныхъ з допущєньд нашого судовного
водлє статуту по три дни з реєстру чєрєзь шлАхєтного Лаврина Скавронка,
єнєрала возног(о) коронного и двору нашого, ку праву приволывати дали. А кгды
позваные на трєтєи сесыи tf суду нашого сами ани чєрєз Ѵмоцованых своихь нє
стали и ни чєрєз кого нє юзвалисА, намь, суду, ани сторонє ничого ю собє вєдати
нє дали, ино, ako на завитомь року, сторона поводовал, пєрвєи по три дни на
трєхь сєсьіАхь привольїваньєм, // написомь писара нашого дєкрєтового на
позвєхь показавши и знову вжо и по тыхъ трєх днахь ажь до сєго часу позваныхъ
южидаючи, на розных сєсьіахь прошлыхь вь нинєшнєго суду ншого
приволываньА тьш жє вознымь довєдши, на позваных судовнє жалобу и доводы
такь с позвовь, ako тєжь з дєкрєту зємского браславского чинила и с права
посполитого рєчь свою выводила. Напрод, ижь Фєдор СОлєша и жона єго
СОпросимьд надь право мимо близшихь и нє маючи юсєлости зємскоє под нами,
по смєрти Павла Дубиі/кого, сотца Пєсочинскоє Макгдалены, в року близко
прошлол< шєстдєслт дєватолі маєтность єго кгвалтовнє вь юпєку собє
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привлащали, то єсть вь воєводствє Браславскомь двор и имєньє Камєногорку,
Жорньвища, и люди въ Вѣницы, и маєтность тамь рухомую, спрдт домовыы,
сот мала до велика побрали, к тому и м є н ь а в п о в є т є Пинскол* такжє зо всєю
маєтностью в з а л и , со которьіє то пинскиє добра и маєтность сторона тєпєрєшнєА
поводовал цєлоє право собѣ зоставуєт; надь то в тых дворєхь и и м є н ь а х в с и
привильА, листы на тьіє жь то и на иньшиє добра, по Павлє Дубицксш дочцє єго
Макгьдалєнє налєжачиє, которые были при в з а / я ю Полоцка чєрєз московского2,
гдєтєжь Дуби^кии в з а т ь был, всє погинули, и тєжь записы, цырокграфы розные
на долги побрали. ІЭко жь жона нєбожчика Павла Дубицкого, матка
Макгдалєнина Марина Звєровна Тишковичовна, маючи com того мужа своєго
на добрахь єго пєвньїє записи, со тоє кгвалтовноє вьібитьє своє зь спокоиного
дєржаньА СОлєшуи жону єго до права позывала. (Одножь, дєи, еони, нє вступуючи
в право, з собою, гако в о л а и х ь была, поєдналисл, зь шкодою и Уближєнєм
Макгдалєньї, штчички, лєть зУполных на сонь чась нє маючоє. И на записєхь
своихь СОлєшаи жона єго шписалисл, на юдном, ж є и м є н а п и н с к и є и маєтность
такь Дубицкого побрали, а на другомь записе своємь сполнсш признали, ижь
двор и имєньє Камєногорку, Жорнвища, и люди вь Вѣницы з маєтностью
Дубицкого в опєку в з а л и , шбовєзУючисАдочьцє Дубицкого, КГДЫ лєть доростєть,
соныхь добрь зо всим, с чимь в з а л и , кролі в с а к о г о права примушеньА албо
позываньА Уступити. И такь, дєи, тые добра в опєку в з а в ш и , чєрєзь Увесь тоть
часдержать, робот и пожитков з людей и кгрунтов, и речем рухомых Уживають,
на Макгдалєну, потомка Дубицкого, выхованьл и накладУ жадного никаких нє
ч и н а ч и а тУюмаєтность пустошачи. Гдє жь водлє звычаю права и того запису /
/ подкоморыи браславскии н малжонка єго на вьєханьє в тьіє вси добра свои
сотчизньїє листы и посланца нашого Урожоного Адама Потоцкого, такжє
приданых з Урдду возного и ш л А х т у з слугою своимь посылали. То пакь тамь
comАкуба Павши и жони єго Настаси СОлєшанки вьвАзаньА нє допущено,
мєнуючи, жє то СОлєша из жоною им заставші, а того посланца нашого и шлАггу
через заруку ншу зєлжоно. СОкоторую жь то сопєку, со поступєньє помєнєньїхь
добрь лежачихъ и рУхомых, соличбу и сошкоды СОлєша и жона єго до запису их,
такжє соправильА, листы и записы, и сотую заруку з стороны посланьца нашого
и ш л а х т ь і, а особливе Павша и жона єго в той жє рєчи, и со показаньє таковоє
застави, со постановєньє СОлєши и жоны єго, a k o заводцовь, и слуги ихь
Алєксандра, чєрєз которого com них послане^ нашь и шлАхта собєльжєни, со
нєпоступєньє тыхь жє то всих добрь и сотую ж заруку ншу comПєсочинского и
жоны єго позвани бьши до суду зємског(о) Браславского. Ино на рокох судових
соСвєтои Троицы в року недавно прошлеш сосмьдєсАт трєтєм, кгды Павша з
жоноюсвоєю запису слушног(о) на тую заставу нє показали, содно на змовє час
зволокли, тогды СОлєша зь жоною своєю Усуду соных и слугу их Алєксандра
заступили и такь вжо сами, іако заступцы, водлє артикулу тридцать еємого в
роздєлє чєтвєртомь и тєжь, гако сопєкуновє, позваны сособливым позволь,
которьш там жє зараз, Усуду, на позваныхъ поднєсєнь бьшь и сами позваные
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єго показали, и рокь за нами3 признали, звлаща4, за записол* свонм
справєдливитисА повинни будучи на всю жалобу Пєсочинского и жоны єго, вь
собудвух тыхъ позвєхь «описаную, гакошдобра Камєногорку, такь соЖорньвища
и люди вь Вѣницы в право вступили, и штказывали, а доводы и права свои, вжо
гако в рєчи головжш, жєбьі то мѣли быти добра (Олєшиноє, покладали. Тогды
суд зємскии Браславскии, всихь на то д о в о д о в ь и сотводовь выслухавши,
декретом своимь над право сторонє поводовои такь Ублюкили, ачь признали,
жє тоть СОлєша з жоною своєю ажь по смєрти Дубицкого в дєржаньє добрь
пришли, што сами записам своим свєдчать, а прєдсд толко содну Камєногорку,
a k o шпєкою взАтую5;
тому жє СОлєшаи жона єго, суму пнзєи на том жє имєнью
собє мєнуючи, права ани доводу слушного нє показали, Пєсочинскому и жонє
єго, ико штчизну, вєчнє присудили а заставу Павшину знести сказали'6. СОдно
жь, дєи, зараз сами ставшисА противни тому дєкрєту своєму, ш близкость до
тоє жь Камєногорки СОлєши и жонє єго право волноє за Пєсочинского и жоны
єго позвомь над звычам права знову Стварили, шт чого Смоцованыи сторони /
/ поводовоє до нась апєлєвал. К тому и шт шноє сказни своєє д л а далшоє зволоки
справєдливости апєлАцьш нєправноє до нась СОлєши и жонє єго шт того ихь
запису доброволного под артыкуль шєстьдєсАт пєрвьт роздєлу четвертого
допустили, а Жорньвищь и людей вь Вѣницы с прилєптостАми, которые кгрунты
заразь с Камєногоркою, ико головньш имєньєм, шни на собє шпєкою в з а л и ,
сторонє жалобнои бєз слушноє причины нє присудили, привилєвь, листовь,
справь, личбы з опєки, шкод и заруки нашоє ш зєлжєньє посланьца нашого и
ШЛАДГГЫнє сказали, СОлєши тєжь и жоны єг(о), ико нєшсєльпсь, нє Чистили и
запоруку, к г д ь і с а т о г о зраз# на вступе до права Vмоцованыи Пєсочинского водлє
статуту д о м о в а л ь , нє дали. Нашстатокь, и позовь, которьш СОлєша и жона єго
позваки были, ачь вжо по выслуханью всєє жалобы и comnopy, a k o с а вьппєи
п о м є н и л о , нєправнє ани судовнє збили бєз слушноє причини, и такь зь СОлєши и
жоны єго ани ико зь заступцами Павшиньши и жоны єго, ани a k o с позваними
©пєкуньї, звлаща за таким их записок доброволньш, на року завиток
справєдливости нє вчинили, и иного7 речем потребныхь а шборонь правных
стороны поводовоє с контровєрсьіи вьівєрнули. А зась СОлєши и жонє єго рєчєи
потребных, чого и вь контровєрсьш нє бьшо, в дєкрєть свои вписали. В чомь
Пєсочинским и мальжонка єго за тою зволокою шкод шт суду на тисєчу, а шт
стороны нєСживанью добрь лежачих и рухомыхь, такжє справь и листовь
чотыри тисєчи копь грошєи быти м є н а т ь . Затымъ нннєшнєго суду ншого на
томроку властномь тал жь сторона поводовад в далшомь поступку рєчь свою
судовнє выводила, ижь тые и м є н ь а Камєногорку, Жорньвища зо всими
врочищами и Сходами, Пещаным и Головачовцами и иными, которьіє назвища
свои розные мают, такжє СОвьдѣевцыи люди вь Вѣницы, и иньшиє и м є н ь а там,
вь воєводствє Браславскомь, шт продковь нашихь королєи и великих кнзєи
ГЛкгеловичовь продковє подкомориноє браславскоє Макгдалены Дубицкоє, а
звлаща прадєдь Михайло, дєд Ивань а по них сынъ Ивановь Павєль Дубицким,
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ютецъ єє, ако сотчизну свою, за вечнымъ правам, на дєти и потомки и х оабєєго
рожаю стлгаючимсА, чєрєз вси давности зємскиє споконнє держали и Уживали.
Азатымъ року тисєча п а /и с о /и ш є с /я д є с а / я трєтєго Павєль Дубицким в з а г п бьиг
на Полоі/ку вь вєзєньє до Москвы, гдє вси права, привильА и листы на // и м є н ь а
єго сотчизньїє, такь на тамьтьіє, ако и литовскиє, погинули, a другиє с а были
при ма/ицє єго Настаси Быковны зосталм, которал подъ тымъ часом, всю
сотчизну єго держачи и сопєкаючисА, Умерла. По котороє смєрти в року
ш е с т д с А т шостам Павєл Дубицким, вышедши з Москвы, всю сотчизну свою
доброволне в з а л и самь спокомнє Уживал, и жонє своєм такь, ако с а в ь іш є м на
жалобє помєнило, сописы Учини/і. Того всєго правы, свєдєцствьі, листы, записы
и соповєданьА на выписехъ врадовыхъ сторона поводоваА тепер довела. А
затымъ, дєм, Павєль Дубицким Умєр, юную жону зь дочкою своєю Макгдалєною
вь дєтинствє єє зоставивши. То пакь по смєрти Дубицкого в року шєстдєсАт
д є в а т о м (Олєша и жона єго в тые добра кгвалтам вошли, которого кгвалту и
побракА рєчєм поступокь правным comДубицкоє на (Олєшу и жону єго показано.
Асотомь всємь на доводь и попєрєтьє жалобы своєє, на позвєх вьшієи сописаноє,
положила8дєкрєть суду зємского Браславског(о) и вси поступки правные, до
того налєжачиє, а сособливє запис (Олєшинь и жоны єго и сознаньл и х выпис
ВрАДОВНЫМ С КНИГЬ кгроду Луцкого, СОбьАВАЮЧИ с того декрету, ижь позваные
тоть запис свом Усуду признали и, другим9таким comДубицкоє маючи, на тую
^году з стороны своєє показовали, такжє вси иньшиє листа, доводы и собороны
свои часу права там, Усуду зємского Браславского покладаные а в томь декрете
выражоные10. С которого то декрету и всєго поступку помєнєного сторона
поводоваА намь выводила и ©казала, жє суд зємским Браславским, (Олєши и
жонє єго фолкгуючи, ако нєсосельїхь, запоруки дати нє хотель, кгды толко листь
іакиисА старым ещє королА Жикгимонта положили, в которомь самого (Олєшу
зємєнинам сосєльїмь щєс УЛитвє написано, гако сонь самь сособє справу тогды
даль, алє сосєлости шлАхєтскоє зємскоє, абы єє под нами под тымъ часам гдє
мели, згола нє Указали. К тому жє теж на сонь час Утого суду (Олєша зь жоною,
Павшу и жону єго заступивши, соднакость собудвохь позвовь признали и такь со
туюсопєку, ако и со вси добра, Камєногорку и Жорньвища, и люди вь Вѣницы,
правовалисА, имєнуючи половицу тых добрь (Олєшинои по Ивановом Дубицкого
Настасьи Быковне правам прирожоным належати, зь а к и м перед там николи с а
нє созывали и на тоть чась ничого У суду нє показали. А (особливе право
даровизноє, comтоє жь Настасьи Дубицкоє (Олєпшном // на Жорньвища служачоє,
кгды тамь Утого суду показано было, а к о декрет судовым свєдьчить, тогды,
дєи, и тоє сторона поводоваА збУрила. То пакь суд зємским Браславским, видєчи,
жє до того всєго позваные права нє мають, оонымь а в н є над право фолкгуючи,
Ѵмысливши толко в части тоє справы со Камєногорку дєкрєть Учинити и там
туюсправу затруднити и право ючи", по выслуханью всєє прѣ, ку розмьпнлєнью
на декрет взАвши, коньтровєрсьш собудвух12 в томь, ако на жалобє в позве
стоит, поправил и таким декрет свом з Уближєньєм стороны поводовоє Учинил,
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и в там дєкрєтє своєм написать, яко бы СОлєша и жона єго толко, a k o заступцы
Павшины, to што дєкрєть ихь вышол, правовалисА, чого Акобы им на сонь час и
поводь п о з в о л а т и мєл; што, дєи, нє было. Такжє доводовь сторони поводовоє,
которыми право на Жорньвища бурила, в декрет свом тот судь нє вписал, то
єст, ижь кгды СОлєша и жона єго, натАгаючи, гакобы показати могли, жє то добра
суть дєдичньїє Ивановоє Дубицкоє Настаси Быковны по н є а к о и с Кахнє и по
Петру Быку, на юнь жє час У суду зємского Браславского покладали право:
Листь королА Казимєра завартии датою маА двадьцать второго д н а инъдыкта
содиньнадцатого до намєстника браславского к н з а Михамла Чорторыского на
жалобу нигакосга Брыньдзы, абы Жорньвища, a k o штчизну жоны єго, вєрнуль, в
которую с а Уступоваль Богдань Грицковичь; ино, дєм, таковым листь, зьвлаща
ку тєпєрєшнєму доводу противь поводовоє стороны com СОлєши И ЖОНЫ ЄГО, AKO
юпєкуновь, надь ихь запись водлє звычаю права нє єст важньш. Листь а к и м с ь
с трєма пєчатми помєнєноє Кахны, жоны Брынъдзыны, которого и даты в
конътроверсыи нє написано, иж сона взАла собє за сына Петра Быка вь отчизну
свою Жорньвища, Головачовцы и Пєщаноє зо всими входы; тогды, дєм, и тад
даровизна вєчнад, с пєчатьми и свєдками нєзнаємьіми, нє подлугь права и
нєврадовнє Учиненад, ничого важна нє єст. Листь великого к н з а Алєксандра
датою ноАбра двадцатого иньдикта трєтєго до Їс н за Костєнтина СОстрозского,
намєстника браславского, абы Жорньвища, com Ивашка Богдановича в з а в ш и ,
Быковом подач водлє сознаньА Брыньдзыное; іаковьш, дєм, листомь поточньш
сознаньА Брыньдзыное подпирати а права Быковом привлащити нє могуть,
звлаща, жє сторона // позвана* и сама нє вѣдает ани вывести Управа Умела,
што то была за Кахна а потомь єсли коли што до тих добрь мєла. СОвшєм с а т о
с тыхъ листовь, под титулом королА Казимєра и вєликог(о) к н з а Алєксандра
положоныхь, значить, іако сами позваные виводили, же ани таА Кахна, ани по
нєи Быкь и жона єго в дєржанью того нє били, содно Богдань Грицковичь, а по
нємь сын єго Ивашко то держали. А подлугь права, хто чого в руках нє маєт,
никому записовати нє можєть, а хто би тєжь на што запис comкого мєль, потреба,
аби давности нє сомєшкиваючи, до держанд пришол. А туть, дєи, значитьсл,
жє и давности сомєшкано. Тєстамєнть Ивановоє Дубицкоє Настасьи Быковны,
матки Павла Дубицкого, датою року тисєча плтсот шєстдєсАт п а т о г о мсца
марца дванадьцатого дал и випис с книгь врлду Пиньского того жь року мал
двадцать шостого д н а , ижь сона пєрвєи листам а потомь тимь тєстамєнтом
записала СОлєши и жонє єго Жорньвищь и СОвдєєвєі/ третюю часть на вєчность,
а двє в сумє вь двохьсоть копах грошєм. На то сторона поводовал на сонь час
мовила, жє Дубицкад по сонои Кахнє ани по Бику права слушного, іако с а в ь іш є и
показало, до тыхъ добрь нє мѣла и, заніш ихь єсли коли в дєржанью била, и
знаку нє показУє т ь с а . СОвшємь, дєи, то с а властнє зо всєє тоє справи значить,
жє ©на по смєрти мужа своєго Йвана Дубицкого Усина своєго Павла мешкала
и под тим чассш, кщы сонь до Москви на Полозку в з а т ь был, в тьіхь добрахь
єго властнихь с є д а ч и , іако матка юними с а сопєкаючи, чужого никому
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записовати, чого право боронить, нє могла. А тєжь СОлєша и жона єго николи за
таким листом, на дкии тєстамєнть СказСєть, такжє и за самым тым тєстамєнтом
в дєржаньє того нє пришли и сомєшкалм, содно, ako тал вса справа их и запис
властным свєдчить, вжо по смерти Павла Дубицкого пєрвєм кгвалтам подь
заслоною шпєки, а потом за Угодоюз жоною єго а с тєпєрєшнєю Понатовьскою
собьічаємь сопєки жь в то вошли. А хота бы там тєпєр и затымъ сєдєли, тогды
то право нєслушноє, бо тоть тєстамєнть нє єсть сад< в том рєчи правомь
кгруньтовьш, кгды ж на акимса першим листь СказСєть, акого и знаку ани
поступку правного за ним сторона позванад нє показала. Ещє, дєм, тоть
тєстамєнть нєправнє написам и справлєнь с пєчатсами и свєдками нєзнаємьіми,
такжє на нєго позволєна и [...]// сознаньд ани потвєржєньА подлугь права и
привильєвь на волности посполитьіє нє показано. А сопослє показали листь
нєакогоса пна Федора, писара гсдрского, Чкоторого пєчатєм юсмь, кождад на
(особнои кустодьш, ижь сонь з жоною своєю поступив Йвану Дубю/кому имєньє
жоны своєє въ Вѣницкомъ повєтє Камєногорку зо всим, а ют нєго вздл штмєною
собє в Литвє колконадьцать чоловєка. Которьш, дєм, листь ачь з многих причинь
неправным, вєджє и тоть зо всими иншими листы и поступки властнє
подкоморому браславскому и жонє єго, іако сотчичцє имєньа ІСамєногорского,
належить, анижли СОлєши и жонє єго, ako шпєкуном. Бо, дєм, и иншые листы,
привилА на маєтности нєбожьчика Павла Дубицкого Ч СОлєши и жоны єго
показСютьсд, чого властньш листомь СОлєшиньш, до Пєсочинского писаньш,
довожоно. Надьто тєпєр Чсуду нашого сама сторона поводовад позовь зємским
поСОлєшуи жону єго, которым Срадь, ako вьшієм в позвєхь положоно, неслушне
збил, то єсть, жє листом, а нє повзвом позвані», положивши и року, такь за ним
на сонь час припалого, выписом с книгь врдду кгродского Браславского за
сознаньєм возного зь шлахтою и написам єго довєдши, поступками правными
канцелдрыи нашоє и з Срддовь земскихь и кгродских такь за старог(о), ako и за
нового статуту; к тому и артыкуломь двадцать пєрвьш роздєлу четвертого,
ижь позвы листами називають, довела и єщє, жє тьімь позвовь нє збивают,
того жь роздєлу артыкуль двадцать трєтии показала. И кгды такь прєрєчонад
сторона поводовад тую жалобу свою вывела и доводы показала, тогды и того
докладала, жебы єщє и под то достаточнєм такь зь сторони давного Сживаньд,
ико и згинєньа прав при збурєнью Полоцка иными листы и свєдєцствьі снаднєм
показати могла, звлаща кгды бы сторона позванад справы побраньїє, до тог(о)
налєжачиє, ako сє значить и сошто тєпєр позвана, з опєки поворочали, чого, дєм,
ипотреба такь далєцє ку выводу тєпєрешнєму нє ест досыть, маючи на записе
ипризнанью СОлешиноми жоны єго, ико сопєкунов. Але надьто всє Сказавши по
собє право такь зь старого, ako и з нового статуту литовского, хто бы чого за
Казимєра, Алєксандра, за Жикгимонта и за Августа, королем ихь млсти,
продьковь нашихь, в дєржанью быль, то вєчнє держати маєть, такжє и привилєм
на волность // зємли Волынском, в Люблинє © Снѣи даньш, и с того всєго
поступку правного вывела, ижь СОлєша и жона єго над тьіє статута и привилєм
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ажь по Ѵнѣи способомъ, вьшієм сописаньш, з спокомного держаньл жоны и
потсшка Павла Дубицкого соные добра взали, а права никоторого прирожоного
ани слушне набитого, на што с а брали, анн дєржаньА першого суду зємского
Браславского нє показали. И маючи тєпєр пєвньш а завитым рокь такь за
а п е л А ц ы е ю , ako и за позвы ншими tf нинєшнєго суду ншого, судь зємским
Браславским и сторона нє стали. Просила тогды сторона поводоваА, абыхмо
судь и сторону прєрєчоную, іако несталыхъ, на ^падъ зьдали, дєкрєть суду
помєнєного зємского Браславского, в чомь ест слушным, Умоцнили, а в чомь
праву посполитому противним, знесли албо поправили, такжє сотые вси рєчи, со
што судь зємским справєдливости нє Ючинил, и згола со все, со што тут тепер
рокь єсть, водлє жалоби сторонє поводовом справєдливость и сказнь скутєчную
дєкрєтолі нашимь кролєвским Удѣлали, заховуючи собє со зволоку, со
спустошєньє тых добрь, такжє со шкоды, чого такь нє доставало бы, и со
наклады свои цєлоє право. А пакь мы с пны радами ншими, при нась на тот
час будучими, тоє всєє жалобы подкоморого браславского и малжонки єго и
всих тых справь, доводовь суду нашого покладавши и выводов ихь
выслухавши и зрозі/мєвши, а бачєчи с тоє справы и поступковь єє, ижь Фєдор
СОлєша и жона єго надь статуте, право посполитеє и привилєм Кобєлским вжо по
#нѣи и смєрти Павла Дубицкого в року шєстдєсАт дєватсш имєньа сотчизньїє
и маєтноcm єго, то єсть Камєногорку, Жорньвища и люди вь Вѣницы, которьіє
Дубицким com давного часу с продковь своихь, ако то на сєс чась сторона
поводоваА показала, спокомнєдєржаль на собє, кгвалтсшзь спокомного дєржаньл
жоны єго Марины Звєровньї Тишкєвича, теперешнєє П онатовскоє, и дочки єго
Макгдалєньї, подкомориноє браславскоє, взали и со то всє com П онатовскоє
позвани были, iako запис их доброволным свєтьчить, а потол<, нє вдаючисА в
право а становАчи с П онатовскою, и беручи тые добра вь сопєку свою, толко со
самом Камєногорцє змєнку чинать и єднаютьсА, што єсть с кривдою
Макгдалєньї, сотчички тыхъ добрь, котором то, ако лєть з^полньїхь на сон час
нє маючои, подлугь права ничого нє шкодит, а што болшого, иж тьш жє
записомь своимь СОлєша и жона єго сописалисА, кгды // дочка Павла Дубицкого,
п о м є н є н а А Макгдалєна, лєть доростєть, то што на нєє водлє права приналєжати
будєть, зо всимь, с чим взали, добра поступить крам всакого права и примушєньА
албо позываньА, со што, будучи com Пєсочинского и тоє жоны єго пєрвєм
врадовнє напамнєни а потомь до суду зємского Браславского позвани, кгды,
тому запису своєму досыть нє чиначи, сопєки нє здавши, на право са сотзывали
и, судовнє приймаючи, права прирожоного ани слушнє набитого нє показали,
тогды судь зємским Браславскии быль повинєнь зь Урдду своєго сторонє
поводовом совси рєчи водлє жалобы зь СОлєшоюи жоною єго, ako зь заступцами
Павшиными и жоны єго и ако жь сопєкуньї за позвомь, по них самых выданым,
которым Узнавлєнь, иж несправне збит єсть, зараз на тых роках зємских подлугь
доброволного запису и признаньАихь завите справєдливость скуточную дєлати,
котороє, ижь нє Учиниль и, полишавши контровєрсьш, дєкрєтолі своим сторонє
поводовом много Юближил. И будучи сото всє, ако вьішєм на жалобє выражоно,
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прєрєчєньш судь зємскии Браславскии и сторона пєрєдь нась ку праву позвани,
нароку н и н є ш н є л і , правнє довєдєном, сами ани чєрєзь Умоцованыхь своихь згола
нє стоАт, ничим жалобє стороны поводовоє нє бурать а рєчи своєє не
подпирагь13, и a k o сами на сонь чась Утого суду зємского з очєвистоє росправы,
такь тєпєр суm за нєстанем своимь на всємь доводє своєм Устали. Тогды,
прихилившисА в томдо звычаю права посполитого, дєкрєть того суду зємского
Браславского, которьш имєньє всю Камєногорку подкоморєму браславскому и
жонє єго, ak o ютьчизну єє, на СОлєшии жонє єго, a ko на шпєкунєх, вєчнє присудили
и заставу Павшину и жоны єго со/итол знести сказали, в той мєрє слушньш и
правнымь быти наидуємь и нинєшним декретом нашимь при моцы зоставуєм и
вєчнє Утвєржаелі. А з стороны того, ижь судь помененыи тьш жє декретом
своим СОлєши и жонє єго до тых жє добрь знову был право заховал и апелАцыи,
ачь нєправнє, допустиль, котороє тєп^> сама жь сторона апелюючал нє пилнуєть,
гакорєчь нєправную касуємь и внивєчь Уморочаєм. Такжє ку Камєногорцє, a k o
имєнью головному, налєжачиє а сполнє заразь в з а т ь іє добра Жорньвшца зо
всими врочищами и Уходами, Пещаным и Головачовцами и иными, гакоколвєкь
назваными, которьіє розньїє назвища мають, и люди вь Вѣницы, кгды жь СОлєша
ижона єго, абы тамь што коли пєрєд тымь держати мели, нижь таким кгвалтомь
а шпєкою в то // вошли, Усуду зємского Браславского нє показали и тєпєр пєрєд
нами нє с т о а т ь и нє показУют, выслухавши жалобы шборонь и всих д о в о д о в ь
стороны поводовоє, вышеи сописаных, тому жь подкоморому браславскому и
помєнєнои жонє єго Макгдалннє, гако сотчизну власную, признаваємь и
присужаєм, нє зоставуючи вжо СОлєши и жонє єго за тымь ихь нєстанємь на
нинєшнєм завитом року и нєпоказаньєл* права до всих тих добрь никоторого
права и вьступу вєчньши часы. ІЗко жь вжо тєпєр заразь врадь нашь староства
Браславского, нє дьбаючи ни ш што, прєрєчоньїє вси и м є н ь а и люди в мєстє
Вѣницком, «яко посполу на сонь час в з а т ь іє , з будованєл* дворньш, с конми,
быдлом, с чєлєдью нєволною, збожьємь, в гущинах зложоньш и на п о л а х
ЗаСЄАНЬІМ, з ставы, з млыны и зо всими [...] И ПОЖИТКИ, И З ВСАКИМИ ИНЫМИ
речами рухомыми и с чимкольвєкь до рукь своихь СОлєша и жона єго в з а л и , з
моцы и дєржаньА того то СОлєши и жоны єго, н хто бы кольвєкь то ют нихь
дєржал, моцью сєго декрету нашого в ь ш а в ш и , подкоморому браславскомьи
мальжонцє єго подати и в то их, a k o во властноє дєдицство, впустити повинєнь.
А СОлєша и жона єго, a k o сопєкуновє, над запис свои доброволныи н a k o тые,
которьіє на то жадного права ани дєржаньА перед тьш, нижли в то такіш
кгвалтомь а сопєкоювошли, нє вспоминали ани потом слушне соказали, и кождьш,
хто бы то cd m нихь тепер дєржал тьш жє в з г л а д о м , н є могуть того болшєи
н и ч и м боронити, совшємь заразь вцєлє поступити повинни. Надьто СОлєша з
жоною своєю подлугь статуту зь шпєки своєє пожитки, с тых имєнєи по вси
тьіє лєта браные, с которыхь жадного накладу на ютчичку нє чинили, вцєлє
со/идати, а особливе пожитки, по апєлАцьга нєслушнои и по заложєнью позвовь
со/мтольв з а т ь іє , з навєзкою вернути и шєст копь грошєи вины, которые сказУємь,
сторонє поводовои заплатити, личбу з опєки Учинити и привильА, и листы, со
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што были позвали, поворочати, и за всє досыть заразь при поданью тих имєнє»
сторонє поводовои повинни Йдєлати. А єсли бы СОлєша и жона єго рєчєи
рухомыхъ Павла Дубицкого, чєрєзь нихь в тыхъ и м є н ь а х побраних, такжє за
шпєкою пожитковь и по апєллцьіи а заложєню позвовь в з а т ы х , штдати, вины
доброволнє заплатити, личбы вчинити и листовь поворочати нє хотєли и за
ППСОДЫ в той кгватговнои юпєцє, чого собє сторона чотыри тисєчи копь грошєи
ют нихь // шацуєт, и за всє досыть заразь [...], на чом подкоморинал
браславскал сама, кгды жь на то с причини справи [...], властне належачеє
дость, присАгу, которую єи сказ#єм, на врадє кгродском Браславском на рочкох
судовыхь кгродскихь браславскихь, которьіє в мсцы дєкабри в року нинєшнємь
сужони будуть, а то єсли би тьіє рочки нє дошли, тогди на перших, коториє по
тих там судить муслт, Ѵчинити. Мн за тою прн[...]ою суму, за то
поприсАжоную, на СОлєши и жонє єго подлугь права сторонє тєпєрєшнєи
поводовои тьш дєкрєтомь нашимь, a k o на року завитом, сказ^ємь и роки
статутовьіє заплатє складаєм, и ютсилаємь тую справу до врдду належного,
гдєкольвєкь в паньствахь нашихь короннихь н Великого існзства Литовского
СОлєша и жона єго добра свои а к и є , буд мають албо х о т а голотами суть, кЧ
Ѵчиненью дєкрєту нашому тєпєрєшнєму в том и во всємь далшомь поступку в
рєчах юсужонихь скуточноє ютправи порлдкомь и звьічаємь права
посполитого, аби ak o тиє добра всказаниє сторонє поводовои в дєржаньє тєпєр
заразь подани, такь н сума іїнзєи шкодь, чєрєзь нась сказанаА, на чом
подкоморинал браславскал прнсАгнєт, на СОлєши и жонє єго и на власнои
маєтностн ихь, єсли на тот час гдє мають Акую волную, што тєпєр зараз вжо
самь судь зємскии Браславскии сторонє поводовои іаснє вказати повинєнь, кгды
жь суду своєго СОлєши и жони єго, коли юсєлости нє показали, чого са
д о м о в а н о , правнє нє йістил, и з Л п ц є н а ют сторони визволити важилсл, подлугь
статуту ютправлєна била. А єсли би н и г д є маєтности зємскоє под нами нє
мєли и голотами били, т о г д ь і там жє декретом нашим сказ^єм, аби тоm жє
староства Браславского и кождьш иншии tfpad на тихь самих врадннкох
судових земских браславских и на властных и м є н ь а х и маєтностАхь их в с а к и х ,
гдє би юдноколвєкь в паньствах наших корунных н Великого кнлзства
Литовского мели, тиє вси шкоди таким жє шбычаем подлугь статуту ютправи#
моцю сєго жь нашого дєкрєту. До которог(о) на лєпшую вєру и свєдєцство
пєчат нша короннаА ест притиснена. Писан в Нєполомицах дал дєвАтогонадцат
мсца и ю л а року ют нарожєньА Исус Христова тиеєча тшпеот юсмдєсАт п а т о г о
a кролєванА нашого року д є с а т о г о .
Alb(ertus) Baranowski,
Справа того жь
R. P. vicecancellarius
Paulus Sczerbic,
decr(etalis) S(acrae) R(egiae)
M(aiesta)tis noth(arius)
РГАДА, ф. 389. on. 1, д. 198, л. 31 об.-37 об. Оригінал.
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1поводами 2Ідеться про великого князя московського. 3Тобто позвами. Але
перед цим згадано один позов. Зі сказаного далі видно, що позовів було два. 4Далі
має бути признали, иж. 5Далі має бути дєржал. 6' 6Ідеться про той самий
декрет Брацлавського земського суду.
1Зайве слово.
2Ідеться про поводову
сторону. 9Ідеться про запис.
10Далі має бути показовали.
11Незрозуміле
слово. пДалі має бути сторон. 13подпирають
№ 141

1585 p., жовтня 7. Луцьк. Впис у луцьку земську книгу випису з брацлавської ґродської книги
(1585 p., серпня б. Брацлав), який містить лист возного Брацлавського
воєводства Дмитра Щикитинського про те, що він, приданий брацлавським,
вінницьким і Звенигородським старостою Юрієм Струсом з Коморова київському
воєводі і маршалкові Волинської землі кн. Костянтинові Острозькому “на всі
справи”, з зем’янами Олехном Дешковським, Матяшем Зяловським, Дмитром
Шандировським і Андрієм Юшковським: 1) був свідком того, як у селі
Воробіївцях брацлавський земський суддя Іван Юхнович Кошка відступив
князеві в заставу за 10000 литовських грошів такі свої і свого молодшого брата
Андрія маєтки: села Воробіївці і Шпеків, селища Черемош, Фальків, Яголовків,
Ігнатівці, Дерепчинці, Рогізну, Почапинці, Михайлівні, Головського, Стриїв, Огарів,
Плисків, Ханів, Дчозів, Ошитків, Вовчок, Олексіїв, Губин, Тетіїв, Пальчиків,
Михалківці, Кузьминці і Теменинку, селища за рікою Собом, а також своїх
підданих у Вінниці і Брацлаві, до того ж 37 пасік з садами (своїх і підданих
своїх), Красний став, Фальків став, незайнятий на ріці Улизі став, став, ставок і
млин під Шпековом, незайняті два ставки на ріці Дерепчинці і в Плискові на
річці Росці; 2) з зазначеними зем’янами і посланцями кн. К. Острозького Іллею
Шашковичем і Григорієм Цурковським оглянув і описав межі зазначених
володінь (1585 p., липня 26. Воробіївці)
ь3апись заставний cam пана Кошки книзю СОстрогском#1
Року Бжог(о) ДФПЕ мсца ажтєбра %дна
Ha poKOJCзємских судових, comдніа свєтог(о) Михала рішского свіата в годѴ
нинєшнєл* тисєча namcom сосмьдєсіат птаол* припалых и судовнє
штправованых, постановившысіа ючєвисто в замку гсдрьскол* Луцюш пєрєд
нами, то єст Фєдороїм Кадіановичол< Чапличол* Шпановским, судєю, а Йваном
Хрєнниі/юш, подсудкам, вріадннками зємсюшм судовыми повѣту Луцкого, єго
мл. пак Ива» Юхнович Кошка, судіа зємским браславскии, (оповєдал и,
сознаваючы сочєвисто а #стнє, покладалъ пєрєд нами У судЮ выпис с книг
кгродских браславских -сознаніа соглєданіа возного браславског^о) Дмитра
Счыкичинского и шлахтьі, при нем будучих, всѣх справ и границ заставы и
поступєніа всѣх имєнєи єго дедшных и штчизных, Vвоєводствє Браславском
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лєжачьіх, єго мл. іаснєвєлмолсному пану пану Костєнтину кнжати СОсшрозскому,
воєводє киевскомѴ, маршалку землѣ Вольїнскоє, в котором выписе кгродском
браславском сознаніа возного коло того всєго шьірєм мєновитє и достаточнє
(описано и доложоно ест, просєчьі, абы юньш выпис вычытан и в книги справ
зємских луцких собычаем перенесена ^писан былъ. Мы єго, соглєдавшьі, пєрєд
собою читати казали; которыи так са в собє маєть:
Выпис с книг кгродских замку гсдръского Браславског^
По нарожєню Сна Бжого Исус Христа року тиеєча niamcom (осмьдєсіатого
піатого мсца августа шостого дніа
Ставшы сочєвисто на вріадє єго королєвскоє млсти кгродском, замку
гсдръском Браславском, пєрєдо мною, Григорємь Чєчєлєм, подстаростим
браславским, возньш воєводства Браславского шліахєтньш Дмитрь
Счикичинскии ку записованю до книг кгродских браславских тыми словы
созналь, иж, дєи, в року тєпєр идѴчом тиеєча niamcom юсмьдєсіат піатом мсца
июліа шостогонадцат дна, будучи мнє приданому шт єго мл. пна Юріа Crptfca
с Комарова, староста // браславского и вєницкого и звиногородског^), на всѣ
справы іаснєвєлможному пану пану Костєнтину кнжати СОстрозскому, воєводє
києвскому, маршалку землѣ Вольїнскоє, а так іа, маючы при собє шліахту зєміан
гсдръских воєводства Браславског^ их мл. пна СОлєхна Дєшковског(о), пна
Матіаша Зыаловског^, іїна Дмитра Шандыровског^, пна Андрєіа
Юшковъского, былом при том в дворє в сєлє Воробьєвцах, кгды єго млеть пан
Йван Юхнович Кошка, судіа зємскии браславскии, завєль и поступила, так и в
моц, держане и вживане подалъ имєніа свои дєдизньїє и ютчизньїє, Чвоєводствє
Браславском лєжичиє, всі части свои, ют брата єго рожоного игниіог(о) пна
Андрєіа Кошки єму налєжачиє, іаснєвєшожному пану пану Костєнтину кнжати
(ОстрозскомУ, воєводє києвскомУ, маршалку землі Вольїнскоє, в пєвнои сумє
пнзєи в дєсemu тнеєчах копах гршєи литовских, а мєновитє имєніа свои село
Воробъевцы з двором и з людми, еєло Шьпєков з людми и сєлища Чєрємошь,
сєлищє Фалков, сєлищє ІЗголовков, сєлищє Игнатовцы, сєлищє Дєрєичинцьі,
сєлищє Рогозна, сєлищє Почапицы2, сєлищє Михаиловцы, сєлищє Головског(о),
сєлищє Стрьієв, сєлищє СОгаров, сєлищє Плисков, сєлищє Ханєв, сєлищє Дчозов,
сєлищє СОшитков, сєлищє Вовчок, сєлищє (Олєксиєв, сєлищє Губин, сєлищє
Тєтєєв, сєлищє Палчиков, сєлищє Михалковцы, сєлищє Кузминцы, сєлищє
Тємєнинка, зо всѣми кгрунты сорємьіми и нєшрємьіми, С ПОЛМИ, З ЛЄСЬІ, с
пасєками, з садами, зъ дубровами и заросліамн, з еєножатми, з ставы, млыны
и з ставищами, з озєрьі и шзєрищами, з рєками и з рєчищами, з ловы рыбными
и гоны бобровыми и з ловы звєринньїми и пташими и всіакими пожыткы,
іакимиколвєк имєньї тєпєр и на потом названы будЧт, ничого на сєбє, жону свою
и близких, кревных // и повинних своих нє зоставуючи, вь сєлє Воробєвцах двор
зо всим будованєм, з дворцом, с поддаными и з их повинностіами, зь збожєм
засєіаньш, в котором сєлє подданых сосєльїхтіатых двадцат піат, в сєлє Шпєковє
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подданых соселых тгаглых трынадцат, в мєстє Веницы подданых соселых тгаглых
двадцат сосмъ, в мєстє Браславли подданых соселых тіаглых три, пасєкь из
садами в лєсєх на всєм кгрунтє дворных и на которых подданые панов розньи:
стоtam моих, Ивановых Кошчиных, тридцат сем, став Красньш по половицы с
пнол* Андрєєл* Кошкою, став Фалков мєнє, Йвана Кошки, (одного, став
нєзаніатьш на рєцьі льізє сполньш, став и млын под селом Шпєковсш на рєцьі
ЖабокричУ сполньш, дрйтш ставок вышем тог(о) сполньш, ставок нєзаніатьш
на речцы Дєрєпьчинцьі сполньш, ставок нєзаніатьш в Плисковє на рєцьі Росцы
сполньш; и иншых ставков нємало. Так тежбылолі при толі, кгды кгрумт Увєс,
іако сіа в собє здавна и тєпєр в обрубє и границах своих маєть, па» судія єго
кнжатскои млсти завєл и поступила, так и в моц, держане и вживане подалъ. И
по границах єсми з шліахтою при пану суди єздиль содпгатыдо піаты, гако нижем
написано. Ико ж пан судіа и их млсти пнолі суграничниколі своим спололі с
посланцами кнжати єго млсти панолі Илєю Шашковичолі и пнол< Григорємь
ЦУрковскіш при мнє знати давали, абы со той вєдали, иж дєдич и сотчич т ь іє
кгруиты по границам кнжати єго млсти заводип, и на кгрунт єхали и досмотрєли,
єсли кривдьі нє мают; іако ж никоторые были, а и»шьіє нє были и нихто // в
кгрунтє своєм шкода нє мєнил ани боронилъ. Которага граница, то єст почавшы
сод пгаты пєрвоє сод рєки Богу протав городища Стрелчкнског(о), сод кгрунту
єго млсти кнзіа Инуша Ъбаражског(о), воєвода браславского, сод (Островка
граничньш потоком к горє сод Богу до Круглика полца, тоє полцє всє нас, ішов
Кошков; сод того полца аж до дороги Соколєі/коє болшєм чвєрти мили; идУчи с
тоє дороги вправо чєрєз дУброву аж до еозєрца Купьєватого а сод того еозєрца
Купьєватого до рєчки Звиніачоє, бєрєголі тоє рєчки Звиніачоє дололіь аж до
Богу, содКамєніа Бєлого содБогу аждо Сухоє Борщовки, содтоє Сухоє Борщовки
до Камєніа Плоског(о), которьш Камєн лєжит на дорозє Браславском на полє,
сод того Камєніа Плоского до Торкова, в которол* Торковє крыница водочєрпь,
тою крыницою до рєки Жабокрича, За сод Жабокрыча по половицы
Баланданскоє пасєки на гору в лєс Варицким, а ооттол, минаючи кгрунт панов
Жабокрицкихь, полєвє аж до голови рєчки Селницы, com тоє рєчки Селницы
миліа Бурносовь рогь, которьшБурносов рог панов Жабокры^кшг3, полєвє єдУчи,
минаючи лєс Пєчєнєдас, по верховинах русавских аждо головы рєчки Вовчицы,
сод тоє головы рєчки Вовчицы долов Вовчицою аж* ^зведеного Камєніа, мєжи
Антоников и Головчина аж до сєлища Дєрєпчинєі/, а содтого сєлища Дєрєпчинєі/
аждо Половичих, до піаты кгрунту Мурафинского, а содпіаты горє Травноє аж
до вєрхУТравноє, до Лозы а содЛозы до Волошиновых лєсков, содВолошиновых
лєсков до дороги Сорог/коє, повєрхь головы Студєнца на лєсок Ироватьш, сод
лєска (броватого аж досєрєд лєса Кочманга, гдє дєлит кгрунт Капустєринским,
аж до дороги, котораіа идєт чєрєз Кочманг» до Сороки, a com дороги горє
Кочманєм посєрєдинє Кочманга, гдє дєлит кгрунт с пнолі Зіаловскіш, аж до
Луки Бєрєзовоє; в том мєстц^ піата; содтоє пгаты // вєрхь Бєлки, которага впадаєт
в Пєсец, содтол долов Пєсцолі до Поганцовых Сєтєм, по конєі/ тых Сєтєн
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Поганцовых, Had Пєсцом двє липє стоіа/и, а оздтул мимо Вышних Пнзиковых
лєсков до долины Ѵлем Чєрємошєнскии, тою долиною з верх# до верх#
Чєрємошки, a cowтол чєрєз дуброву по знаком по д^бъю, которьіє посочєрчиваньї,
дорогою єд^чи, аж до лєска Сушца, tad того лєска Сушца межи два лєски
Лубіанчик Мальш поправє, а полєвє кгрунот пна Клєщовског(о), аж долиною в
рєчку ЗвонихѴ, котораіа впадаєот в рєку Бог; до тоє ж пєрвшоє піаты nod
городище Стрелчиньское, содкол сє граница почала. К тому тежбыло.м при том,
кгды пан cydia завел и поступилъ, в моц, держане и вживане подалъ єго
кнжа/пскои млсти кгрунты сєлищь своих засобских по границям вєчистьш, а
мєновитє, то ест почавши соот петы соот вepxtf Дчйровки Малоє, по сей сторонє
Собу cod Веницы аж до Березок, a cod Бєрєзокь до Лозы, a cod Лозы nod Вороны
до вepxtf Гордовки Вєликоє, а содтул, минаючи кгрунти пна (Ободєнског(о), долом
tf Собь, тоот кгрунот поправє, а полєвє Звеницы; едѴчыcodверх# Вєликоє ДчѴравы
по дорогу Пшонскую, тоюдорогою мимо, втираючи Ташманіа рогу, codТашманса
до Переросли, a tod Переросли поверхь Пло(ск)оє, codroл Восчинич лєски, всѣ
три нши, a cod Восчинич лєсков повєрхь губинских верховин, втираючи
(Олєковцов, по лєски на Плоскоы р#дѣ, a cod тых лєсков на Плоском попєрок
руды Юсполєм верх#, заммуючи по Гиблом Плоскої/ по Бог лєска Лишовчика,
которьш nodfle дороги Тєтєєвское, поперек вєрховинь // Погиблых аж до поліа
Довгого, дороги Тєтєєвское a ©dim просто к вєрховинє (Олшанкы по Лычков
лєсок крамний аж до рєчки Роски, дєліачи з кгрунтм кнзіа воеводы
браславског(с^ Животовским, аж до Ѵстыа Роски Плисковскоє, к горе Роскою
Гнилою до Юстыа Кожанки, бєрєг тоє рєчки нас, Кошков, cod Плискова, а по том
сторонє бєрєг кнзіа воєвода браславског^о), a codѴстыа Кожанки rope Кожанкою;
по правє руцы cod Плискова кгрунот наш, а полєвє пна Красносилског^о) ;
втираючи лєса Кожанског(о) чєрєз долину межи Довжка лєска и Ханєва,
втираючи лєс Довжка, a oodrm, просто минаючи дѴбровку, долов рудою, котораи
в Поганку впала, a tod руды долов Поганкою аж до Собу, cod Поганки долов
Собом до tfcTbta Гордовки, котораіа дєлиот з кгрунтом пна (Олєши камєногорского
Жорньвиским, в том мєсотцЮпіата; а засє, cod піаты почавши, cod Юстыа рєки
Роски горе Звиніачоє, codкгруноту Скоморошковского Поповского сєю Звиніачою
аж до могилы Чигарчины, cod тоє могилы ЙзъдѴбровем, полем дорогу лєса
Тєтєєва, втираючи лєсков, поправє лєски нши, а полєвє кгрунот пна Клєщовского
Кошовским, содтол, почавшы Звиніачою Трибєсовскою, к горє межи Кошова и
Тєтєєва, минаючи кгрунот пна Клєщовског(о), до руды Малковы, котораіа cod
пєрєкопу встала, с поліа cod тоє р#ды Сухою долиною до тоє ж рєчки Роски,
долов рєкою Роскою до tfcTbia рєчки Студєнки а горє рєчкою Студєнкою, cod
кгрунту Еелоц,ерковског(о) до долины Воловицы, codтоє долины до Севруковых
лєсков, codСевруковых лєсков noceped лєска Высоких, которым верхъ Торчи cod
поліа Снєжєнского, // дєліачи кгрунот с пнолі Юхнолі Красносвдским сєлища
СОлбачовского, cod лєска Высоких Юсполємь Снєженским чєрєз р#д# Великую
на СОгарєвєц a cod(Огарєвца чєрєз полє Грушковскоє повєрхь Головска, минаючи
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Сивковы лєски в р#цы правом, дєліачи кгрунт с пнолі СОратовским, промаж
лєсков Сивовковых5, которьш6з водою по лєвом рѴцы; а по правом руцы видіачи
лєс, прозывагмым Кошчин, просто к полю Скоморошковскому, минаючи долину
полєвє приграничную, ^зьд^бровємь чєрєз могилі Великую ^сполємь полє
Скоморошковскоє а дуброва нас, пнов Кошков, аж до скалы плєса
Скоморошковског(о), а ©д скалы долов Роскою до tfcTbia Звиніачоє; в том
мєстц# піата юстатніаіа. И на том єго кнжа/иском млсти даль сєс мом зєзнаньш
лист под моєю пєчатю и с подписом руки моєє. А дліа лєпшоє вєрьі и твєрдости
их мл. вьішєм помєнєньїє пновє пєчати свои приложити рачили до сєго моєго
визнаного листу. Писак Воробєвцах лєта по нарожєню Сна Бжог(о) тисіача
niam com сосмьдєсіат піатог(о) мсца июліа двадцат шостог(о) дніа
Котороє іа сочєвистоє возног^ сознанє, до вєдомости своєє вріадовоє
приніавши, в книги кгродскиє браславскиє записатм казал. ЇЛко ж єсть записано.
Скоторых и сєс вьіпис под моєю пєчатю на то єго млсти кнзю воєводє києвском#
єсть выдан. Писан tf Браславли. Григорєм Бамбуза, писар.
А так мы, суд, тоє оповєданє и сочєвистоє сознанє іша Йвана Юхновича
Кошки, суди згмског(о) браславског^, такжє и выпис с книг кгродских
браславских сознаніа и соглєданіа возного браславског^ Дмитра
Счикичинског^ до книг зємских луцких записати казали.
ЦЩА України в Києві, ф. 26, on. 1, спр. 5, арк. 556-559. Оригінал. Засвідчений
випис з луцької земської книги в перекладі польською мовою, зроблений у
ХѴШ ст.: АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki arabskie, teka 130, N2 5. Впис
цього листа Д. Щикитинського в луцьку земську книгу 7 жовтня 1585 p.:
ЦДІА України в Києві, ф. 26, on. 1, спр. 5, арк. 556 зв.-563. Оригінал.
Засвідчений випис його з цієї книги в перекладі польською мовою: АРК,
zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki arabskie, teka 130, № 5.

*' 1Написано іншою, ніж сам документ, рукою.
2Почапинцы
іншою рукою внизу сторінки під текстом.
*Далі має бути до.
6которьш

3‘ 3Подано
5Сивковых

№ 142
1585 p., жовтня 7. Луцьк. -

Впис у луцьку земську книгу, на прохання брацлавського земського судді
Івана Юхновича Кошки, таких листів і привілеїв стосовно його маєтків у зв’язку
з віддачею ним у заставу за 10000 кіп литовських грошів цих маєтків і цих
документів київському воєьоді і маршалкові Волинської землі кн. Костянтинові
Острозькому: лист великого князя литовського Алєксандра брацлавському і
Звенигородському намісникові кн. Федорові Івановичу Четвертенському про
підтвердження листа короля і великого князя литовського Казимира IV щодо
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дарування Сенькові Кошці “пустівського” селища Шпекова, яке раніше тримав
Гришата, на умовах несення служби з цього маєтку (індикта 12, травня 7.
Вільно); лист Анни Семенової Кощиної про запис нею, з дозволу брацлавського
і вінницького намісника (“мѣстца”) кн. Романа Андрійовича, своєму синові
Юхнові Семеновичу Кощичу третьої частини маєтку Рогізни, яка зветься й
Воробіївцями, і позбавлення прав на цей маєток своїх дочок Яковицької, Ісаєвої
і Зяловської, онука Василя Романовича і його сестер - з огляду на те, що
Ю. С. Кощич має доглядати за нею, а по її смерті - дбати про її душу, та про те,
що по її смерті дві інші частини у маєтках Черемошному, Ігнатівцях і Фальковій
повинні бути поділені між всіма названими вище особами (індикта 4, червня 15.
Вінниця) ',лист Ісая Жабокрицького про те, що частину материзни його дружини
Марії в маєтках Черемошному, Ігнатівцях і Фальковій він і вона уступили за
20 кіп литовських грошів її братові Юхнові Кошці (індикта 9, червня 17.
Брацлав)-, лист Василя Романовича Ободенського про те, що він своєму дядькові
Юхнові Семеновичу Кошці уступив успадковану від свого батька материзну в
маєтках Черемошному, Ігнатівцях і Хвальковій та частину в цих же маєтках,
яку він одержав від своїх тіток і того ж дядька, - за те, що Ю. С. Кошка за свої
кошти влаштував його матір черницею в Печерський монастир (індикта 11,
лютого 16. Вінниця)', лист Милохни Грицькової, дочки Ободенського Федорової
Зяловської, про уступку своєму братові Юхнові Семеновичу Кощичу материзни
в селищах Черемошному, Ігнатівцях і Фальковій (індикта 11, квітня 17.
Вінниця)', лист Овдотгі Семенівни Кощича Ванькової Яковицької про продаж,
спільно зі своїм чоловіком Ваньком Яковицьким, за 50 кіп литовських грошів
материзни в селищах Черемошному, Ігнатівцях і Фальковій братові Юхнові
Кощичу (індикта 14, вересня 14. Козлів)', лист Романа Лодижинського та його
дружини Любки Єсманівни про продаж вітчизни селища Плискова за 12 кіп
литовських грошів Семенові Кошці (квітня 4. Брацлав); лист гетьмана
Великого князівства Литовського, луцького, брацлавскього і вінницького старости
та маршалка Волинської землі кн. Костянтина Івановича Острозького
брацлавському намісникові Григорієві Глуському про те, що він дозволив
Семенові Кошці купити селище Плисково у Романа Лодижинського (серпня 6.
Остріг); лист того ж князя про те, що він узяв у Семена Кошки 20 кіп литовських
грошів, і про те, що Івашко Красносельський не повинен вимагати цієї суми у
С. Кошки за селище Пальчиково та заволодів цим маєтком безправно, бо він,
князь, з дозволу великого князя литовського, віддав його господарському слузі
Симі (індикта 13, вересня 14. Полонне); лист Марії Маціївни Комарівни
Федорової дружини Трубачової про продаж нею купленого у Вінниці двору
вінницькому старості Михнові Якубовичу за три копи і 10 литовських грошів і
взяття у нього в рахунок цієї суми ліонського та контиршового сукна (1539p.,
липня 8. Вінниця)', лист вінницького врядника Михна Якубовича про продаж
ним купленого у Вінниці у Федора Трубача двору князівському дворянинові Юші
за 4,5 копи литовських грошів (індикта 6, грудня 17. Вінниця)', лист Юші
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Потапевича і його дружини Барбари про продаж ними, з дозволу вінницького
старости Єні Кузьминича, купленого у Вінниці в Михна Якубовича двору Юрію
Семеновичу Кошці за 4 копи литовських грошів (індикта 7, листопада 5.
Вінниця); лист священика вінницької Святомикільської церкви Василя Івановича
про продаж ним успадкованого від свого батька Івана Шебановича дому у
Вінниці Іванові Юхновичу Кошці за 8 кіп литовських грошів (1552 p., березня 18.
Вінниця)', привілей короля і великого князя литовського Сиґізмунда І
брацлавському зем’янинові Семенові Кошці про підтвердження листа короля і
великого князя литовського Казимира IV, яким підтверджено дарування йому
брацлавським намісником кн. Михайлом Васильовичем Чорторийським селищ
Ханева й Ошиткова, про підтвердження листа короля і великого князя литовського
Александра, яким підтверджено дарування тому ж Казимиром IV селища
Ошпекова, про підтвердження листа того ж Александра, яким даровано тому ж
селище Пальчиково, про підтвердження дарування тому ж брацлавським
намісником кн. Михайлом Васильовичем Збаразьким озера Удеча (1507p.,
серпня ЗО. Вільно)', лист короля і великого князя литовського Сиґізмунда І
господарському дворянинові Юхнові Семеновичу Кощичу про підтвердження
запису йому, з дозволу брацлавського і вінницького намісника кн. Романа
Андрійовича, його матір’ю Семеновою Кощиною Ганною третьої частини
маєтків - материзни Рогізни, яка зветься й Воробіївцями, заповідання її, що по її
смерті материзна в маєтках Черемошному, Ігнатівцях і Фальковій має бути
поділена порівну між Ю. С. Кощичем і його сестрами, та купівлі батьком
Ю. С. Кощича Семеном Кошкою в Романа Лодижинського селища Плискова
(1518 p., серпня 29. Краків)', лист короля і великого князя литовського
Сиґізмунда І про дарування Семенові Кошці і його синові Юхнові маєтку Журавич
в Луцькому повіті, підтвердження таких листів щодо дарувань Семенові Кошці
маєтків: короля і великого князя литовського Казимира IV - селищ Ханева,
Ошиткова і Шпекова, короля і великого князя литовського Александра - селища
Пальчикова, брацлавського намісника кн. Михайла Васильовича Збаразького озера Удеча та підтвердження купівлі С. Кошкою селища Дчозова в Андрушка
Бушминського (1518 p., грудня 10. Берестя); лист короля і великого князя
литовського Сиґізмунда І Іванові й Андрієві Кошкам про підтвердження продажу
їхньому батькові і своєму братові Юхнові Кощичу Васьковою Яковицькою
Овдоттю Семенівною Кощич спільно з її чоловіком материзни в селищах
Черемошному, Ігнатівцях і Фальковій за 50 кіп литовських грошів, а також
підтвердження уступки Милохною Грицьківною Федоровою Зяловською своєму
братові Ю. Кощичеві материзни в тих самих селищах, продажу Ісаєм
Жабокритським і його дружиною Марією Ю. Кощичеві частини в тих самих
селищах за 20 кіп литовських грошів, уступки Василем Романовичем
Ободенським своєму дядькові Ю. Кощичеві частини в тих самих селищах взЬмін за що Ю. Кощич влаштував його матір черницею в Києві (1541 p.,
серпня 25. Вільно)', лист короля і великого князя литовського Сиґізмунда І
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Іванові і Андрієві Юхновичам Коткам про підтвердження купівлі їхнім батьком
Юхном за 4 копи литовських грошів двору у Вінниці в Юші Потапевича (1541 p.,
серпня 25. Вільно)
Року шт нарожєніа Исуса Хрыста, Сына Божого, тисіача niamcom
юсмдєсіатпіатог^ мсца ажтєбра свмог(о) дніа
На рокох судових зємскнх луцких, ш т дніа с в єто го Михала рымского свіата
в року нинєшнєм тисіача піатсоть шсмьдєсіат піатомъ припалых и судовно
штправованых, пєрєд нами, то єсть Фєдоромь Кадиіаномь Чапличол<
Шпановским, судьєю, а Иванол* Хренницкіш, подсудькол/, вріадниками
судовими зеліскими повєту Луцкого, постановившися* шчєвисто в заліку
господарскомь Луг/ком, пань Йван Юхновичь Кошка, судіа зємскии повєту
Браславского, ку записованю до книг справ судових зємских луг/кихтими словы
вызнал, ижь што, дєи, заставші єсми в пєвнои сумѣ пнзим Чдєсєти тисіачах
копах грошєи личбы и монєтьі Великого кніазства Литовского имєніа мои, лєжачиє
в повєтє Браславскомь, то ест половині сєла Воробєвєі/ и половиц# сєла
Шпѣкова зо всѣми сєлищи, к нши належачими, и з людми в мѣсте Браславьскол<
и в мєстє Вѣницы єго млсти іаснєвєлможному пну пну Костєнтину кнжти
СОстрозскому, воєводє києвскому, маршальку землѣ Волинскоє, на што єсми
єго милости и лист мои записнии с пєчатю и с подписол* рѴки моєє, такь тєжь
з пєчатми и с подьписми рук людєи зацних даль, в которол* коло того ширєи а
мєновитє шписано и доложоно єсть, // іако ж и всѣ справи, листи, привиліа на
тьіє имѣніа, сєла, на сєлища и на всѣ кгрунты, до них налєжачиє, на твєрдость
праву кьніажати єго млсти дал єсми. Коториє пєрєд нами покладаль, просєчи,
абихмо их, читать казавши, до книг справ судових зємских вписать казали.
Ми ихь, шглєдавпт, пєрєд собою читати казали. Коториє слово шт слова такь
сіа в собѣ мають:
ІЙ, Алєкьсандрь, Божю млстью великий кніаз литовьскии, рускии,
жомоитскии и иных
Намєстнику браславьскому и звиногородскому кнзю Федорі Ивановичу
Чєтвєртєнском#.
Биль намь чоломь то на [...] зємєнин браславьским на ими Сєнко Кошка а
повѣдал намь, што ж, дєи, штєц нашь корол єго млсть дал єму еєлищо
пустовскоє на иміа Шпѣково, што Гришата дєржаль, и лист штца ншого пєрєд
нами клаль, што ж корол єго млсть тоє еєлищо єму даль, и просім нас, абыхмо
єму тоє еєлищо потвердили нішїм листомь. И ми то єму потвєржаєм сам нппш
л и с т о м . Нехай шнь тоє еєлищо держить и намь с того служб# служит подлѣ
тамошнєго собычаіа. Писан VВилни маїа еємьш дєн, индикт вторыинадцат. Пре.
мр. ти. с. пн. л. хръ. То ест така» подпис руки Чтого помєнєного пьривилыа. //
А то ест листь іінєє Сємєновоє Кощиноє; так сіа в собі маєт:
ЇА, Аньна Сємєноваїа Кощинаїа, зєміанка браславскаїа, буд^чаїа в добром
памєти, сознаваю сим моим листомь сама на сєбє, комі/ его будєт потреб
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вєдати алибо чтучи слышати, што жь с прєзволєнємь господина ншого кнзіа
Романа єго млсти Андрєєвича, мѣстца господарчого браславского и вєницкого,
записываю сыну своємУ Юхну Семеновичу Кошчичу со всѣх имєнєи своих
сотчизных третюю часть на ммя Рогозню, што ж зовуться1 Воробєвци,
вьінємши oот инших дєтєи свошс тую часть, comдочок своих com Иковиї/коє и
am Исаєвоє, и comЗьгаловскоє, и comУнука своєго corn Василя Романовича, и com
сєстрь єго, а для того, што ж мя сы» мои Юхно маєт докормити до смєрти
моєє а по моєм животі маєт ся пєчаловати дУшєю моєю. А тую мою часть
маєт вѣчно держати и жона єго, и дѣти єго. А еони бы ся Утую мою часть У
Юхна, сына моєго, и в жоны єго, и в дєтєи єго нє вступалися, а по моєм животѣ
тьіми двѣма частми Чєрємошньш а Игнатовцы, а Фалковои мают ся тьіє всѣ
дѣти мои, верху писаные, дєлити и сын мои Юхно. А на лєлшую твєрдост била
єсми чолом господину моємУкнзю РоманУ єго млсти, мєстцУ господарчому
браславскомУи вѣницкому, абы єго млсть пєчат свою приложил // к еєму моєму
листу. И єго млсть мєстцє господарскоє на моє чоломбитє то вчинил, пєчат
свою приложил к еєму моєму листУ. А которые были люди добриє зємянє их
млсть подли мєстца господарчого па» Крышгофъ Кмитич а па» Ивашко
Фурсович, а па» Ивань ДУбиг/ким, а пань Богуш, врядник їензга Романа єго
млсти вѣницкии, а па» Ивашко Лячкович, и я их млсти била чолом, абы еони
пєчати свои приложили к сємУ моємУ листу. И их млсть на моє чоломбитє то
вчинили, 2печати свои'2приложили к еєму моєму листу. Писань УВѣницы ю»
пєтнадцатьш дєн, индикть четвєртьіи.
А то ест листь пна Исая Жабокрыцкого и жоны єго; тот такь ся в собѣ
маєт:
\А, пан Исаи Жабокрыцкии, из своєю жоною из Марєю, и з дѣтми своими
сознаваємо сами на сєбє сим своим листомь, хто на нєго посмотрит або чтучи
всльшіит, нинєшним и на потол< будУчим, кому будєт погрєбь того вѣдати або
чтучи слышати. Жадаль мєнє шурин мои па» Юхно Кошка и жоны моєи Мари
а своєи сєстрьі. Которага южь часть приходила материзныи, сотчизнои моєи
жоны Мари, и єго млсть мєнє в томь прохань и жоны моєи Мари а своєи сєстрьі
чєрєз люде добрыи, абыхмо єго млсти сотпустили тую часть материзну жоны
моєи. / / Ино Я ИЗ жоною своєю, помисливши в томь, и єго мл. тую часть
сотпустили имєнии3 наших Чєрємошноє, Игнатовцы и Хвалковь за двадцать
копь грошєи вєчно собєл. А чєрєз то ся самь ани жона моя, ани дѣти наши, ани
хто из блкжних нНшхь нє имают в нєго ани в жоны єго и в дєтєи ихь вжє тоє
ошчизны поискивати. А єстьли бы пак хто хотѣлъ тоє оотчизны в них
поискивати, тогды тот заллатит сто копь заруки кнзю єго млсти. А што єго
млсть на то выложить, ис таковыми со то правуючи, тогды тот имаєт всю
шкодУєго млсти заплатити. А тая сотчизна прєдея таки4єго млсти и єго дЬтєм
маєт быти вѣчно собєл. А при том были и тому добре свѣдоми пан Михно
йкубович, старосьта браславскии, а пан Кузма Антонович, староста вѣницкии,
а пан Богуш Слупица, зємєнин браславскии, а па» (Олехно Супруновскии,
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зємєнин вѣнт/кии. А дліа лѣпшого свидсшіа и твєрдости их млеть пєчати свои
приложили к еєму моєм# листу. И тых верху писаных пнов просил єсми, абы их
млеть пєчати свои приложили к еєму листу. Их млеть дліа моєє прозбы и дліа
жоны моєи чоломбитіа то вчинили и пєчати свои к еєму моєму листу приложили.
А водлюг5их милости пєчатии и іа сам, пан Исаи, из жоною своєю свою пєчат //
приложиль и к еєму їшюму листу. А писалъ покровскии попъ СОнисмы. Пис. tf
Браславли июніа еємогонадцать дніа индикта дєвіатого.
А то ест лист пна Василіа Романовича СОбодєнского; так сіа в собѣ маєт:
ІЗ, Василєи Романович (Ободєнекии, зємєнин браславскии, сознаваю сим
м о и л і листомь самь на сєбє, кому того будєть потреба вєдати або чтучи
сълышати, што ж коли матка моїа ступила до Божєго закон# до свєтоє
Прєчистоє Тієчерског(о) манастыра в чєрницьі, и іа нє мєл тоє вьшравы, чим
бых мѣлъ єє млеть матку свою на то виправити, и іа бил чолол* діади своєм*'
пну Юхну Семеновичу Кошцє, абы єго милост вьтравил матку мою слушне до
манастыріа свєтоє Прєчистоє Пєчєрскоє. И єго млеть такь, іак то господин и
діадіа мои, на моє чолол<битье то вчинил, вьіправил матку мою слушьнє такь,
іак же мела єє млеть того закон# Божєго доити. Ино которьш тежтам спадокь
на мєнє пал #во имѣньех ютца моєго нєбожчика материзна VЧєрємошжш а #в
ЬІгнатовцохь, a tf Фалковєи част тых имѣнеи com діади моєго пна Юхна
Семеновича и ют тєто/с моих. И іа тую всю часть тых имѣнеи докупил діади
своєму пну Юхну Семеновичу на вєчность и єго дѣтем. И штобы тую мою
часть тых имѣиеи, верху писаних, // ютца моєго матєризньї жадє«6 ближних
моихь нихто сіа нє вступал ани іа сам. Маєт єго млеть па» Юхно тую част
вєчно держати и єго дѣти так, гак сіа таїа часть собє со всим на всє маєть. А
єсли бых іа мєл тую рєч Ѵзьрушити пну Юхну, діади своєм*/, и іа заплачу
господар# королю єго млсти двєстє копь грошєи а дєржавцьі браславскомУ, хто
на тот час будєть, сто копь грошей. А при том были люде добрьіє пновє их
милость па» Мартин Збунинскии, наместникь кнзіа Костєнтина єго млсти
вѣницкии, а зєміанє вѣницкие па» СОлєхно Супрунович а па» Василєи Паикович,
а свєщємник вѣницкии попь спаскии Ива». А писал Дашко, дыак вѣницкии. А
над то бил єсми чоломь тьш пном их млсти, верху писаньш, бы их млеть пєчати
свои приложили к еєму моєм# листу. И их млеть на моє чолол<битє то вчинили,
при ТОЛІ бывши, И пєчати СВОИ приложили K еєму MOEMtf листу. И подли ТЫХ
пана[.. .]ких печатей и свою єсми пєчат приложил к еєму моєму листу. Писан V
Вѣници фєвраліа шостогонадцать дніа индикта первогонадцать.
ЇЛ, Милохна Грш/кова, дочка СОбодє»ского Фєдороваїа Зыаловьскаіа, зєміанка
браславекаїа, сознаваю сим листом сама на сєбє, кому того будеш потреб вєдати
або, єго чтѴчи, слышати, што ж которую єсми часть мѣла в еєлищох V
Бьріаславсшм повѣте з братею восполок из сестрами II изь сестрами своими
матєризнє своєи VЧєрємошномь а Ѵв Ыгнатовцох, a tf Фалковє, ино брат мои
пан Юхно Семенович Кошчича жадал мєнє чєрєз люде добрые, абых іа єму тую
свою часть поступила матєризньї своєє в тих то еєлищох, верху писаных. И ом
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то на брата своєго пна Юхново жадане, чєрєз тьіє люде добрьіє слово тую всю
часте во всѣх тыхъ сєлищох, што там єсть материзны моєє, поступила єсми
брату своєму пну Юхну Семеновичу Кошчичу. А сон мнѣ за то досыт такь
напротивк# того вчинил, чого ж мнѣ такь нє было шкодно. То вжє сон маєт
часть мою тую держати со всѣмъ на всє, іакь сіа таїа часть Чтых сєлищох Ч
собі сіа маєт, вѣчно, непорушно, и пїїи єго, и дѣти єго. А іа вжє, сестра єго
Милохна, во всєи той части тых имєнєм материзны моєє, што там єсть, нє маю
жадного дѣла ани дѣти мои, ани ближниє мои. А при том былм пновє их млсть
пан Кузьма Антонович, будучи на тот час com кнзіа Костєнтина єго млсти
вріадник вѣницким, а пан Василем Шандыровскии, а пан Йван Вошшкович
Бєрдичовскии, а мєщанє вѣницкие пан Миско Пєрєхабєн а пан Пашина Кравєц.
А писаль // Дашко Сосонскии, кнзіа єго мл. дыакъ вѣницкии. А к тому и пєчат
єсми свою приложила к семУсвоєму листу. А при толі била єсми чоломь пну
Кузмѣ Антоновичу, вріаднику кнзіа єго млсти вѣницкому, абы єго млсть рачиль
свою печать дліа твєрдоє рѣчи приложити. И єго млсть на моє чоломбитє то
вчиниль, при толі бывши, и пєчат свою приложил к сєму моєму листу. Писак Ч
Вѣници апрѣліа сємогонадцать дніа индикта пєрвог^надцать.
\А, ііни СОвдотіа Сємєновна Кощича пни Ванковаїа ПЙковицкаїа, посполито з
мужолі моимь с пномь Ванкомь ІЛковицким сознаваєм сами на сєбє сим моим
листам, кому бы потреба т о г о было вѣдати або, чтучи єго, слышати, ижь іа з
мужомь моим посполито с їшом Ванкомь ПЗіковицкші нашою волєю доброю
продала єсми брату моєму пну Юхну Кошчичу материзну мою сотчинную
матки моєє, котораіа сіа часть мнѣ состала в Браславли, в трєхь селищах на
mm в Чєрємошнам a вь Выгнатовцах, а в Хвалковє, за піатьдєсіат копь грошєи
полугрошковых л и т о в с к о є личбы єго млсти брату моєму самому и єго жонѣ, и
єго дєтєм вєчно и непорушно со всѣми доходы тых вышеы мененых селищъ и с
поплаты и ис подачками, ничого на сєбє нє составліаючи, // со всѣмъ потому,
какь таїа часть моїа вь тых селищах сама в собѣ сіа маєт. А іа сама ани муж
мом, анидѣти ішш, ани ішш ближнии нє мают вжо ни вь во што сіа там вступати.
При там были и того добрє свєдоліни пан Богдань Михайлович Загоровскии,
кніазь Ивань Михайлович Р^жинским, пан Васко Бєликович Козловьским, пан
Семен Миховским. И на то єсмо брату моєму пну Юхну Копгьчичу сєс наш
лист дали з нашою пєчатю. И єщо ж єсмо на то били чоломь их млсти тымь,
вышем мєнєньїм людємь, добрым, абы их млсть и свои пєчати приложили. Ихь
млсть и свои пєчати приложили к сєму їшюму листу. Писан в Козловѣ сєнтєбра
чєтвє/ттогонадцат дніа индикта чєтвєртогонадцат.
Ш, пан Роман Ложыжинскии, из жоною своєю Любкою Есмановною
вызнаваемъ то сами на сєбє сим ншим листом, што ж продали єсмо сєлищє
ншє сотчизну ЧБраславском повѣте на мміа Плисковь за дванадцат копь грошєи
пну Семену Кошцє и єго жонѣ, и ихдѣтем, и их ближним, и на потом будучим их
спадком со всѣмь с тим, што к тому селищѴ, верху писаноліУна мміа к Плискову,
прислухало и со всѣм с тим, // как сіа ис стародавна Чсвоих границах маєтсіа,
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з лєсьі, з дубровами и с пасєками, и с ставы, с полми и сєножатми, и з рєками,
и з бобровьілш гоны, и з зєрємєньї. А продали єсмо их млсти тоє сєлищє на мміа
Плисков, сотчизну свою, пну Сємєну Кошцє и єго панєм, и их дѣтем, и ближним
ихь собєл вєчно и нєпорупгьно. А мнѣ вжє, Романови, и жонѣ моєи Любцє, И
дѣтем ншим, и ішіим ближним У тоє вжє сєлищо У Плисковь нєнадобє
Уступатиса ани поискивати. А єсли бых а, Роман, алибо жона моїд, або дѣти
нши, алибо ближнии нши хотѣли быхмо того сєлища Плискова под ними
поискивати, тогды мы заплатим господару королю єго мл. піатдєсіат копь
грошєи, а хто при том был, тым двадцать копь грошєи, а пну Сємєну Кошцє
заплачу алибо сыну єго, алибо ближнимь єго тридцать копь грошєи. А при
томь были кнгаз Сємєн Федорович Чє/ивєртєнскии а пан Григорєи Глускии,
староста браславскии, а зємєнин браславьскии пан Стєцко Слупица, а пан
Короткий. И бил их млсти єсми чоломъ, абы их млсть на моє чолол<битє
Учинили, пєчати свои приложили к еєму моєму листу. И их млсть на моє
чоломбитє Учинили и пєчати // свои приложили. А іа, Роман, из жоною своєю на
твєрдость сєго ншого листу тут жє єсми пєчат свою приложил. Писан У
Браславьли мсца апрѣліа четвертого дна.
COm кнза Костєнтина (Івановича СОстрозского, гєтмана господара, короліа
єго милости, старосты луї/кого, браславьского и вѣницкого, маршалька
Волынское землѣ, намѣстнику ншомУ браславьскому пну Григорю Глускому.
Такєж здє мовил намь пан Сємєн Кошка, што ж зємєнин браславьскии
Роман Лодыжинскии продаєш єго млсти своє сєлищо Плисково. Ино єго млсть
просил нас, абыхмо єго млсти дозволили в нєго тоє сєлищо купити. Ино єсли
тот Роман Усхочєть пну Сємєну тоє сєлищє продати, и мы єго млсти дозволили
в нєго тоє сєлищо купити. И лист єсми єго млсти свои на то даль из моєю
пєча/ию. Писан Ув Острозѣ августа шостого дна.
ІЗ, Костєнтин Иванович СОстрозскии, гєтмань господара, корола єго мл.,
староста луцкии и браславскии, и вѣнщкии, маршалоюь Вольшскоє землі,
вызнаваю сим моим листом. Взол єсми в пна Сємєна Кошки двадцать копь
грошєи, // которьіє ж пнзи хотєл в нєго взати Ивашко Красносѣльскии за имѣне
Палчиково. Ино на тые пнзи дла того в іїна Сємєна Кошки взол, што а тоє сєло
Палчиково дал былъ слузѣ господарскомУ Симє и лист господарскии єсми єму
на тоє сєлищо Угосподара єго млсти выправиль. Ино Ивашко незъбытности7
моєи, нє вѣдаю, которьш ообычаемь, тоє сєлищо почал держати. Ино єсли будєт
Ивашку котороє діло, и соннехай вь тих пнзєх мєнє ищєт, а пну Копгьцє бы дал
впокой, бо а в нєго т ь іє їгази взал. И на то єсми пну Кошцє даль сєи мои листь
з моєю пєчатью. Писан УПолоном еєнтєбра чєтвєртогонадцат дна индикта
трєтєгонадцаяі.
Мара Мацѣевна Комаровна Фєдороваа жона Трубачова, вызнаваю сама
на сєбє сим моим листом козящому доброму, кому будєть потреба того відати
або, чтучи єго, слышати. Которьш двор мои пьромєжи пна Юхнова двора
Кошчина и промєжи свєщєнника спаського, купьлєньш Умєстє Вєницкож, а
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TOWдвор свои с огородолі и с садам, и со всѣмъ с тьш, што к тому двору єсть,
какь са тот двор в собѣ маєт, продала пну Михну // ІЗкубовичу, старосте
вѣницкому, за три копы грошєи и за дєсат грошєи. А взала єсми єго млсти за
тую три копы и за дєсат грошєи сукнам люкским а контьфшовымъ. А муж
мои Фєдор и а сама, и вєс pod нашь Vтот двор нє маємь Юступатиса ничимь.
Волє» в том дворѣ пак Михно єго млеть, гдє єго млеть схочєть, тамь тот двор
дінєть. А при томь были люди добрыи, к тому добрє свѣдоми протопопа
браславьскии и вѣницкии свєщєкникь Алєксіи николекии вѣниі/кии а пань
Мацѣи Дашьковичь Корниловича, зєманин вѣницкии, а свєщєкник Ивашко
спаекии вѣницкии, а мєщанє вѣниі/кии Троі/кии а (Ондрѣи Трус. А дла ліпшоє
справедливосте и твєрдости а, Мара, на тот час нє мѣла єсми при собѣ своєє
пєчати, просила єсми протопопы Алексѣа а пна Махцѣа, свєщєкника спаського,
пггобы их мл. рачили к еємі'моєму листу пєчати свои приложити. Их милость
на моє чоломбитє вчинили и пєчати свои к еєму моєму лисьту приложили. Писак
Вѣницы лѣта $ тридцат дєватог(о), индикт чєтвєртьш,июлга Й дна.
ЇЛ, Михно ІЙкубович, врддник вєницкии, даю знакомито сим моилі листом
кождому доброму. Продаль єсми двор свои, тот, когорыи быль єсми купилъ
Фєдора Трубача, дворанину кнза єго млсти Юши за полпаты копы грошєи со
всѣмь на всє, какь са тот дворь собѣ маєть. А тот двор стоит промєжи
пнолі Юхномь Кошкою а промєжи спасюш А при том были людє добрьіє и
тому добрє свѣдомы пань Сима а пань Кордышъ, а воить в Ѣ н и і / к и и Дєдєра. А
дла лѣпшое справедливосте а, Михно Иікубович, и пєчать свою приложиль к
еєму моєму листу. Писан У Вѣницы дєкабра еємогонадцат дна индикта
шостого.
Под свєдоліємь пна старосты вѣницкого пна Ени Кузминича а, Юша
Поталевич, из жоною моєю Барбарою вызнаваю самь на сєбє сим моилі листомь
кождому доброму, кому того потреба будєт вєдати або чтучи єго слышати.
Продаль єсми двор свои мєстє Вѣницкомь, которьш был єсми купил пна
Михна ІЗкубовича, пну Юрю Сємєновичу Кошцє зо всѣмь с тьш, акь са тоє
дворищє в собі маєт, за чотыри копы грошєи литовскоє монѣты. А при толі
былилюдє добриє, к тому добрє свѣдомы па» Ена Кузминич, староста вѣницкии,
а пак Фєдор Кордышъ. А а, Юша, нє мѣлъ єсми своєи пєчати и а просил // пна
Ени Кузминича а пна Фєдора Кордыша соприложєкє пєчати к еєму моєму листу.
И их млеть на моє чоламбитє то вчинили, и пєчати свои приложили к еєму
моєму листу. Писак Вѣницы ноабра патого дна икдикта еємого.
\А, Василєи Иванович, свєщєкникь и служите вєликого свєтого Николы в
мєстє Вѣниі/комь, (ознаимую тымъ моимь листомь, ижь которыи долі на горѣ
Спаскои подлє двора нєбожчика пана Юхна Кошчича мѣль єсми по дакю
нєбожчика сотца своєго Йвана Шєбановича, а такь а тоть дет свои зо всѣмь
на вьсє и зь дворищємь продаль єсми єго милости пну Йвану Юхновичу Кошцє
зі осмь копь грошєи монєтьі и личбы литовьскоє, личачи в кождыи грош по
дєсєти пнзєи, єго милости самому, пнєи и дѣтем их милости, и потом будѴчимъ
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щадкомь их. Волни их милость ошдати, продати и даровати або и на цєрковь
записати и, іакь налепѣи их милость сами розУмѣючи, там єго обернути. А
брать m ow , а никоторые иншиє близкиє мои в том пєрєказьі жадноє их млсти
дѣлати нє мают, бо то єст дворшцє // и двор нєцє/жовньш. И на то єсми их
милости даль сєс мои лист под моєю пєча/ию. А при томь были и тому добрє
свѣдоми их млсть пань Борис Федорович ІЗкушинскии а пан Ивань
Вороновицкии, а пан Игнать Клєщовскии, зємсанє господарскиє вѣницкие и за
прозбою моєю и свои теж пєчати приложили к еєму моєму листу. Писань У
Вѣницы под лет. Бож. нарож. тисіача niamcom пєтдєсіат второго мсца марта
шемогонадцат дніа индикта дєсіатого.
А то ест привилєи comкороліа Жикгимонта, Сємєнови Кошцє даньш; так сіа
в собѣ маєт:
Жикгимонт, Божю млстью корол полскии, великий кніазь литовскии, рускии,
кнжа прускоє, жомоитскии и иных
Бил нам чолом зємєнин браславьскии Сємєн Кошка и клаль пєрєд нами
листы сотца ншого Казимєра, короліа єго млсти, и брата ншого Алєксандра,
короліа, и тєжь листь намєстника браславьского кнза Михаиловь Василєвича
Збаражского. Ино в тых листах выписано, што ж сотєц нашь єго млсть
потвердить єму двє сєлища в Браславьскомь повіте на иміа Ханєв а (Ошитков,
которые жь сєлища даль єму кніаз Михайло Васильєвич Чорторыискии, держачи
Браславль com єго млсти, а брать ішгь Алєксандєр, корол єго милость,
потвєрдиль єму содное сєлищо в Браславскст жє повѣте, //данину сотца ншого
Казимєра, короліа, на иміа СОшпєково, а к тому даль єго млсть ємУдрУгое сєлищо
там жє У Браславли на иміа Пальчнково, а намѣстникь браславьскии кніаз
Михайло Василєвич Збаразскии придал єму к тьш жє еєлищол* озеро
Браславьского жь повѣта на иміа #дєч. И бил намь чоломь, абыхьмо то
потвердили єму ншим листомь. Ино мы, вислухавши тых листов штца и брата
ншого, королев их млсти, и кнза Михаилова листу Збаражского, при тож таки
єсмо єго зоставили и потвєржаємь то сим ншим листомь вєчно єму и єго жонѣ,
и их дєтем; нехай юн тьіє вьішєи писаные сєлища и юзеро Ѵдечъ держить со
всѣмь подлє пєрвого дана и листов сотца и брата ншого, королев их млсти, и
кнзіа Михайла Василєвича Збаражского. А на твєрдость того и пєчат ншу
казали єсмо приложити к еєму ншому листу. Писан У Вилни літа Божєго
тисіача піатсоть еємого мсца августа тридцатого дніа индикта дєсіатого.
То привилєи, comтого ж короліа Жикгимонта даныи; тако сіа в собѣ маєт:
Жикгимонт, Божю милостью корол полскии, великий кніаз литовскии, рускии,
кнжа прускоє, жомоитскии и иныхь
Чиним знаменито // сим ншим листомь, хто на нєго посмотрит або, чтучи
єго, вслышит, нинєшним и потом будучим, кому будєть потреб того вєдати.
Биль нам чоломь дворанин нпгь Юхно Семенович Кошчича и повѣдилъ пєрєд
нами, иж матка єго земіанка браславскаїа Сємєноваїа Копгшнаїа Ганна под
свѣдомомь и пєчатми намѣстьника браславьского и вѣницкого нєбожчика
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кнзи Романа Андрѣевича и иных людєи добрых записала єму третюю часть
имѣнеи, материзну свою в Браславском повѣте на иміа Рогозну, котороє жь8
зовєтси Воробевьцы, вѣчно штдаливши шт того имѣніа и н ш и х дєтєи своих,
ближних своих; а што сіа дотычеть иных имєнєи єє материзных Чєрємошньї а
Игнатовцовь, а Фалкова, тьіє имѣніа по животѣ матки єго маєть шн з сестрами
своими подѣлити в ровныи дѣль подлугь собычаіа права зємского. К тому теж
повѣдил пєрєд нами, ижь ште ц єго Семен Кошка купиль в зєміанина
браславьского Романа Лодыжиньского и вь єго жоны Любки Есмановны еєлищо
их ютчизноє ЧБраславьском повѣте на йми Плисково вѣчно. И на тоє шн имѣне
Рогозну запис матки своєє а на еєлищо ку/шєноє Плисково лист купчии того
Романа // Лодыжинского перед нами вказываль, и бил намь чолом, абыхмо на
то дали єму нпгь листь и потвердили то єму ншим листом на вєчность. И мы з
ласки ншоє за єго к нам вєрную службу и на єго чоломбитє то вчинили, на то
дали єму сєсь нпгь листь и тоє имѣне Рогозну, материзну матки єго, и еєлищо
куплю штца єго ЧБраславьском повѣте потвєржаємь симь ншимь листомь
вѣчно єму самому и єго жонѣ, и их дѣт&м, и на потом будучим их щадкомь со
всѣми людми того имєніа и сєлища и з их всѣми земліами, и с пасєками, и з
еєножатми, и з гай, и лєсьі, и з дубьровами, и з ловы звєринньїми и пташилш, и
с озеры, и з рєками, и з рєчками, и з ставы, и с ставищи, и з млыны и их вымелки,
и з бобровьши гоны, и з службами всѣми тых людєи, и з дачми грошовьши и
медовими, и бобровыми, и куничними, и со всѣми иными платы И ДОХОДЫ, и
пожитки, которьімколвє имєнєм могут названы або менены быти, и со всѣм с
тьш, как сіа тоє имєнє Рогозна, што сіа менует Воробевцы, и еєлищо куили
штца єго здавна и нинє сами в собє и в границах своих мают подлуг запису
матки ег(о) Сємєновоє Кошчиноє и теж кулли штца ег(о), и листу куячого
Романова Лодыжинског^. И волєн шн и потом будучи и єго наслідки там
прибавити, роспшрити и к своєму лєпшому и вжиточному собєрнути так, как
сами розуміючи. А на твєрдост того и пєчат їшіу казали єсмо привѣсити к
сєму ншому листу. При том были маршалок зємскии, дєржавца слонимскии
пан ї&н Миколаєвич Радивиловича а подскарбии з є м с к и и , староста ковєнскии
пан Аврам Езофовнч. Писан Ч Кракове под лѣты Божєго нарожєніа тисіача
niamcom шемог^надцат мсца августа двадцат девіатыи дєн, индикта9
шостыи. Копот Васкович, писар. //
А то єст лист привилєи, шт короліа Жикгимонта даний; которьш так сіа в
собі маєть:
Жикгимонт, Божю млстью корол полекии, великий книз литовьскии, рускии,
кнжа прускоє, жомоитскии и иных
Чиним знаменито сим ішшмь листомь, хто на нєго посмотрит або, чтучи
єго, вслышить, нинєшнимь и потомь будѴчимь, кому будєть потрєбь того
вѣдати, ижь, взавши єсмо вѣрную а справедливую к намь службу зємєнина
б{1аславского Сємєна Кошки и сына єго Юхна, што ж шни частые послуги намь
чинили противку поганства татар и, будучи в тых службах нших, многиє раны
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приніали, з ласки ипіоє дали єсмо им имєнє в Луцкомь повѣте на ммга Журавичи
со всѣми людми и зємліами того имѣніа путными и дачними, и тіаглыми и со
всѣми их службами и дачками, и со всѣмъ с тьш, как сіа тоє имѣне здавна в
собѣ мѣло. А к тому повѣдиль пєрєд нами Сємєн Кошка, иж оотєцнаш Казимир,
корол єго млеть, даль єму три сєлища в Браславстм повѣте на имга Ханєв а
(Ошнтков, а Шпєково. А брат наш Апєксандрь, корол єго милость, дал єму там
жо в Браславли сєлищо Палчиково, а намѣстникъ браславскии кніаз Михайло
Василєвич Збаражскии к тьш селищам дал еиУ// созєро Браславского повѣта
на иміа дєчь. Которьш ж сєлища и тоє созєро и мы пєрво сєг(о) потвердили
єму ншим листом на вєчност. Теж повѣдилъ пєрєд нами, иж юн купил в
зєміанина браславьского АндрУшка Бушминского сєлищо въ Браславскомь
повѣте на иміа Дчозов вѣчно. И на іьіє сонсєлища и созєро в Браславстм повѣте
листы, данины и по/явєржєньє ютца и брата ншого королев их млсти и нашо и
тєжь листь купчим того АндрѴшка Бушминского пєрєд нами вказывалъ. И бил
намь чоломь Сємєн Кошка з сынол* своим Ю х н о л і , абыхмо то всє потвердили
им ншим10листом на вєчност. Ино мы з ласки ншоє за их к нам вєрную службу
на то дали имь сєс наш листь и тоє имѣнье Журавичи, ншу данину, и селища в
Браславскол* повѣте, данину ютца и брата ншого, королев их млсти, и юзєро
дєчь, и тежтоє сєлищо куплю єго в Браславскомь повѣте с потвєржєнєл« сим
ншим листомь вѣчно и навєки непорушно єму самому и єго жонѣ, и их дѣтем, и
на потом буд^чимь их щадкомь со всѣлш людми и зєліліами того имєніа
ЖЮравичь и еєлищь, вьшієм мєнєньїх, в Браславскомь повіте и купли єго,
путными и дачнымм, и тіаглымми з ихь всѣми зємліами пашными и бортними, //
и еєножатми, зь гай и лєсьі, и дубровами, и с пасєки, и з ловы зверинными и
пташими, и со юзеры, и з рєками, и з рєчками, и з єзьі, и сь ставы, и ставищи, и
З МЛЫНЫ и ИХ ВЬІМЄЛКИ, и з бобровыми ГОНЫ и сь службами всѣми, и входы ТЫХ
людєм, и з данми грошовими и медовими, и бобровими, и куничними, И з
діакьли иржаньшм и ювсіаними, и со всѣми иньшм плати и пожитки,
которымколвѣ имєнем могут названы або мєнєни бити, и со всѣмь с тымь,
как сіа тоє имєнє Журавичи и тиє сєлища, верху писаниє, и юзєро дєч здавна и
ниє сами в собѣ и в границах сіа своихь мають. И волєн юн и по нєм будйчии єго
наелєдки там прибавити, роеширити и кь своєму ліпшому и вжиточному
юбєрнути так, какь сами налєпєм розѴмеючи. А на твєрдост того и пєчат ншу
казалисмо привісити к еєму їшюму листу. При том били їсніазь Вомтєх, бискупь
вилєнским, кніаз Павєл, бискупь луг/ким и бєрєстєискии, воєвода вилєнскии,
канцлѣр пан Миколаи Миколаєвич Радивиловича, пан вилєнскии, гєтман
навышшим, староста луцкии, браславьскии и вѣницким, маршалок Вольїнскоє
зємлі кніаз Костєнтин Ивановичь // (Острозским, воєвода троцкии, маршалок
дворнии пан Григорєи Станиславович (Остиковича, пан троцким, староста
жомоитскии пан Станислав ГЙнович, маршалокь зємьским, дєржавца
слонимскии пань ІЗнь Миколаєвич, воєвода полоцкии, дєржавца мозырским пан
(Олбрахть Мартинович Кгаштолтовича, староста городєнскии пан Юрєи
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Миколаєвич, воєвода новьгородскии, дєржавца довкговскии па» ІЪн Инович
Забєрєзьінскии, староста бєрєстєискии, маршалокь па» Юри Иванович
Игшинича и иныи пновє рада Великого кназства Литовског(о). Да» на вєликом
соими в Берести под лѣты Боэ/еего нарожєніа тисіача піатсоть юсмогонадцат
мсца дєкабра дєсіатого дніа индикта сємого. А то єст подпис руки єго
королєвьскоє м л с т и : Sigismundus Rex. А то подпись писарскаїа: Копот Васкович,
писар.
Жикгимонт, Божю млстью корол полскии, великим кніазь литовскии, рускии,
прускии, жомоитскии, мазовєцкии и иных
Чиним знаменито силі нппш л и с т о м ь , х т о на нєго посмотрит або, чтучи єго,
Ь’сл ьіш и т , нинєшним и на потом будУчим, кому будєт потреба того вєдати. Биль
нам чолом зємєнин браславскии Йван з братом своим Андрѣемъ Юхновичи
Кошки и повѣдели пєрєд нами, што ж зєміанка // браславьскаїа Васковаїа
ІЗковицкаїа СОвдотіа Сємєновна Кошчича посполь з мужомь своимь продала
ошцУ их брату своєму Юхну Кошчичу материзну свою, котораіа сіа часть єи
шстала УБраславли в трєх сєлищах на иміа в Чєрємошномь а в Ыгнатовцох, а
в Хвалковє, за піатдєсіать копь грошєи литовскоє монеты со всѣми доходы тых
вышеи мененых сєлищь и с пълаты, и с подачками, ничого на сєбє и на потомки
свои нє зоставуючи, со всѣмъ, іако сіа част єє в тых сєлищах єє здавна Усобє
маєть, єму самому и жонє, и дѣтемъ, и потомкомь єго на вєчность. И к тому
тєж зєміанка браславскаїа Милохна Грицковніа Фєдороваїа Зыаловъскаіа
поступила сотцУ их, брату своєму Юхну Кошчичу части материзны своєє,
котораіа на нєє пришла в сєлищах УБраславском повѣте в Чєрємошномь а вь
Выгнатовцох, а У Фалковє такжо на вєчность а юн за тую часть єи, сєстрє
своєи, бєзшкодно тоє єи досыт Учинил. И тєж зєміанин браславьскии Исаи
Жабокрытскии аз жоною своєю Марєю, и з дѣтми своими спустили єму часть
в тых жє сєлищах в Чєрємошном а Игнатовцах и Хвалковє, которага на жону єго
исестру сотца их такь приходила, за двадцать копь грошєи литовьскоє монєтьі
потому ж II на вєчность. А при томь зємєни» браславскии жє Василєи
Романовичь (Ободєнским поступиль сотцу ихь, діадцє своєму части своєє,
котораіа на нєго спала вы ммєніах материстых там жє Ч Чєрємошнолі, Ув
Ыгнатовцох а вь Фалковє потому ж на вєчность, а ю» за то матку єго за
пьрозбою и жєданємь єго в чєрницьі до Києва выпьравиль такь, іако на то
прислушало. На што жь тые всѣ вышеи писаньїє и“ листы свои записныи под
свєдоліємь и пєчатми нѣкоторых людей добрых ютцУ их Юхну Кошцє
подавали, которые ж перед нами юни покладали и повѣдили, ижь сотєц ихь
спокоинє то на сєбє дєржаль а юни тєж по ютцы своємь за юными л и с т ы и
тєпєр то Умоцы своєи мают и тых сєлищь купли сотца своєго вживають. И
били нам чолом, абыхмо на то дали им ншь листь и тую куплю ютца их
потвердили им листомь нппш на вѣчность. А так мы, тыхь листовь юглєдавши,
з Ііаски ншоє на чололібитє их то вчинили, на то дали им сєс нпгь лист и тую
куплю ютца их юньїє сєлища, вышеи мєнєньїє, со всѣмъ, іако сіа юни здавна У
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собѣ мают, потвєржаємь сим нппш листомь им самьш и ихь жонам, и дітєм,
и на потом будучим их щадкомь вечно и навєки непорушно. Мают еони т ь іє
сєлища на сєбє держати и вживати водлє тых листов записних, которьіє сотцу
ихь // Юхну Кошцє на то еони подавали, и волни еони там собє розширити,
прибавити и к своєму ліпшому и вжиточнємшому юбгрнути, гако сами налепім
розумѣючи. А на твєрдость того и печать нпіу казали єсмо привісити к сєму
ншому лисьту. Писан Вилни под лѣт. Болсєго нароженп тисіача піатсоть
чотырдесіат пєрвого мсца авьгуста двадцать піатого дніа индикта
четвертогонадцать. Подпис руки писарскоє, то ест: Михайло, писар.
А то ест лист привилєм ют того жь короліа Жикгимонта; такь сіа в собє
маєть:
Жикгимонт, Божю млстью корол полеким, великимкніаз литовьским, руским,
пруским, жомоитским, мазовєцким и иных
Бил намь чолом зємєнин браславским Йван из братом своимь Андрѣемъ
Юхновичм Кошки и повєдили пєрєд нами, што ж оотец ихь Юхно Кошка купил
двор Чмѣсте Вєницком за чспыри копы грошем литовскоє монєтьі подданого
ншого Юши Потапєвича и жоны єго Барбары со всѣмь, ико сіа соноє дворищо tf
собі маєть, на што ж и лист єго записным пєрєд нами юни покладали. И били
намь чолом, абыхмо на то дали им наш листь и то єм12 листомь ншимь
потвердили. Ино мы, того листу записного шглєдавши, на чоломбитє их то
вчинили, на то дали им сєс ншь листь; нєхам еони тоє дворищо tf мєстє
Вѣниі/комь на сєбє держать и вживают подлє купли сотца своєго и листу
купиог(о). Писан VВилни под лєт. Бояс. нарояе. тисіача niamcom // сорокь
пєрвого мсца августа двадьцать піатого дніа, индикт чєтвєртьімнадьцат.
Михамло, писар.
А так мы, суд зємскии луцким, за прозбою єго мл. пііа Йвана Кошки, суди
зємьского браславского, и тьіє мєнованьїє листы, и привилл, вышшем в еєм
выписе помєнєньїє и мєновитє оописаные, на моциост и ^твєржєнг праву єго
мл. іаснєвєлможному пану пану Костєнтину кнжати ОстрозскомѴ, воєводє
києвскому, маршальку землі Вольїнскоє, ют іїна Кошки даних13, за
ючевистым доброволным и Чстиым сознанємь іїна Йвана Кошкы І4до книг
справ зємских луцких14слово ют слова с початку и всі до конца записати
казали.
ЦДІА України в Києві, ф. 26, on. 1, спр. 5, арк. 542-555 зв. Оригінал.
Засвідчена копія в перекладі польською мовою, зроблена у ХѴІП ст.:АРК,
zesp. ArchiwumSanguszk6w, teki rzymskie, teka I, № 24.

'зовєтьсіа 2' 1Подано двічі. Зимєним 4Це слово повторено дещо далі після
маєт. 5водлуг 6Далі має бути з. 7внєбьітности 8Далі має бути имєнє.
10Подано двічі. 11и зайве. 12им І3даные |4* 14Повторено далі після до
конца.
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1585p., жовтня 14. Луцьк. Впис у луцьку земську книгу листа Андрія Юхновича Котки про віддачу
ним половини селища Красного ставу, яка відійшла до нього за поділом з його
братом Іваном Кошкою, брацлавським земським судцею, київському воєводі і
маршалкові Волинської землі кн. Костянтинові Острозькому в обмін на уступлену
йому князем половину села Шпикова (1585p., жовтня 14. Луцьк)
Року НЕ мца акт. ДГдніа
На рокохъ судовыхъ зеискихъ луі/кихъ, tam дніа святого Михала рьшского
свата в року тєпєрєшнєм птем1припалыхъ и судовнє сотправованых, пєрєд
нами, то єст Фєдоромь Чапличомь Шпановскимь, судєю, а Иваномь
Хрєнниі/кимь, подсудкомь, врадниками судовими зємьскнми повєту Лункого,
постановившиса сочєвисто в замку гсдръскомъ Луцкомъ, зєміанинь гсдрьскии
повєту Браславьского пан Андрєи Юхнович Кошка соповєдаль и доброволнє ку
записанюдо книг справ зємьских луцкихь вызнал водлуть листу запису своєго,
которьш сод сєбє под пєчатю своєю и под пєчатми людей заі/ных 2на промєну
и спущєню на вєчньїє чсы половицы сєлища своєго ставу єго на Красномь, в
поветѣ Браславскомь лєжачомь3, со всємь на всє, што ку нєму налєжит, аснє'2
велмолсномѴ пану єго млти пану Костєнтин^ кнажати СОстрозскому, воєводі
києвьскому, маршальку зємьли Вольїньскоє, дал, // вь которомь сотомь шьірєи
а достаточнєи сописано и доложоно єсть. И тот лист запис свої/ пєрєд нами,
судомь, покладаючи, просиль, абы до книг з є л іс к и х луцькихь Юписан был.
Которого листѴ мы ооглєдавшьі, вычитат казали; и такь са в собє маєть:
ІЗ, Андрєи Юхнович Кошка, зєманинь гсдрьскии повєту Браславского,
вызнаваю и авно чиню с и л і м о и м листомь каждому, кому бы со толі вєдати
приналєжало, нинєшнєм4и на потсшбудучим, ижпгго мєл єсми половиц# сєлища
ставу моєго на Краснол* в повєтє Браславстм в оддєлє com брата моЕг(о)
рожєног(о) пна Йвана Кошки, суди зємского браславского, и другим став мои
вышнии цалыи, на той жє рєчцє Рогознол* лєжачии, 2прозываемыи
Стєпановскии, такжє и кгрУнт тог(о) сєлища, при томь ставу на Краснол*
лєжачии'2, зо всим на всє и зо всакими кгрйнты, полми, нивами, сєножатми,
лєсьі, дубровами, ставы, ставищами, млынами и з ихь вьімєлками, рєчками,
рєчищами, болоты, созєрьі, з ловы звєринньїми и пьташими, з бобровими гоны,
здєрєвом бортьньш и садами, пасєками, пасєчищами и зо всакими того сєлища
пожитками малими и великими, аку5ж колвєкь названими, помєнєньїми и
нєпомєнєньїми, ако сє тоє сєлищє Красныи ставь само в собє и пожитках, в
кгр^нтє, в границах и собьіходєх своих маєт, ничого на сєбє, жону, дєтєи, кревных
моих нє составуючи, праве зо всимь с тым, ако а Ув о/идєлє com брата моєго
рожоного ііна Йвана Кошки, суди зємского браславского6пустиль и промєнал и
симлистом моим пускаю на вєчньїє часы гаснєвєшожному пну ііну Костєнтин#
кнжати (Острозскому, воєводє києвскому, маршалку зємьли Вольїнскоє, пну и
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добродєю моєму милостивому, замєною за половин# сєла Шпѣкова, на што и
comєго млсть лист свои под пєчатю своєю и с подписом р#ки своєи, такжє под
печатеми людей добрых дати рачиль, в которомь то всє шьірєм и достаточнєм
сописано и доложоно єсть. // Волєн будєт єго млсть.а по єго млсти дєти, потомки
єго млсти на томь кгрунтє сєлищьі7, над ставом Красньш лєжачом, замокь
будовати, мєсто ліадми®сосаживати, ставы новьш9на том кгрунтє сыпати, старые
водлє своєи воли и мысли направовати и всіакиє пожытеки, гакиє сє вынаити
могуте, прибавлгати и розтирати, и того всєго вєчно и непорушно держати и
вжывати, и кому хотєчи сотдати, продати, замєнгати и, гако налєпєи роз#мєючи,
'^ку своєму лєпьшому а пожьггочнємшому10(оборочати водлє воли и #подобаніа
своєго. А га, Андрєи Кошка, по мнє жона, дєти и нихто с потомков, близкихь и
крєвньїх моих ничим сіа в тоm кгрУнт, в замокь, в мєсто и в тьіє ставы
вступовати, жаднои шкоды, переказы єго мл. самому и потомкомь єго мл. чинити
нє маєлі и мочи нє будємь; и вжє, ta Андрєм Кошка, всє право моє, до того
кгр#нту на Красном и до тыхъ ставовь налєжачиє11, зь сєбє, з жоны и с потомковь
моих зношу и сотдаліаю а на єго мл. кнжє воєвод# києвского и на потомки єго
мл. вливаю и вєчнє пущаю и вмєсто сєбє самого єго мп. кнжа воєвод# києвского
ледачам тог(о) сєлища и кгрунту, на Красньш ставє лежачого, и тых ставов
чиню и #чиниль єсми. А єсли бых ra самь або жона, дєти и потомки мои або хто
з близких и крєвньїх моих чимьколвєкь хотилсга в тую замєну мою вступовати,
шкод#, переказ# єго мл. самому або потомкомь єго мл. чинити и до права их
мл. сото позывати мєл, повинєн будєть таковыи каждыи кнжти єго мл. воєводє
києвскому або потомкомь єго толко разов, колькокрот бы тоте мои доброволныи
запис нар#шиль, зар#ки заплатити двє тисєчи копь личбы литовскоє и шкоды,
наклады крол< вшєлгакого довод# и присєги, толко на голоє рєчєнє слова єго мл.
самого або потомьков єго мл. заплатити и нагородити. Такжє или бы хто з
стороны зь іаким//колвєюь правом до того сєлища и кгр#нту на Красном и до
тых помєнєньис ставов приповєдатисіа хотєль, кнжти єго мл. або потомкомь єго
мл. в том гакуюшкод# и переказ# #чиниль або до права сото позвати хотєль, com
такового каждого га самь, жона, дєти и потомки, ближнє и крєвньїє мои єго мл.
самому и потомкомь єго мл. # каждого права коштомь и накладомь свонм
заступовати и то всє (очищати будем повинни под тыми ж зар#ками. А єсли
бых в чомьколвєкь га сам або потомки моє сєсь мои доброволныи запис
нарушиль або чого в нєм (описаного нє выполнил, волно будєт кнжти єго мл.
самому або потомкомь єго мл. мєнє со то позвати, хотіа чєрєз #моцованого
своєго, такжє и потомковь моих до іакогоколвєкь вріад# и суд#, буд до суд# єго
королєвскои мл., піко и суд# и вріад# зємского и кгродского, трибуналского, бы
тєж и до иньшого повєту, до іакого єго мл. самь похочєт, такь пєрєд вріад
з#полныи, іако и пєрєд содну сособу на роки, на рочки або тєжь и без роков буд
слушнымъ або нєслушньїмь рокомь. А га, нє збиваючи позву ани року жадными
причинами правными и нєправньїми, нє заслоніаючисіа форобою своєю ани
форобою #моцованого своєго, соимомь, повєтриємь, службою гдрьскою або
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Рєчи Посполитоє ани важнємшою справою, єдно іако на року завитомь першого
дніа тамь при томь вріадє, гдє ш то позвань буд#, стати маю. А суд тот,
вгліанувшы в сєс лист мои, буд станємь, буд нєстанємь, скоро вгліанувшы в сєс
лист доброволныи запис мои, гдє бысмо в чомь єго нарѴшыли або чого водлє
нєго нє выполнили, все зароки и шкода, накълады на голоє рєчє»є слова кнжти
єго мл. и потомьков або #моцованог(о,) єго мл. присудити и на иншом маєтности
нашом всказати маєт. А заплативши зароки, шкоды и наклады на голоє рєчєкє
слова ах мл., прєдсє сєс мои лист доброволньш запис, кнжати єго мл. и
потомькомь єго на тот кгрЧнт и на ставы даныи, Чкождого права при моцы //
з^полнои вєчно и непорушно зоставати маєт. И на том дал кнжати єго мл.
воєводє києвскому тот мои лист под моєю пєчатю и под пєчатми их мл. пнов
а приіатєлєвь моих, которые, при томь будучи, за ючєвистою а стьною прозбою
моєю пєчати свои приложыти и рі/ки свои подписати рачили, их мл. пан Йван
Юхнович Кошка, судіа зємскии воєводства Браславског^, пан Йван
Борзобогатович Красєнским, мостовничии луцкии, а кнзь Фєдор Бурємскии.
Писан в Луцку лєта tom нарожєнса Исус Хрста, Сына Божого, тиеєча niamcom
сосмьдєсіат піатого мца соктєбра чєтвєртогонадцат дніа. Йван Кошка, власнаїа
pftea. Йван Красєнскии, мостовничии луцкии, влосною р^кою.
Атакь мы тоє доброволноє а Йстьноє вызнане и тот лист єго мл. пна Андрєіа
Кошки, єго мл. кнжти воєводє києвскому даньш, с початку аж до конца слово в
слово до книгь справ судових зємских луцких записати єсмо казали.
ЦДІАУкраїни в Києві, ф. 26, оп. 1, спр. 5, арк. 676-678 зв. Оригінал.

1Має бути пвтом; ідеться про 1585р.
2' 1Написано на полі.
3лежачого
4нинєшшш 5іако 6Далі має бути юдєржал. 7сєлища 8людми 9новыи
|0- 10Ідеться про володіння, користування. 11належачеє
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1585 p., жовтня 14. Луцьк. Впис у луцьку земську книгу листа київського воєводи і маршалка
Волинської землі кн. Костянтина Костянтиновича Острозького про віддачу
половини села Шпекова (Шпикова), яка дісталася йому від брацлавського
земського судці Івана Кошки, братові останнього Андрієві в обмін на уступлені
князеві половину селища Красного ставу, одержану А. Кошкоюза поділом даного
селища з братом, та Степанківсысий став (1585p., жовтня 13. Крупа)
Того ж мца ДГ дьніа
На рокохь судовыхъ зємьдкихь луцькихь etc. Пєрєдь нами, то єсть' etc.,
постановившиса сочєвисто в замьку господарьском Луцькомь,
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іасьнєвєльможьньш пан єго млть пань Костєньтинь // Костєнтиновичь кнжа
СОстрозьскоє, воєвода киевъским, маршалокь зємьли Вольїньскоє, соповєдал
добьровольнє ку записанью до книгь справь судовыхь зємьскихь луцькихь
водлугь листу запису своєго, которьш єго млть сот сєбє на замєну и на
поступєньє вєчньїми часы половицѴ сєла своєго Шпикова, в повєтє
Браславьскомь лежачого, под пєчатью и с подписомь р&си своєє и теж под
пєчатьми людєм зацъныхъ панов Аньдрєю Юхьновичу Кошцє дать рачиль.
Которьш листь єго млть пєрєдь нами, судомь, покладаючи, просиль, абы до
книг былъ Описань. Которого листу мы соглєдавши, вычита/и казали; и так са в
собє маєт:
ІЗ, К остєньтинь К остєньтиновичь кніажа СОстрозьскоє, воєвода києвьскии,
маршалокь зємьли Волынъское, созьнаммую тымъ моимь листомь кождому,
кому бы со томь вѣдати належить, ижь Ючиниломь замєну с панолі Андрєємь
Юхновичомь Кошкою, зєміаниномь воєводства Браславьского, такимь
сьпособомь, ижь єго млть пань Андрєи Кошька пустиль мнє вєчьньїми часы
половиц# сєлища ставу Красьного, которую дєрьжаль Ув оддєлє com брата
рожоного пана Йвана Кошьки, судьи зємьского браславьского, и кгрунт,
належачий к тому ставу // Красьному, на сосажованьє мєста и будованьємь2
замьку, такжє и верхнии став на том жє рєцє Розьсоиии3, называемьш
Стєпановьскии, в повєтє Брасьлавьскомь лєжачии, што всє ширєи и
достаточьнєи на лисьтє записе мьнє, сод пана Кошьки подь пєчатью єго и под
пєчатми людєи добрыхъ на тую замєну даномь, сописано и доложоно єсть. А іа
єго млти пану Аньдрєю Копгьцє пустиломь и симь листомь моимь пуськаю
такьжє замєною на вєчьньїє часы половиц# сєла моєго Шпєкова, в повєтє
Браславьскомь лєжачєє4, котораіа мнє зостала певънымъ правомь comпна Йвана
Кошки, судьи зємьского брасьлавского, зо всимь на всє, з людьми сосєльїми,
подсусєдьками и куничьниками, зь ставы, ставищами и зо всими к тому селу
Шпєкову приналєжьносьгами, ничого тамь на сєбє и на потомьки мои нє
зосьтавуючи. Маєть єго млеть пань Аньдрєм Кошька, по нємь жона, дєти и
потомьки єго млсти вєчьнє и нєпорушьнє тую половиц# сєла Шпєкова, содъ
мєнє єго млеть замєною пущонѴю, дєрьжати и вьживати на вєчьньїє часы. А ra
самь, по мьнє дєти и потомьки в тоє сєло // и во вьси пожитьки, до нєго
приналєжачиє, ничимь са вступовати и никотороє пєрєказьі єму самому, по нємь
жонє и потомькомь єго вь спокоиномь дє/жанью чинити И НИЧИМЬ СА
вступовати нє маємь и мочи нє будємь. А єсьли быхъ ra самь або потомьки
мои в тую половині сєла Шпєкова, comмєнє пану Копгьцє замєною пушчєную,
вьступовати и икую переказ# чинити мели, таковьш кожьдыи повинєнь зароки
пану Копгьцє або потомькомь єго запьлатити двє тиеєчи коїть грошєи личьбы
литовьскоє. КоторѴю вєчастую5 замєну мою повинєнь буд# пєрєдь судомь
зємьскимь Луцкимь або Крєміанєцькимь на роки близько пришьльїє
михаловьскиє вь року тєпєрь ид^чомь тисєча патьсоть сосмьдєсіать патомь ,
ставьпш сочєвисьтє водьлє сєго лисьту моєго, и вызънати, и до книгь дати
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записати. А єсьли быхъ зь сякихпричинь тьіє роки нє допгьли, тєдьі на дьр^гихь,
напєрвєи посьлє тыхъ припалыхъ и судовьнє ютправованыхь, ставши шчєвистє,
вызьнати повинєнь буд. А єсли бы в томь часє на мєнє // Пань Богь чась
смєртєльньшдопустити рачиль, тогды по мьнє дєти, потомьки мои сєму лисьту
добьровольному сопису моєму досыт чинити будуть повиньни. И на то даю
пану Аньдрєю Кошьцє тоть мои листь подь моєю пєчатью и с подьписомь
р^ки моєи влостьноє. А при томь были и того добьрє вєдоми єго млсть
вельможьноє кніаж а Инушь СОстрозьскии, воєвода волынъскии, а пан Ивань
Копгька, судыя зємьскии брасьлавьскии, которьіє за ючєвистою прозьбою моєю
пєчати свои до тог(о) листу моєго приложити рачили. Писан в Kptfnou року ют
нарожєнл Сына Божьєго Исусь Хьрыста тиеєча піатьсоть сосмьдєсать п атого
мсца юктєбра тринадьцатого д н а. Костєньтинь (Острозскии, власна р&са.
А такь мы, судь, тоє соповєданє добровольноє сознаньє и тоть лист єго
млсти кнжати воєводьі києвьского, пану Аньдрєю Кошьцє даньш, до книгь
справь судовыхь зємьскихь луцькихь записати єсьмо казали.
ІТДТАУкраїни в Києві, ф. 26, on. 1, спр. 5, арк. 737-739. Оригінал.
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1585 p., жовтня 16. Луцьк. Зізнання возного Брацлавського воєводства Станіслава Колбицького перед
Луцьким ґродським урядом про хід розгляду Брацлавським ґродським судом у
липні 1585 р. справи за скаргою брацлавського і вінницького старости Юрія
Струса з Коморова стосовно вибиття його з володіння половиною Прилуцького
маєтку та завдання при цьому шкод брацлавським воєводою, кременецьким і
пінським старостою кн. Янушем Збаразьким
Справа пана воєводи браславског^) з пном Юрємь СтрѴссш, старостою
браславским
Року ПЕ мсца соктєбра шостогонадцать дніа
Передо мною, Адамомь Вилковскимь, на тот час будучимь на местцѴ
подстароства лункого, ставиш сочєвисто, возньш воєводства Браспавског(о) //
Станиславь Калбицкии ку записованю до книгь кгродских созналь тыми словы,
иж року тепєрєшнєг^ тиеєча шєстсот сосмьдєсіать питог(о) мсца июла
четвертого дна, будучи нам на рочкох кгродских бріаславских, коториє ют дна
второго мсца июла судитиса-почали, при справє вєлможного пна єго wimu
кнжати ПЗінуша Збаразского, воеводы браславского, старости крєманєї/кого и
пииского, ако ждна звьшгь помттог(о), Учетверть, єго млть пан Юрєи Стрtfc
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з Коморова, староста браславскии и винникии, засадившы мєстцє своє при
вріадє паномъ Ласкомъ, подсудкомь зємским браславскимь, до права єго млсти
їснза воєвод# браславского волати чєрєзь // #моцованог^ своєг(о) даль, ако
ж и пєрєд нимь, кгродскимь Браславскимь1, Григорємь Чєчєлєл«,
подстаростимь, а Кондратм Козарєж, судєю, и Григорємь Баибозою2,
писаромь, поднєс3 позов кгродскии браславскии com пна Стр#са по єго млт
кнєза ІЗнупіа Збаразского. Котории понєл4акобы положонь быти мєл шиєакоє
єго кгвалтовноє вьібитє с покоиного дєржана с половицы кгр#нту Прылуі/кого
и ю нєакоєс побране людей, и сопосыжене5на своєи половицы тих жє людєи, и
составы, и сомлыны, и шппсоды тисачу копь, и соакиєс др#гиє шкоды, коториє
акобы, за ^дворомь єго млсть 6 єздачи, поднати мєл двє тисєчи копь грошєи
литовских, што ширєи на томь позвє сописано было. А по вычитаню тог(о) II
позву єго млть кназ воєвода браславскии чєрєз #моцованог^о) своєг(о)
Дєдєркала, заховавши собє всѣ соброныправные и нє вдаючисє в право, повєдил,
иж, дєи, со рок# жодномь ани позвє єго млт нє вєдаєт, бо ако єг(о) сочєвисто
єго млти нє давано, такь и на имєню єг(о) млти нє был таковыи позов кладєньш.
А з стороны com пна Стр#са, доводєчи позву и року, показам выпис с книгь
кгродских браславских под датою року тисєча namcom шсмьдєсат патого
мсца маа второго дна, в которол< вьіписє Фєдор Братковскии сознаваєть, иж
акобы таковыи позов по єго млсть пна воєвод# браславского # ворота мѣста
Прилуцкого // #ткнути мєл мсца маа двадцать пєрвого дна, при чом акобы мєл
мєти тот возныи при собє шлахтою акогось Михайла Братковског(Ь) а
ниакогос Костєнтина Козинского. До чого #моцованыи єго млти кнза воеводы
браславског^ повєдил, иж, дєи, тоmвозныи пєрвєи трома недѣлгами возновал,
анижли позов акобы класти мєль, бо до книгь сознал мсца маа второг(о) дна,
а акобы позов класти мєл того ж мсца маа двадцат пєрвого дна; с которого,
дєн, вьшису то значне показ#єть, иж того позву тот возныи по єго млсть нє
клаль; и просил волност comпозву и року. А #моцованыи пна Стр#сов Фєдор //
Крєчєтовскии ставил возного Фєдора Братковског(о), которьш то возньш
сознавал, акобы позвы по єго млсть кнза воєвод# браславског^7. Ѵмоцованыи
єго млсти кнза воеводы браславског^ повєдил, иж тоm возньш Фєдор
Братковскии ако #радомь своимь справовати, такь теж свєдчити и свєдєцство
єго волно быти нє можєть, кгды єст шфальпть шбвинєньш и позвань, чого са нє
справил; и тєпєр тут пєрєд судом вл*. таа справа бьша, шшто был тот возньш
пна Микулинского позвал, когораа сє нє скончила, и возным са того нє справил,
бо, ако свєтокь, розно наганєньїи, // нє шчистившиса, свєтчити нє можєт;
поготову возньш, буд#чи наганєньїи и ш фалпгь шбвиненыи, нє справившыса
тог(о), нє шчистившиса, ако #радомь своимь справовати, такь теж и свєдчить
и свєдєі/ство єго важно быти нє можєть; на што #казаль права посполитого
статуту Великого кназтва Литовског(о) артыкул патдєсат пєрвьт и
патдєсат трєтии в роздєлє чєтвєртомь и в роздєлє дєватол* артыкул
четвертыи и пгатьш, с которих сє то #казало, иж свєдокь, # права наганєньїи, нє
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сочистившиси, свєтчити нє можєть; ку тому тежтоmвозныи, котории Юріадомь
своимь справовати нє могь, нє справилсіа водлє повинности #ргад# своег(о), иж
вызнаваem, іакобы тые позвы класти мєль У ворота мєстскиє, што нє водлє
права, // кгды ж тамь, УПрылуку, Уєго млсти двор єсть и замокь, тєдьі водлйь
права посполитого мѣлъ таковые позвы в дворє албо в замку положити; Лсазаль
артыкул дєвіатьш в роздєлє четвєртомь, в которомь то значне выписано, иж
возньшпозвы класти маєт в дворє, в дам або Уворота Ѵткнути; юткол сіа, дєи,
то значнє показуєш, ижь тих позвов по єго млеть нє клалъ, кгды ж пєршиє
позвы в кривдах comпна староста, кгды єщє в Прылуку двора нє было, теды в
замку Нємировскомь клали; др^гаїа причина, иж тотвозныы нє справилсіа теж
водлє повинности УрадУ своєг(о) и артикулу піатого в роздєлє четвєртомь, иж
мєль мѣти двох шліахтичовь при собє, которих нє мєл, бо тот К остєнтин,
котории сіа мєнит быта Козинскимь, нє єст Ко//зинскимь и не ест шліахтичь,
алє ест подданьш держави єго млсти пна староста з Виницы, котории, іако
слуга будучи, водлє права и артикулу піатдєсіат трєтег(о), в роздєлє четвєртомь
(описаного, іако за паномь, такь тежи протне пна свєдчити нє можєть, бо ест
хлопь простьш з Виницы; с которих то всих причин и таковых речей, значнє
воншпливых, то сіа йсазуєт, иж тоmвозныи позву по єго млт нє клал; и просил
волности ют року и позву. А Юмоцованыи пна старостин повєдиль, иж, дєи,
тамь в ьшмєню єго млти Прылуци возных гоніат и бьють, дліа того, дєи,
возныи, боїачисє до двора єхати, позви У ворота мєстскиє tf/икнулъ. А
Ѵмоцованыи єго шгги кнзіа воєводи бріаславског^о) повєдиль, иж, дєи, тоm
возныи тог(о) вказати нє можєть и тєжь // того нє сазнаваєт, аби єму тамь хто
позву класти боронил, а повинность и присєга возног(о) таковаїа ест, иж нє з
боїазни ани приіазни вшєліакоє справы водлє права справовати маєт; и просил
волности ют року и позв#. Зрадники кгродскиє бріаславскиє, звыпгь (описаные,
нє дбаючи ани маючи взглвдЮна тые собороны правньїє, ют Юмоцованог^о) єго
млсти кнзіа воєводина подаваные, нє приимуючи их, рокь и позов признавши,
далєи на позовь ютказовати сказали. Которог(о), дєи, то таковог(о) декреті их
Урадовог(о) неправног^ Ѵмоцованьш єго млти кнзіа воєвода бріаславского нє
приимуючи, апелєвал до єго кр. млсти, подаючи по собє артикул шєстдєсіат
пєрвьш в роздєлє четвєртомь. А суди, звыпгь помє // помененые, апєліацьієи
тому Юмоцованому єго млти кнза воєвода бріаславског(о) нє допустили, юшто
всє нами, возными, Юмоцованьш єго млсти свєтчил, иж без позву и року tfpiad
сказ^єть, юбєц&очи, што всє з #ріадомь кгродскимь пєрєд єго кр. млетью ю то
чинити8. А потомь Ѵмоцованыи єго млти кнзіа воєвода брасп&вског(о), бачачи
таковоє примушєнє и юбьтіажливость судовую а нє маючи позву, з чого сіа
справити, просил тых судеи, абы єму копєю с того позву с подписам рукь своих
дали, припоминаючи дєкрєта и звычае ег(о) кр.9млетью ііны Мышками и межи
єгомлтью кнжатємь Сгєфаномь Збаразскимь, воєводою троцкимь, жє нє толко
з позвовь, алє и з записов властных копій єго кр. млеть давати казал. // ІЗко ж,
дєи, сторона а потам суд копѣи с того позву, протне єго милть кнзю воєводє
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браславскому comпна Юра Crptfca поднєсєного, дати нє хотєли и, нє вєдати, зь
такихпричинь, нє дали, але далєи на позов єго млсти кнзю воєводє браславского10
поступовати сказали. СО што #моцованыи єго млсти кнза воеводы
браславског^) нами, возными, сособтожливость судовую, иж бєз року и позву
кгвалтовнє и нєправнє єго примушают, ку сотказ# свєтчил. А потомь
моцованыи єго млсти кнза воєвода браславског^ за таковымъ прнмушєнємь
их судовымъ, заховавши собє всѣ собороны правные, нє вдаючнса в жадноє
право ани признаваючи налєжности суді/, повєдил, иж, дєи, в тъш позвє, котории
пань старвста туть, ЧсудЧ, II покладаєм єго млтн, правнє нє давши, о акоєс
выбите з половицы кгрунту Прилуцкого, приєзд# акогос comВєницьі, котороє
акобы са єму стати мело в року сосмьдєсатомь, чого са єму нє признаваю, бо
тоє имєнє Прилукь и тєпєр єсот властньш, ако давно пєрєд тьш, такь и тєпєр,
єго млсти пна моєго, и нє потреба было пну моєму пна старосту выбивати, бо
тот єго млсть самь в дєржаню былъ, а нє пань староста, чому вжє нє толко
и давность городоваїа чогари нєдєли11, але и давносот зємскаїа минула, кгды
ж вжє тому, ако пань староста повєдаєт, |2пат лєть минуло12; др^гоє со
побранє акихсь подданых кгвалтомь и посажєньш13на своєи половицьі, // и со
ставы, и млыны, и со шкода тисєчу копь, што судови кгродскому судити нє
налєжит, толко зємскому, бо то єсот, ако пан староста собє быти мєниот, чого а
нє признаваю, кгвалт посполитьш сусєдскии и кривда, котораа толко судови
зємскому, ани кгродскому судити налєжит; третєє сошкода акиєсь двє тисєчи
копь, коториє акобы, за дворомь єго кр. млтм єздачи, наложити мєл, чого акиєс
шафари доводити бы мєли, што ани судови кгродскому, ани зємскому судити нє
належить, и того пан староста с права посполитого соказати нє можєть; прото с
тых причин на таковыи позов неслушныи, котории нє єсть єг(о) млти вєдлє права
положон, и давность, жє пан староста йіустил, сотповєдати єго мпт нє повинен.
А Ѵмоцованыи єг(о) II млсти пна старостин повєдал, иж кгды сє, дєи, єго млсти
пну старосте выбите стало в року сосмьдєсатхш, тєдьі єго мпт пан староста со
тоє до суд# тутошнєго кгродског(о) зараз быль позвал, ако ж, дєи, єго млсть
кназ воєвода браславскии то пну старосте пєрвєи сєго был задал, иж акобы
пан староста, приєхавши з воины, чотырох нєдєл позвати сомєшкал, ако ж, дєи,
єго млсть, кназ воєвода браславскии до єго кр. млсти былъ апєллєвал, за
которою, дєи, апєллацьією єго кр. млсть в Кракове сказати рачил, абы тот пан
староста пєрєд градом кгродским Браславскимь довєл, ако чагарох неділь
нє сомєшкал; чого єго млсть пань староста пєрєд бродом кгродским тутошнимь
довєл и положил декрет єго кр. млсти краковскии и был читан, в котором толко14
голоє // вьібитє акоєс жалоба была; а другий лист положил, мєнуючи єго бьгги
дєкрєтомь кгродскимь браславскимь, которого читати за Ѵпоминан&м com
стороны позваноєи ^моцованьш пна старостин нє допустил; ако ж, дєи, єго
млсть кнзь воєвода браславскии tfpad кгродскии Браславскии што15до єго кр.
млсти позывалъ, и на тєпєрєшнєм соимє Варшавскомь єго кр. млть сказаль,
абы пан староста присєгнуль, ако, чотырох неділь з воины приєхавши, позвати
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нє юмєшкал; с котороє причини доброволнє єго млсть кніаз воэвода браславскии
єго млсти пну старосту вызволилъ16и показал дєкрєть єго кр. млсти под датою
УВаршавє року тисєча namcom юсмьдєсіат піатог(о) // мсца марца четвертого
дніа, в которомь пишєт, иж єго королєвскаїа млсть пну старостє присєгу на
томь, ико чотырох нєдиль позвати нє сомєшкал, сказати рачиль; а другим лист
єго кр. млти под датою УВаршавє року тисєча niamcom юсмьдєсіат піатого
шостогО дніа17, в которомь пишєт, иж пань воєвода браславским пна старосту
с присєги вызволилъ, прото, дєм, водлє того декрету и самог(о) признаныа пна
воєводина повинєн сіа тут єго млт пну старосте Усправєдливити. А Умоцованьш
єго млсти пна воєводьі браславског(о) повєдил, иж, дєм, в толі декрете єго кр.
млсти краковскол* ю таковомь позвє новомь, которим тєпєр пан староста
покладаєт, змєнки жадноє нє маєть, только таu спор ишол // ю іакоєс выбите с
покоииог(о) дєржаньїа, а юнєналєжность судУ, котороє іакобы єму стати мєл18,
чого іа нє признаваю, а19кгвалтовноє побране с подданых, ставов, млынов и ю
шкоды никоториє жадноє змєнки нє машь, што пан староста в позвє своємь
написав в новсш; a иж в позвє своємь написал и вспомєнаєт юдекрете єго кр.
млсти варшавскомь, которим іакоби сє стати мєль в року тєпєрєшнємь
юсмьдєсіат піатомь мсца марца трєтєгО дніа, юкоторолі єго кр. млт нє вєдаєт,
и ижи ж, дєм, пан староста декрету тог(о), до которого єго млт пна воєводі
позьіваєт, под датою мсца марца трєтєго дна не показУєть, просил, абы Урад
єго млсть пна воєводУ браславского ют тог(о) позву и рєчи, // в нємь юписаноє,
волньш ^чинил; а што са дотычет декрету єго кр. млсти варшавского, которим
єстУчинєн в року тєпєрєшнємь юсмьдєсат патолі мсца марца четвертого дна,
которим пань староста покладаєт, теды мє до нєго нє позваль и року ю то нє
маєть, алє на юн час, кгды єго млсть пан староста до того декрету, которим
выдан марца четвертого дна, слушне вєдлє права єго млсть пну20 воєвод#
позовєть, єго млть, чинєчи досыт тому дєкрєтови єго кр. млсть, правни21 з
паномь старостою роспирати будєть и то покажєть, жє то єго млсти власност
єст, а нє пана старостино; бо гдє бы мє пан староста до того декрету позвати
мєль, теды бы, водлє позву старого ничогО ни прикладаючи, // которим сє зачал
в року юсмьдєсатомь, иж декрету варшавскогО марца четвертого дна сє
точит, а в томь тєпєрєшнємь позвє пань староста нових речем причинил, ако
ставы и млыны побрати, подданых и инших рєчєм немало и шкод, на што єго
млсть нє повинєн ютповєдати, кгды ж собє то вжє прєз давност Упустил; ако
жположил позвов килка старых и дєкрєть кгродьским браславским, в которомь
старым позов, которым са в року юсмьдєсатомь запал, слово ют слова писан;
которым то тепєрєшним позов с тьш старымь Урадь корыкговалъ; и то са
ажазало, иж тоть позовь старым с тьш позвом новымь сє нє згожаєть во всємь;
и просиль волности ют такового позву и рєчьі, в ним юписаноє, кгды ж нє до
декрету варьшавского, которьш сє сталь мсца марьца чєтвєрьтого дна, єго
млсть пана воєводУ позываеть, алє до акогось декрету, которьш акобы быти
мєл мсца марьца трєтєго дна которо22, // нє Указуєть; бо єсли Указуєть декрет,
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которьш сє стал мсца марьца четвертого дна, теды єму тоть позов до тог(о)
дєкрєту нє служить; а значнє са то показуєть так з дата, ако и сь самоє речы,
бо того в дєкрєтє, со што сонь позываеть, ни машъ. А #радь кгродьским
Браславскии взали то собє на розмьішлєнє до завтрєа, то єсть до патницы
мсца июла патого дна. А кгды вжє на завтрєє, Чпатниц#, #радь кгродьским
Браславскии, нє слухаючи ничого, нє дбаючы на таковьіє выводы и ообороны
правньїє, comѴмоцованого єго млсти іїна воєводьі браславского подаваньїє, нє
вєдати, зь їдкого права, бєзь позву и року пну воєводє далєи на позов поступова™
и сотказывати сказали и пна старосту браславского до акогос доводі
прыпустили. Которого дєкрєту #моцованыи єго млсти кїіза воєводьі
браславского нє прыимуючи и бачєчи єго нє водлє права, ку крывде єго млсти,
апєлєвал до єго королєвскоєи млсти, ^казуючы по сєбє право посполитоє
арьтыкул шєстдєстат первыи в роздєлє чєтвєртомь. А судь кгродским
Браславскии апєлєцєи #моцованомѴ // єго млсти кнзіа воєводи браславского нє
допустиль, сошто всє вмоцованьїє23єго млсти кнза воеводы браславского нами,
возными, свєтчил. А єго млсть пань староста, доводєчьі акогось вниманого24
дєрьжана имєка Прылука, положил листокъ, мєнуючьі єго шт Михайла Ласка,
подьсудка браславского, шт Сємєна и шт Богдана (Ободєкскихь, шт Васила
ВДрковского и шт Бєнєдьпгьта и шт Богдана Коц#бов Икушинскихь подь датою
Ч Вєницьі року шсмьдєсатого мсца шктєбра двадьцат четвєрьтог(о) дна, в
которомь пишєт, акобы па» староста имєка Прилукь полтори годЧв дєржанью
быти мєл. И на то, дєм, ег(о) мл. пну старосте дали сєи лист нашь другим,
гакимсь квит свои за шдною пєчатю, по полску писаньш, под датою року
сєдємдєсат дєватого шкьтєбра второг(о) дна, в которомь то пишєт, иж пан
староста грошєи Ч пна Станислава Кголыского позычал и на томь имєнью
Прилуку той запис ^чинил, при чом тут жє, Ч судЧ, будучи, пак Станислав
Кголыским зозналъ, ачьколвєкь // мнѣ пак староста на том имєкю запис чинил,
але а за тымъ записомь в дєржанью тог(о) имєка нє был. Положил тежлист,
мєнуючи ег(о) быmu шт Сємєна албо Богдана (Обєдєньских, в которсшто пишєт,
иж акобы Ѵрадникь пана старостин Нивицким и25имь шповєдати мєль, жєбьі
єго з половицы кгрунту Прылуі/кого ^ргадникъ єго млти кнза воєводьі
браславског(о) выбити и самого пострєлити мєль, ЧВиницы под датою року
шсмьдєсатого мсца шктєбра сємого дна. Положил теж выпис с книгь
шповєдака на ег(о) врадє Зрадника пна старостиноє26 вьібитє з покомного
дєржанл под датою року шсмьдєсатог^о) мсца шктєбра трєтєгонадцать дна.
И просил ^моцованыи єго млсти пна старостин27, при том, дєи, дворє Ѵрадникъ
єго млти на том выбитю “ спокомномь дєржанью'28// и на шкодах, кгды ж
пан староста на тоть час на воинє был, самотрєт готов присагнути. А29стороны
Ѵмоцованыи30 єго млсти пна воєводьі бргаславског^ повєдил: нє в собычам,
дєи, права албо контровєрсьш, ако только дла информацыи паномь судовымъ
и дла вєдомости вамь, возньїє, то припоминаю, иж тоmлистокь, котории пань
староста ^казываеть шт Ласка, шт Богдана и Сємєна СОбодєньских и икших на
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держанье, гакобы пан староста полтора рока Прилукъ держати мєль, чого а нє
признаваю31, бо Утог(о) листка печатки іакиєс незначные, нє видити, чиє, и
подпису рук нє мать, а пишєт, іакобы самому пну старосте тот листок дати
мєли а дата в тог(о) листка року шсмьдєсіатог(о) мсца соктєбра двадцать //
четвертого дніа, а пан староста самь признаваєт, иж на тот час на воинє был,
а хотга бы тые свитки шчєвисто тут стали, тогды их свєдєцство важно быти не
могло, бо за таковымъ свєдєцством нє толко жебы пан староста имєнє вьшграти
мєл, алє и кгрѴнту вьшгрывати нє можєть водлє артыкулу пшлдєсіат шостог(о)
вроздєлє четвєртомь; и теж еони нє єст сусєдми близкими, толко далекими, и
нами шчєвисто нє свєдчать; Утого листка нє вєдати, єстли жє печатки их; а
што Указуєш квит свои, иж, пожичаючи грошєи пну Кгомыском# (!), запис на
тоє имєнє чинил, т є д ь і то нє єст важно, бо тот листок за шдною пєчатю, и теж
нихто ничиєго заставовати ани тєж записовати нє можє, бо, // хотга бы хто на
чужомь имєню запис #чинил, тєдьі то нє єст важно и тымъ собє имєніа
привлащати нє можєт; а звлаща пан Кголыскии то призналь, иж того имєніа нє
дєржаль; а што сіа дотычет тог(о) шповєданга сусєдского, тогды тымъ пишєт,
иж толко Юргадникь ш голоє выбите и ш раны шповєданє УВєницьі Ючинил а
водлє права и артикулу второг(о) в роздєлє шдиннадцатомь, до которого сєи
бєрєт, жадного кгвалту ани ран тымъ сусєдом нє шказывал; шткуль сє то значнє
показ&ть, иж ако жадєнь кгвалт, тєжь и вьібитє с покоиного держань» нє
было, бо тоє имєнє єст властноє єго млсти; а иж тєж &саз&ть выпис с книг
кгродских браславских шповєданьє32зрадника пна старостина штоє ж вьібитє,
ако бы сє с части мєло, тєдьі тот вьшис, // знать, жє до того нового позву ново
Створенийи поправеныи; и кгды ж Уєго млсти пна воєводьі видимус шповєданіа
^радника пна старостина под тою ж датою за пєчатю пна подстаростєго и
суди и за подписомь рЛси писарскоє вргадников кгродских браславских єст,
котории сє нє в литєрє, алє в самом рєчи нє згожаєт, бо в том вьіписє, котории
пан староста покладаєт, болшєи пєсти 33 албо шести виршовъ приписано и на
колку поправєно ку шкодє єго млсти пну воєводє; а тєж тот Ѵріадникъ и возньт
то сознаваєт34, иж Ѵргадникъ пна старостин, вонтпливост маючи, іакобы
Ѵріадникови моєму мовити мєл, абы подданых ставил, жебы их тіагаль, єсли
сами пошли албо хто их побрал; и тот возныи нє мєль при собє зЛюлноє
шліахты, // бо тот Бурмєнаїа, котории там написань, єст слугою пна
старостинымъ и свєдчити нє можєт; а што повєдаєт, жє Юріадникь самотрєт в
нєбьшности пна своєго на дєржаню и на шкодах присіагнути готов, тогды тог(о)
право нє Учиm; а иж пан староста на доводе своємь Vстал, просил, абы волным
шт рєчи вчинили. A Vpiad кгродскии Браславскии, шсобы звыпгь помєнєньїє,
туюсправу замкнувши и всих доводов выслухавши, пытали водлє статуту, єсли
бы пан староста болшєи доводов своих мєль. А пан староста болшєи доводов
нє повєдил быти. Ани35тую справу до завтрєіа, то єсть до субота мсца июліа
шостого дна, на розознанє тЬіх доводов штложили. А дніа шостого июліа, в
суботу, // суд кгродскии Браславскии Вєницкии поспол з пномь Михайлом
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Ласкам, которим на местцУ пна старостиномъ был, неслушне над право без
року, без позву мимо собороны36, то/и довод пна старостин нєслушньш, Узнавши
быти слушнымъ, присєгу пну старостє самому одному на спокошюм дєржанью
и кгвалтовнам выбитю a Уріаднику єго на шкодах (якихсь пна староспшых
сказали. СОт которого, дєи, такового декрету, бачачи Умоцованьш єго млти пна
воєводьі браславскогО неслушного, над право посполитое УчинєногО> ако со/и
перший37 апеліацыеи и сосвє/ичєиіа, звышъ нєпосоднокро/и Учиненого, нє
со/иступуючи, так тєж и com того сказУ головного и (йтпвсєго, зо всим тьш до
єго кр. млти апєлєваль, подавши по собє // артикул шєстдєсга/и первыи в
роздєлє чєтвєртомь. Котороє апеліацы Умоцованьш пна старости» боронид,
повєдаючи, иж, дєи, пан воєвода до того сє выби/иіа признал перед королємь, бо
повєдил, ижємь38сомєшкал чотырох нєдил позвати; и теж со/итол значит, иж
тьш са па» воєвода призналь, иж пна СтрУса єдналь и три тисєчи золотих
давал; и показывал лист (якийсь. Против чог(о) Умоцованыи пна воеводы
браславскогО повєдил, иж, дєн, того пан староста в декрете єго кр. млсти
Указати нє можєт, абы са єго млсть признати мєл до выби/ип; а кгды перед єго
кр. млтыо жадноє контроверсыи нє было, толко to належносте судУ; єго кр.
млсти ничогО нє призналь, толко до судУналежного оотослаль; а што показУєть
лист (якийсь (якобы суцей своих полюбовних, теды тот лист свєтчит, иж со/и
пна староста были судами полюбовними, а нє com пна в о є в о д ь і, бо и в томь
розоимє, которогО ІІ собє пан староста на помоч бєрєт, теды значне, єсли бы
се в Трембовлю нє погодили, тєдьі до права Указуєть; и тєж тамь пєчати пна
воеводины нє мапть и в томь листе пишєт, жє мы приіатєли пна СтрУсовы
полюбовные; прото мнѣ апєлліацьштымъ сторона боронити нє можєть. Котороє
ж (я сознаньє возного до книгь кгродских луї/ких записати казаль.
ЦЦІА України в Києві, ф. 25, on. 1, спр. 34, арк. 1220 зв.-1235 зв. Оригінал.

1Далі має бути Уріадам (судам/
2БаибУзою
3Ідеться про умоцованого
Ю. Струса. З дальшоїрозповіді видно, що ним був Федір Кречетовський. 4позов
’посажєнє *• 63 дальшої розповіді видно, що ідеться про королівський двір.
1Далі має бути У/икнул. %
Далі має бути будєть. 9Далі має бути млсти мєжи их.
Відразу далі за цим згадано якийсь процес між Мишками і кн. Стефаном
Збаразьким. 10браславскому
~иПро цю давність див. нижче.12‘ 12Ідеться
про те, що сталося 1580р.
13посаженых
нДалі має бути со.
15со то
16Мовиться про присягу. 17Ідеться про бберезня. 18мело (стосується дещо
перед тим згаданого дєржтьп).
19Далі має бути со.
“ пна
21правнє
22которого 23вмоцованыи 24мниманого 25и зайве. 26старостина to 21Після
цього має бути што або иж. 28' 28с покоиного дєржаньїа 29Далі має бути з.
30Це слово має бути дещо далі - після воєводьі бріаславског(о). ІІДалі відсутнє
зазначення про неправдивість сказаного в "листку".
32шповеданыа 33пєти
34сознаваю/и 35Уконтексті це слово виглядає нелогічним; має бути ми. 36Далі
має бути иж або жє. 37пєршои 38Далі має бути нє.
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№ 146

1585 p., листопада 18. Городня. Впис у книгу коронної канцеляріїлиста брацлавського і вінницького старости
ЮріяСтрусаз Коморова, якимвін скасував свої претензії до брацлавського воєводи,
кременецького і пінського старости кн. Януша Збаразького в справі про вибиття
йогоостаннімз володіння половиною Прилуцького маєтку та вчинення при цьому
шкод (1585 p., листопада 17. Городня)
Скасоване чєрєз Струса переводі права протне воєводє браславском# со
Прил#к
Стєфань etc.
0)знаим#ємь симь нашимь листом всим вобец и кождом# // зособна, ком#
товєдатиналєжит, нинєшним и на потом б#д#чим. Постановившисд пєрєд нами
и # книг канцлєрии нашоє коронноє, #рожоныи Юрем Стр#сь с Коморова,
староста браславскии и вєниг/киї/, соповєдал и водл#гь запису лист# своєго,
вєльможном# кнзю Инушу Збаразском#, воєводє браславском#, старостє
крємАнєг/ком# и пинском#, на скасованьє всєго пєрєвод# правног(о), которьш
былъ на врадє кгродскомь Браславскомь со вьібитє з спокоиного держанъл з
ыменыа Прилука оадєржан, даного, добровольнє вызнал, просАчи, абыхмо то
до книгь канцлєрии нашоє коронноє записати казали. А такь мы, того
доброволного и шчєвистог(о) сознанА и записі старосты браславского
вислухавши и шглєдавши а видачи быти цєльш и ни в чом нє нарѴшоныи,
росказали єсмо до книг нших канцлєрииских записати; которьш com слова до
слова такь са в собє маєть:
\А, Юрєи Стр#с с Коморова, староста браславскии и вєниі^кии, вызнаваю и
чиню іавно симь моим листом, ком# тог(о) потреба будєть вєдати, тепер и на
потом завжды в кождого права, иж што єсми позывал позвы кгродскими
браславскими до с#д# кгродского Браславского непосоднокрот вельможного
Еіза Ин#ша Збаразского, воєвод# браславского, старост# крємАнєг/кого и
пинского, совьібитє з спокоиного дфжаныа половицы имєна кгр#нт# Прнлуї/кого
и шзбраньє1подданых з жонами и з дєтми, в которои справє за апєлАцьією и
припозвы и пєрєд єго королєвскую млст приточивалосА, (ако ж и в том рок#
тєпєрєшнємь тисАча піатсоть сосмьдєсіать піатом мсца июла второго дніа на
рочкох кгродских браславских сужоных право єсми пєрєд #радом кгродским
Браславским был пєрєвєль и #рад кгродским Браславскии мнє половиц# соного
имєньїа Прил#ка и кгрунт# в дєржаньє, такьжє н шкод немало был сказал, што
ширєи на дєкрєтє кгродском єсm шписано, со которьш сказ кніаз воєвода
браславскии суд кгродскии Браславскии и мєнє ш (одержане декрет# пєрєвод
права позвы пєрєд суд єго кролєвскоє млсти был позвал. А так мы з обєєх
сторонз намовы ИХЬМЛСТИпнов приіатєлєи НПШХзобополных МЄЖИсобою XMOCA
погодили и поєднали, и тоє имєньє половиц# Прилука мнє єго млсть в держане
поступил и за шкоды досыт #чинил. С которого всєго пост#пку и пєрєвод#
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правног(о) // а єго милост кнзіа ІЗнуша Збаразского, воєвод# браславского, сим
тєпєрєшніш листхш моилі квитую и тот Увесь поступок и пєрєвод правньш
#мораю, касую, пс#ю и в ни во што собор9чаю. И вжо а самь, жона, дєти,
потсшки мои и нихто иншии того вьзновлати и ю то єго млст пна воєвод#
браславского и потоліковь єго млсти ни до которого права позывати, до
тр#дности и шкоды приводити нє мают и мочи нє будуть под зарукою на єго
млсти пна воєвод# браславского піатьма тисачми золотьіх полских. А єсли быхъ
іа албо хто б кольвєкь, жона, дєти албо потсшки мои со то єго млст до права
позывали албо іак#ю тр#дност чинили, тогды волно єго млсти будєть мєнє и
кождого держачого маєтности моєє позвати до которог(о)колвєк права и суд#,
буд ктродског(о) або зємског(о) и до которог(о) похочєт, роком іаким похочєт,
буд слушньш або нєслушньш. А іа и кождьш держачий маєтносте моєє, ничіш
нє вымовліаючисА, на першом рок#, іако на завиток, стати и, нє збиваючи ничим
рок# ани позв# и нє вынаид#ючи никоторых собором, зараз #справєдливитисл
маю и буд# повинен. А #рад кождьш, до которог(о) бых был позван, маєть и
мої/ мєти б#дєт водл#гь сєго лист# доброволного сопис# моєго на мнє и на
кождом держачою маєтности моєє всказанє и сотправу #чинити маєт. И хотіа
бы сіа іакиє перєводьі албо листы, дєкрєта в той справє зь стороны моєє соказати
мели, тєдьі врад кождьш, нє приимуючи таковых листов и доводов, на сторону
сотложити, а на мнє водлугь сєго запис# моєго зар#ки2. И, нагородивши вси
шкоды, прєдсє сєс лист мои # кождого права при зуполнои моцы заховай- и
дєржан быти маєт. И на то єсми даль єго млсти кнзю ІЗнушу Збаразском#,
воєводє браславскому, старосте крємлнєцкому и пинскому, сєс мон лист с
пєчатю и с подписомь руки моєє. А при том были и того добрє свєдоми и за
©чєвистою и #стною прозбою моєю пєчати свои их ш. приложити рачили
вєлможньїє пнвє єго мл. кнзь Воитєх Барановскии, биску/і прємьіскии,
подканцлєрии коронныи, єго млст пнь СОстафєи Волович, кашталіан вилєнскии,
канцлер Вєликог(о) кнзіазства Литовског(о), староста бєрєстєискии и
кобринскии, а єг(о) мл. пнь Лев Сапєга, подканцлєрии Вєлшсог(о) кніазства
Литовског(о), староста мАделскии и марковскии. Писан в Городнє лєта по
нарожєню Исус Христа, Сна Божог(о), тисіача піатсоть сосмьдєсіат піатого
мсца ноіабра сємогонадцат дна.
ІЗко ж тоє доброволноє // а сочєвистоє сознанє и лист, com староста
браславского на скасоване пєрєвод# правного кнзю воєводє браславскому даныи,
до книг нших записано. А дліа лєпшоє вєрьі до того лист# пєчат їгаїа короннаїа
єст притиснена. Писано в Городнє дніа юсмог(о)надцат мсца ноіабра рок# по
нарож. Исус Хрыста, Сына Божог(о), ДФПЕ, а панованыа ншог(о) року!.
Alb(ertus) Baranowski,
Справа того ж
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА, ф. 389. on. 1, д. 198, л. 52 об.-54. Оригінал.

1забраньє

2Далі не вистачає маєт або повинен.
414

№ 147

1585 p., листопада 20. Городня. Зізнання земського возного Андрія Керсновського перед королем Стефаном
ікоронноюканцелярієюпро те, що він у столовій ізбі двору віденського каштеляна
Остафія Воловина в Городні вручив смоленському воєводі і оршанському старості
Філонові Семеновичу Кміті Чорнобильськомукоролівськийлиств справі за скаргою
брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського і його дружини Магдалени
Дубицької стосовно неповернення останній маєтку Овдіївки (Шепіївки), ґрунтів
масткуКам’яногірки та кам’яногірської діброви, яку звуть Андрійчою, та стосовно
неповернення їй же Федором Олешею, його дружиною Опросиміею, їхнім зятем
Павшею, урядником Пиківського маєтку воєводи, і його дружиною Настасією
Кам’яногірки та інших маєтків після закінчення над нею опіки з боку подружжя
Олешів, під якою вона перебувала в час свого неповноліття
Подане листУ Упоминалног(о) воєводє смолєнсколіУtom подкоморог(о)
браславског(о) и малжонки єго to (ОвдєєвкУ и со кгрУнта Камєногорскиє
Стєфань etc.
(ОзнаимУємь тымь нашимь листомь всимь посполите и кождомУ зособна,
комУкольвєкь то вєдати належить. Постановившись юбличнє перед нами и У
книг канцлєрии ншоє коронноє, шллхєтньїи Андрєи Кєрсновскии, возньш
зємскии, кУзаписованью до книг сознал тыми словы, ижь, дєи, маючи шнь при
собє двох шліахтичов Станислава Липского, слугУ пна староста браславского,
а Миколаїв Матєєвича, соногдашнєго дніа сємогонадцать мсца ноіабра в рокУ
нинєшнємь шсмьдєсіать підтсштут, в Городнє, вь дворе вельможного (Остафыа
Воловича, кашталіана вилєнского, вь избє столової/ подаль вєльможномУ
Филону Семеновичу Кмитє Чорнобылскому, воєводє смолєнскому, старостє
соршанскомУлисть напоминальиьш в жалобє Урожоного Лаврына Пєсочинского,
подкоморого браславского, и малжонки єго Макгдалены ДУбицкоє со имєньє
сотчизноє подкомориноє браславскоє //(ОвьдЬєвкУ, котороє, дєи, пань воєвода
Шєпєєвкою прозьіваєть, вь воєводьствє Браславскомь со границУ com Пыкова
лєжачоє, к томУсособливє сокгрунты имєньїа штчизьног(о) тоє жь подкомориноє
браславьскоє Камєногорки и шдуброву камєногорскую, названую АньдрєичУю.
Которые добра Камєногорскиє зь иньшими в молодости лєть подькомориноє
подзаслоною сопєки кгвальтовнє забраны будУчы, тепер вжо з дєржаньїа Фєдора
(Олєшиижоныєго (Опросимьи, и ЗАТАихь а Урадника пана Филонова пьпсовского
Павши, и жоны єго Настасьи подькоморомУ и жонє єго декретом судУзємского
Браславского и нашимь вєчьнє присУжоны. Ико жь, дєи, тот листь нашь
напоминальиьш пань воєвода сам, до рУкь своихь взавъшы и вычитавыны,
зась томУ КєрсновскомУ вєрнуль а копѣю с пєчатью єго, которУю юнь ємУ
подаль, при собє зоставиль и повєдиль тымы словы, ижь, дєи, іа, чужоє
власносте нє прагнучи, латвє сіа с пномь подкоморымь и малжонькою єго а
сестроюмоєю (0 то всє, дасть Богь, погожу и справєдьливость Учиню. Котороє
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добровольноє а сочєвистоє созънанье того возного до книгь каньцєллрии нашоє
коронноє єсть записано. А дліа лєпьшоє вєрьі и печать нша короннага до того
лист# єсть притиснена. Писань в Городьнє дніа двадцатого мсца ноіабра рок#
тисіача піатьсоть сосмьдєсіать піатого а кролєваньїа нашого рок# дєсіатого.
Alb(ertus) Baranowski,
Справа того ж
R. P. vicecancellarius
РГАДА, ф. 389. on. 1, д. 198, л. 58 зв.-59. Оригінал. Випис з книги коронної
канцелярії впису в її ж книгу цього зізнання, зроблений на Варшавському
сеймі 27 березня 1589 p.: ЦЩА України в Києві, ф. 220, on. 1, спр. 72, арк. 11 зв. Засвідчена копія.
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1585 p., листопада 26. Городня. Декрет королівського суду про те, що, згідно з проханням Якуба Павші,
справа стосовно якихось свідків, що в ній він позивав брацлавського земського
писаря Северина Кропивницького, вважається полюбовно ними вирішеною
Стєфан, Божю млстю корол полскии, великий кназ литвскин, руским,
пр#сюш, мазовєі/кии, жомоитскии, ифлантсюш, кніажє сєдмикгродскоє и иных
С0знаммуєм[ь] тымь нашим листомь всимь вобец и кождому зособна,
ком#колвєкь то вєдати належить. Постановившисіа собличнє перед нами # суд#
нашого, шліахетньш Икубъ Павша созналь, иж котораіа справа за поводомь
єго противь #рожоноп> Сєвєрина Кропивниг/кого, писара зємского браславьского,
тепер приточиласіа была com суд# кгродского Браславского ж за апеліацыею
чєрєз нєго жь самого на судь нашь, а то з сторони ниіакихсь свєдковь мєжи
ними, ино сонь, нє припусчаючи до права тоє рєчи, через посрєдокь приіателскиы
тут #года єму с писаромь дотла, іако жь за то и прєпрошєньє comнєго сіа тому
писару # нинєшнєго суд# нашого стало. И затьш Павша всєє тоє справы
поступку своєго вєчнє сотступ#єт. И просил нась Павша, абыхмо тую справу с
книгь #радовых кгрод# Браславского выніати и вынести росказали. А такь мы
затьш тую справ# зо всими єє поступками протне Кропивниі/кого, # тои мери
#чинеными, моцю нашою королєвьскою касуемь и вєчьнє #мараємь1. Што всє
до книгь канцєліарьіи нашоє записати а дліа лєпшоє вєрьі до сєго листу нашого
и печать нашу коронную притиснути єсмо росказали. Писань в Городнє дніа
двадцат шостог(о) мсца ноіабра року Божого тиеєча піатсоть сосмдєсіать
піатого а кролєваньїа нашого рок# дєсіатого.
Печатка
Справа вєлєбного в Хист#сє2сотца
пана Воитєха Барановского, бискупа
прємьіского и подканцлерого коронного
Lavrin PiesoczĮinski]
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ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4045 II, арк. 127.
Засвідчена копія. Те саме: РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 198, арк. 75-75 об.:
Скасоване справи чєрєз Повш#, против Кропивницког^ зачатоє.
Оригінал.

Ретести:
Anno 1585 die 26 nove(m)b(ris). P. Pawszyna sprawa z p. pisarzem
ziem(skim) braslaw(skim). Revocatia.
Kasacyaprocessow sprawjm. p. Pawszy, aktora, zjm. panem Kropiwnickim
ratione iakichsc swiadkow. Anno 1585 d. 26 9bris.
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4045II, арк. 128 зв.
1Ѵмораемъ

2ХристѴсе
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1585 p., листопада 26. Городня. Лист короля Стефана брацлавському, вінницькому і Звенигородському
старості та королівському ротмістрові Юрієві Струсу з Коморова про те, що
королівськийсудпостановив назавжди припинити справу відносно якихось свідків
за скаргою Якуба Павші на брацлавського земського писаря Северина
Кропивницького за їхньою обопільною згодою і визнав за необхідне, на прохання
Я. Павші, вилучити з брацлавських ґродських книг всі документи, які стосуються
цієї справи, та оголосити їх недійсними
Лист до #рад# в той жє справє
Стефанъ etc.
^рожоном# Юрю Стр#с# с Коморова, старосте браславском# и вєницком# и
звиногородском#, ротмистр# нашом# вєрному, нам милом#, а в нєбьітности єго
враду кгродском# Браславском# ласку наш# кролєвскую.
Урожоньш вєрньїи нам мильш. Такъ, ако при собличности в. т. самого,
постановившисд собличнє пєрєд нами # суд# ншог(о), шліахєтньш ГЗкубъ
Павша сознал, ижь што которал справа за поводок єго противь #рожоного
Сєвєрина Кропивницкого, писара зємского браславского, тєпєр приточиласіа
была comсуд# кгродского Браславского ж за апєлАцьією чєрєзь нєго жь самого
на суд нашь, а то з сторони нєіакихьсь свєтковь мєжи ними, ино, нє
прип#скаючи до права тоє рєчи, чєрєз посрєдокь пригатєльским ту ж #года
мєжи ними дошла. Око ж за то и прєпрошєньє com нєго сіа том# писару #
нинєшнєго суд# ншог(о) стал'о и затьш Павша всєє тоє справы пост#пк# своєго
вєчно сотст#п#єт. И просил нас Павша, абыхмо т#ю справу с книгь #радовыхъ
кгрод# Браславского вынати и вьінєсти росказали. А такь мы затьш т#ю
417

справі зо всими єє поступками, протне Кропивницкого в той мєрє Учиненими,
моцю ншою кролєвскою скасовали и, тепер касуючи, вєчнє Уморлєм. Прото
хочем мети, абы в. т., пїїє староста, а в нєбьітности єго враду кгродсколіУ
БраславскомУ приказуєм, абы єстє за симь II листомь нашимь прєрєчоную
всю справу зо всими постУпками с книгь кгродскихь браславскихь вынали и
внивєчь обернули такь, жебы на потомь знакь того жадєнь в книгахь не
зосталь, иначєм нє чиначи дліа ласки ншоє кролєвскоє конечно. Писан УГороднє
дніа двадцять шостого мсца ноіабра рокУ Божог(о) тисіача піатсоть
(осмьдесіать піатого а кролєваньїА нашого рокУ дєсіатого.
Stephanus Rex
Floria(n) Oliessko
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 198, л. 75 об.-76. Оригінал.
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1585 p., листопада 28, Городня. Впис у книгу коронної канцелярії випису з брацлавської ґродської книги
(1585 p., серпня 7. Брацлав), який містить впис листа Андрія Івановича
Комара Стрельчинського про продаж ним за 200 кіп литовських грошів третьої
частини маєтку Стрільчинців і волиці Никифорівки брацлавському воєводі,
кременецькому і пінському старості кн. Янушові Миколайовичу Корибутовичу
Збаразькому (1585 p., липня 15. Немирів)
Перенесене записУ вечног(о) на третюю част добр Стрєлчщ1и волицы ют
Комара воєводє браславскомУ
Стєфань etc.
(ОзнаимУємь тымь нашимь листсш всимь вобєц и кождомУ зособна,
комУкольвєкь то вєдати налєжит, иж показаль пєрєд нами вєльможньш кніаз
ИнУшь Миколаєвичь КорыбУтовичь Збаразскии, воєвода браславскии,
староста крєміанєї/кии и пинскии, лист шліахєтного Андрєл Комора, зємєнина
ншог(о) воєводства Браславского, которымъ єго млсти третюю часть
имєньїа своєго У Стрєльчинцохь а третюю часть волицы, названоє
Никифоровка, Увоєводствє Браславскомь лєжачиє, на вєчност продаль, и
выпис сознаньА єго с книгь врадУ кгродского Браславского2, повєдаючи, ижь
бы єго млсть подлУгь звычаю права, Уфалы соимУ Бєрєстєиского такого
права своєго до книгь земскихь браславскихь перенести нє юмєшкаль, юдно
жь про нєбьшность суди в томь воєводствє роки зємьскиє под тымь чассш
нє доходіат, тогды єго млсть, пєрєносАчи то до книгь канцлєрии ншоє
коронноє, // просил, абыхмо в них записати росказали. Которого листУ и виписУ
мы, соглєдавши и выслухавши а выдіачи быти цєльш и ни в чолі нє нарУшоньш,
росказали єсмо ют слова до слова до книг нших записати; и такь са в собє
маєт:
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Выпис с книгь кгродскихь замку гсдрского Браславского
Лета Божог(о) нарожєнд тисдча піатьсоть юсмьдєса/м піатого мсца августа
СЄМОГОДНА

Передо мною, Григорем Чєчєлємь, подстаростимъ, а Кондратомь Козаро.м,
судєю, вразниками судовыми кгродскими браславскими, постановнвшисіа
шчєвисто, зємєннн єго кролєвскоє млсти воєводства Браславского пай Андрєм
Иванович Комар добровольнє до книг кгродскихь браславскихь кХ записованю
тами словы созналь, ижь, дєи, іа, нє будучи ни шт кого приміток ани намовєн,
©дно по своєи доброи воли и хоги, продал єсми третюю часть имєньа своєго
сшчизного, жжзпог(о) в воєводствє Браславскомь, прозываемое3Стрєльчинцьі,
и третюю част волицы Никифоровки зо всим на всє, іако в листе моєм єсть
(описано и доложоно достаточнє. Ико ж и лист свои перед нами покладан,
просєчи, абы былъ читань и до книгь кгродскихь вписань; которьш такь са в
собє маєть:
ЇЙ, Андрєи Иванович Комар Стрєльчикскии, шзнаимѴю и чиню іавно симь
моим листом кождом#, кому того потреба будєть вєдати албо чт#чи слышати,
нинєшним и на потом будучимь, ижь іа, нє 6#д#чи никим примѴшоныи ани
припЛконым, але по своєи доброи воли, будучи потрєбєн пнзєи, продаль єсми
имєньє своє штчизноє в Стрєльчинцах, над рєкою Богомь лежачого4, третюю
часть и третюю часть волицы, которую прозывают Никифоровка, над рєчкою
Тлмєрницою и рєкою Богомь, которые єсми по штцы своєм Иванє ажь и до
сєго час# спокоино Ѵжнвал и дєржал, а продаль єсми вєльможном# єго млсти
кнзю ІЗнушу МиколаевичУ ЗбаражскомУ, воєводє браславском#, старосте
крамАнецкомѴи пинскому, за певную сум# пнзєи за двєстє коїть гршєи ЛИТОВСКИХ,
личачыв кождьш грошь по дєсати пнзєи, по шєстидєсіат грошєи литовских, а
продаль єсми тоє имєнє моє, // вышеи писаноє, на вєчност зо всим на всє такь,
ако са в собє в границахь и в обьіходєхь маєт и, іакь а тоє имєньє на сєбє
дєржал и вживал, зо всим на всє, зь ставы, ставищи, з млыны, з лєсьі, з
дубровами, с полми пашеными и нєпашєньїми, сєножатми, зь зарослАми, з
бобровыми гоны, зверинными и пташими ловы и зо всими пожитками
поменеными и нєпомєнєньїмн, зо всим на всє так, іако са тоє имєньє вь границахь
и в обыходех своихь маєт, ничог(о) на сєбє, жону, дєти, близких и кровных, и
братьи моихь нє шставуючи, на вєчньїє часы. И вжо ют сєго час# волєн єго
млст кніаз ІЗнуш Миколаєвичь Збаразскии, дєти и потомки єго млсти того
имєна Стрєльчинєі/, над рєкою Богом лежачого, и волицы Никипоровки, над
рєчкою Тлмерницою лежачого5, водлугь сєго лист# моєго и сеє добровольноє
продажи моєє вживати на вєки непорушно, волєнь будучи єго млсть самь и
потомки єго млсти тьіє верху мєнєньїє часть третюю Стрєльчинєі/ и част
третюю Никипоровки штдати, продати, замєннти и ком# хотачи на вєчност
зарисати, будучи тьш волєн шафовати, гако своим власньш, навєки непорушно.
Аіасам, жона, дєти, потомки и кровньїє мои шт сєго часу в тоє имєньє, в кгрунты
и пожитки ни в чомь встѴповати и жадноє пєрєказьі в дєржаню нє маю и нє
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мают и до права позивати вєчнє іа сам и потомки мои нє маю6, алє єго млст
сам кназ воєвода и потомки єго млсти вєчнє вживати мают. А єсли бых ta,
запомнєвши сєє продажи моєє, в чомколвєк тот запис мои нар#шил а єго млсти
їснзю воєводє албо хто оот єго млсти держати будєт вь имєнех и кгр#нтєх,
пожиткахь переказу #чини# або до права сотоє имєньє позваль, то буд# повинє»
заруки королю єго млсти двєстє копь грошєи литовских а їснзю воєводє або
держачом# другую двєстє коїть гршєи литовскихь; такжо єсли бы дєти и потомки,
брат taи кровньїє мои в чомколвекь сюю продаж# мою нар#шиги хотєли, таковую
ж зароку, верху менован#ю, королю єго млсти и кнзю воєводє албо // держачому
заплатити повинни. А прєдсє тот лист мои доброволное продажи моєє в кождого
права во всємь вєчнє заховань быти маєт. И на то єсми даль сєсь мои лист
под пєчатю моєю и с подписомь р#ки моєє власноє. А при том были и того
добрє свєдоми и за прозбою моєю пєчати свои к тому лист# моєму приложити
рачили ихь млеть пнь Ивань Мик#линсюш, па» Стєфа» Красносєлскии, пнь
Юхно Комар а пнь Стєфаи Клєщовскии. Писань в Нємировє лєта по нарожєнью
Сна Божог(о) тисгача niamcom сосмьдєсіат піатог(о) мсца июліа піатогонадцат
дніа. В того лист# видєли єсмо пєчатєи притиснєньїхь піать а подпис р#ки тыми
словы писмомъ р#скимь: Андрєи Иванович Комар, рукою власною.
И за прозбою пана Андред Комора, до вєдомости своєє припустивши, в кнги
кгродскиє браславскиє записати єсмо казали. IZ\ko ж гст записано и выпис с
книгь под пєчатми ншими на то єго млсти їснзювоєводє браславскому выдали.
Писан # Браславли. Григорєи Баиб#за, писар.
(Зко ж тоє пєрєнєсєнє права, com пна воєводи браславского #чинєноє, з
росказаныа нашого до книгь нашихь канцлєрии коронноє єсть записано. А дліа
лєпшоє вєрьі до того лист# пєчат нша звыклаіа єсть притиснена. Писань в
Городнє дніа двадцать сосмого мсца нолбра рок# comнарожєньл Исус Хрыстова
тисіача піатьсоть юсмьдєсіать піатого а кролєваньл нашого рок# дєсіатог(о).
Alb(ertus) Baranowski,
Справа того ж
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА, ф. 389, on. 1,д. 198, л. 78-79 об. Оригінал.

1Стрєлчинєг^ 2Далі повинно бути подалъ. 3прозьіваємого 4лєжачоє 5лєжачои
6мают
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1585 p., листопада 28. Городня. Впис у книгу коронної канцелярії випису з брацлавської гродської книги
(1584p., вересня 11. Брацлав), який містить впис листа Юхна Комара
Стрельчинського про продаж ним за 100 кіп литовських грошів частини маєтку
Стрільчинців брацлавському воєводі, кременецькому і пінському старості
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кн. Янушові Миколайовичу Корибутовичу Збаразькому (1584 p., липня 21.
Збараж)
Перенесене запис# на част добр в Стрєлчинцох ют Комара воєводє
браславскол«У
(Ознаимуемы тьш нашим листом всим вобєі/ и колсдомУ зособна,
комукольвєкь то вєдати належить, міжпоказал пєрєд нами велможныи к н а з
\Awyui Миколаєвич Корыбутович Збаралсскии, воєвода браславскии, староста
крємАнєцкии и пиискии, лист шлахєтног(о) Юхна Комара Стрєлчинского,
земєнина ншог(о) воєводства Браславского, которьш єго млст част и м є н а
своєго ЧСтрєлчинцох, # воєводствє Браславском лєжачоє1, на вєчност продаль,
и вьшис сознанА єго с книг враду кгродскогО Браславского2, повєдаючи, між
быєгомлст подлугь звычаю права #фалы соиму БєрєстєискогО таког(о) права
свогг(о) до книг зємских браславских перенести нє сомєшкаль, (одно ж про
небытност суди в том воєводствє роки зємскиє под тьш часом нє д о х о д а т ь .
Тогдьі єго млст, пєрєносєчи то до книг канцлєрєи ншоє коронноє, просил, абыхмо
в них записати росказали. Которого листу и выпису мы, согледавъшы и
выслухавши а видєчи быти цєльїє и ни в чом нє нарушоньїє, росказали єсмо ют
слова до слова до книг ншыхъ записати; и такь с а в собє маєт:
Вьшис с книг кгродских замку гсдрского БраславскогО
Лєта по нарожєню Сына Божого тисєча ПАТьсот юсмдєсать четвертого мсца
сєнтєбра юдинадцатого дна
Нарочкох сѴдовых кгродских, року и дна звыш помєнєного ку ютправованю
зачатих, пєрєд нами, Григорєвь3 Чєчєлєм, подстаростим, а Кондратом
Козаромъ, судєю, врадниками судовыми, ставши юблично в замку гсдрском
Браславском, зєманин господарскии воєводства БраславскогО пан Юхно
Комаръ Стрєлчинскии соповєдал и ючєвисто до книг кгродских тыми словы
вызналь, иж продал часть имєніа своєго Стрєлчинєць, никому нє заведеного4,
такь, гакотоє имєнє Стрєлчинєі* на нєго приходит, зо всим на всє, зь кгрунтами
и селищами, з людми, на том кгрунтє юселыми, и зо всими пожитками
помєнєньїми // и нєпомєнєньїми, ничогО на сєбє 5'нє зоставуючи-5, жону, дєти,
братью, потомковъ, близких и кровных своих, єго млст кнзю (Знушу
Збаражскому, воєводє браславскому, старосте крємАнєцкому и пинскому, на
вєчност за певную суму пнзеи за сто копь грошєи литовских6личбы, на што и
лист запис єго млсти под пєчатю своєю а под свєдомєм людей добрых дал. И,
показавши тот лист свои, просил, абы до книг кгродских Ѵписан был; которьш
тыми словы єст записан:
ІЗ, Юхно Комар Стрєлчинскии, вызнаваю то сам на сєбє сим моим листом,
комубудєть потреба того вєдати або, чтучи єго, сльшіати, нинєпініш и на потом
завжди, иж продал єсми част имєна моєго ютчизного Стрєльчинєць, никому
не завєдєног(о) продажою ани заставою, зуполно такь, гако тоє имєньє
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Стрєльчинєц на мєнє приходиш а юног(о) єсмо в сп оком но аі держаню был, зо
всим на всє, з кгруномь7и селищами, и з людми, на томь кгрунтє юсєльїми, зь
ставы, млыны, рєками, речками и бобровыми гоны, зверинными ловы, лесы,
гамми, дубровами, пасеками, полми сорємьіми и неюремыми, з сєножатми,
зарослАми и зо всими пожитки поменеными и нгпомєнєньїми, которьіє на тоm
час суm, такь и на потом примножень! быти могут, на сєбє 5нє зоставуючи5,
жону, дєти, братю, потомков, близких и кровных моих, єго млсти кнжати
Инушови Корыбутовичу Збаражскому, воєводє браславскому, старосте
крємАнєцкому а пинскому, за пєвную суму пнзєи, то ест за сто копь грошєи
личбы литовскоє, личачи в коэ/сдыи гропгь по дєсєти пнзєи бєльїх а в копу по
шєстидєслт грошєи л и т о в с к и х , продалОМ ТОЄ помєнєноє ИМЄНЄ СВОЄ ЄГО МЛСТИ И
потамкомь єго на часы вечньїє. Маєт єго млть сам, дєти и потомки єго млсти
верху помєнєноє имєнє Стрєлчинєц ЗО ВСИМЬ ТЫМ, (АКО СА верху помєнило, и с
тьш, што бы с а за вьінаидєнємь єго млсти пожитковь на том имєню, ют мєнє
проданою, примножило, держати, розтирати, продати вечными часы. А гасам,
жона, дєти и поголоси мои в то имєнє Сгрєлчинєгі ани в жадньїє пожитки, которые
с а в том листє помєнили, вєчньїми часы Ѵступовати ани с а ю то єго млсти ани
потомком єго млсти Ѵпоминати вєчньїми часы нє маєм. // А гдє бых а сам,
жона, дѣти и потомки и хто ж колвєкь з близких и кровних моих в тоє имєнє,
ют мєнє проданоє, Стрєлчинєі/, вступуючисА, єго млсти самому або потомком
єго млсти гакую переказу в дєржаню, буд чєрєз позвы, буд тежииш инакшим
вымысломъ вынаиденымь, чинm, тогды такь га сам, ако кождьш с потомковь
и кровных моих, будем и будуть повинни заплатити заруки на єго королєвскую
мл. сто копь грошєи а сторонє другую сто копь грошєи, такжо шкоды и
накълады, которые бы содно за таковьш затруднєнєм ют нєго была8 єго мл.
або потомкомь єго мл. задєланьїє, на рєчєньє слова 9будєт повинен'9нагородити.
А заплативши заруки, такжо шкоды и наклады всѣ нагородивши, прєдсє тот
мои лист при моцы так права, ико и на вшєлАкам местиХ зоставєнь быти
маєть. А єсли бы теж хтоколвєкь и з іаких причин того и м є н а в ерхЧ помєнєного
Стрєльчинєц, такжо кгрунтовь и пожитковь тых, ют мєнє єго млсти в томлистє
юписаных, такь Vєго мл., ико и потомков єго мл. правомь искал, тогды га сам а
по животє моємь потомковє мои будем повинны Яв ш є л а к о г(о) права такь єго
мл. їснжа воєвод#, гако и потомковь єго мл. заступовати и то всє, ю чом бы єго
мл. з стороны дєржанл тог(о) и м є н а , ют мєнє проданого, был позван, ючищати
под таковыми ж заруками, звыпгь юписаными, гдє бьш и сам або потомки
мои єго мл. пна воєвод# або потомковь єго мл. в том заступовати нє хотєли.
Которую то продажу свою и тот лист свои повинен буд# до книг кгродских
браславских сознати. А єго мл. пну воєводє браславскому волно будєт самому
тоє зась сознанє моє з кгродѴ до зємства перенести. На штам єго млсти дал
тот мои лист под моєю пєчатю. А при томь были и того добре сведомы а за
прозбою моєю пєчати свои ку тому листу моєму приложити рачили ихь млст
пан Василєи а пан Пєтрь Сємашки, пань Мацєи Надолскии а пан Василєи
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ЛосАтинскии. Писа» V Збаражу року Божого нарожєнА тисєча
озсмьдєслт чєтвє/7того мсца и ю л а двадцать пєрвого д н а .

п а /и с о т ь

Атак мы, того листу согледавшы и єго пєрєд собою вычитати казавши, юноє
соповєданє пна Юхново Комарово и тоть лист, єго млсти кнжати воєводє
браславскому ют нєго даньш, слово tf слово в книги кгродскиє записати казали.
На што // выпис с книгь под нашими пєчатми и подписми рук наших єго мл.
кнжти воєводє браславскому дали. Писа» Браславлю. Григорєи Чєчєл,
подстаростим браславскии, рука власнаїа. Кондрат Козар, судл кгродскии
браславскии, рука властнася. Григорєи Баибуза, писарь.
Ико ж тоє пєрєнєсєнє права, ют пна в о є в о д ь і браславского Учинєноє, з
росказани ншог(о) до книгь ншихь канцлєрєи коронноє єсть записано. А д л а
лєпшоє вєрьі до того листу печать їшіа звыклаіа єсть притиснена. Писан вь
Городнє д н а ЇСИ мсца ноіабра року ют нарожєніа Исус Хрыстова ДЗ>ПЕ а
панована ншог(о) року д є с а т о г(о).
Alb(ertus) Baranowski,
Справа того ж
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 198, л. 82-83 об. Оригінал.

'лежачого 2Далі повинно бути подаль. 3Григорємь 4завєдєную 5' 5Має
бути перед на сєбє. ‘литовскоє 7кгрунтомь 8были *' '9будут повинни
№ 152

1585 p., листопада 28. Городня. Впис у книгу коронної канцелярії випису з луцької земської книги (1585p.,
липня 1. Луцьк), який містить впис листа Остафія Коровая Селецького про
продажним за 300 кіп литовських грошів половини селищДашева й Данилківців
брацлавському воєводі, кременецькому і пінському старості кн. Янушові
Миколайовичу Збаразькому (1585p., червня 1. Селець)
Пєрєнєсєнє запис# на Дашов и Данилковцы воєводє браславсшм#
Стєфань etc.
(ОзнаимЮєм тьш нашимь листожь всим вобєць и кож дом у зособна,
ком^кольвєкь то вєдати налєжит, иж показал перед нами вєлможньїи к н а ?
ІЗнупгь Миколаєвич Корыбутович Збаразскии, воєвода браславскии, староста
крємАнєцкии и пинскии, лист шлАхєтног(о) СОстафыа Короваїа Сєлицкого,
которьш єго млсти и м є н а свои сєлища Дашово и Данилковцы, воєводствє
Браславсюш лежачые, Hą вєчност продал и выпис сознанл єго с книг справь
судовьк зємскихь повєту Луцкого1, повєдаючи, и ж бы єго м лст подлє звычаю
права, Юфалы сонм# Бєрєстєиског(о) такого права своєг(о) до книг зємских
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браславских перенести не сомєшкаль, содно жь про нєбитност судьи в том
воєводствє роки зємскиє под тьш часом НЄ ДОХОДАМ, т о г д ы єго м л с т ь , пєреносєчи
то до книгь канцлєрєє ншоє коронноє, просил, абыхмо в них записати росказали.
Которог(о) листу и выпису мы, шглєдавши и вислухавши, а видєчи быти цєльїє
и ни в чом нє нарушоные, росказали єсмо ют слова до слова до книгь ншихъ
записати; и такь с а в собє маєть:
Выпис с книг справ судових зємских з роков повєту Луг/ког(о)
Лєта по нарожєнью Сына Бжого тисєча п а ш с о т ь

ю см ьд єса ть патого

мсца

ИЮЛА пєрвого ДНА

На рокох судовых зємских, на завтрєє Сватоє Троицы свлта римского в року
тєпєрєшнєм юсмьдєсапі патом ку ютправованью судовне зачатих, перед нами,
Федорам Чапличол* Шпановским, судєю, а Иванол* Хрєнницкіш, подсудком,
зрадниками судовыми зємскими повєту Лункого, ставши юблично в замку
гсдрстм Луї/ком, пан СОстфєи Коровай Сєлєі/ким соповєдал и ючєвисто до книг
зємских ку записованю водлє листу // добровольног(о) запису своєго вызнал,
которымъ то листам записом своим продал на вєчност сєлища свои властные
Дашово и Данилковцы, V воєводствє Браславскам лєжачиє, єго млсти кнзю
Инушу Збаразскому, воєводє браславскому, старостє крємлнєцькому и пинскому,
за триста копь грошєи литовских. И тот лист с пєчатю и с подписам руки
своєє а под свєдам2 и пєчатми людей добрих єго млсти кнжати воєводє
браславскому дал и просил, абы тот лист вычитанъ и в книги зємскиє Зписан
был. Которьш то листь запись тыми словы єсть написан:
И, СОстафєи Коровай Сєлєцкии, вызнаваю сзм на сєбє сим монм
доброволньш продажним листам записам, кому того потреба будєть вєдати
албо сєс лист мои Чкождого права чтучи сльїшєти, тєпєр и на потом будучимь,
иж а, бачачи то с права посполитого и с поправи соиму Бєрєстєиског(о), в
року тисєча плтсот ш єстдєсА т шостомь Зфалєного3, иж волно кождому
шлАхтичу ютчиїною и в с а к о ю маєтностю своєю водлє воли своєє, ако х о т а ч и ,
шафовати, прото а, СОстафєи Коровай Сєлєцькии, будучи на сєс час потрєбєнь
суми іїнзєи, продал єсми єго млсти кнжати Инушу Збаразскому, воєводє
браславскому, старостє крємАнєцкому и пинскому, на вєчност половицѴсєлищь
моих властных ютчизних, мнє в отдѣле брата моєго рожоног(о) на мєнє
правомь прирожонымъ спальїє, Ч воєводствє Браславскоє лєжачиє, Дашов и
Данилковцы, зо всима кгрунты, лєсами, дубровами, полми, сєножатми, з ставы,
з ставищами, юзєрми и юзєрищами, рєками, рєчками, болотами, з бобровими
гони, лови птаїшши, звєринними и рибними и всакими пожитки и вжитки, с
тих сєлищь моих приходАчими, помєнованьїми и нєпоменованьїми, такь, ижь
помєнєноє и нєпомєнєноє а нєпомєнєноє помєнєному ничого шкодити нє маєт,
юдно акь тиє сєлища мои сами в собє в кгрунтєх, границах и юбиходєх своих з
давных часовь мєли и тєпєр мают, ютдалАючи ют тих сєлищь моих // сєбє
самог(о), жону, дєти, потомки, братю, близкиє кровниє и повиноватьіє мои, за
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певнуюсуму пнзєи за триста копь грошєи личбы литовскоє. Маєт и волєн будєт
єго млст пан воєвода браславскии за сим листом записом моимь сониє сєлища,
comмєнє єго млсти на вєчность проданьїє и записаньїє, зо всими кгрунты на
сєбє дожати и спокоинє Уживати, людми шсаживати, кгрУнты ширити, всакиє
пожитки и вжитки, з них приходАчиє, на сєбє брати и ку своєму налєпшому
пожитку, гакосам налєпємрозумєючи, соборочати а тьш, гаковластностью своєю,
шафовати, сотдати, продати, даровати, замєнити и кому хотєчи по доброи воли
своєи записати. Укотором спокоином дєржанью и вживаню соных сєлищь га
самь чєрєз сєбє, жону, дѣти, потомки, близкиє, крєвньїє и повинньїє мои и ни
чєрєз кого иного єго млсти пану воєводє браславскому жадноє трудности, шкода
и пєрєказьі чинити и што до жадного права єго млст позывати, поволокати и
жадньш правомь помскивати и д о х о д и т и ку шкодам и накладом приводити нє
маю и нє мают вєчньїми часы, под зарУкою на єго кролєвскую млст трємастьі
копами грошєи а на єго млст пана воєводУ браславског(о) другими тремасты
копами грошєи и под нагорожєнємь всих шкод и накладовь на голоє рєчєнє
слова єго млсти албо того, хто бы тые сєлища com єго млсти дєржаль. А
заплативши заруки, шкоды и наклады нагородивши, прєдсА саія продажа мога У
кождог(о) права при зУполном моцы держана и захована быти маєт вєчньїми
часы, гако ж єсми право своє всє привилА, листы, записы мои, штам на тьіє
сєлищаДашово и Данилковцы Усєбє мєл, єго млсти кнжти воєводє браславскому
подавал. А вєд жє то тымъ листом моим собварываю, иж єстли бы са Умєнє
самого, УЖОНЫ, дєтєм, потомковь, близких, крєвньгсь, ПОВИННЫХ моих и Укого ж
колвєк гакоєколвєк право, привильА, листы записы на тые сєлища мои Дашово и
Данилковъцы, єго млсти пну воєводє браславскому comмєнє сим листом моим
проданьїє и на вєчност записаньїє, показат бы мєли, тогды таковьіє листы
записи, привилА жадноє моцы мєти нє будУть и Уколсдого права, враду и суд#
на кождом мєстцУ и гдє бы са // таковьіє показати мєли албо и показали,
приимованы быти нє мають, алє таковьіє листы тьш листом доброволньш
записам моим на вєчньїє часы Умораю и внивєч шборочаю. Которым сєс лист
доброволньшзапис мои на роках зємских луцких пєрєд Урадол<зємским визнати
и єго до книг Уписати дати маю. И на то єсми єго млсти кнжати ІЗнушу
Збаразскому, воєводє браславскому, старосте крємАнєцкому и пинскому, дал
єсми мои продажныи лист з моєю пєчатю и с подписом властноє руки моєє. А
при томь били и тог(о) суть добрє вєдомьі, а за сочєвистою и Устною прозбою
моєюпєчати свои к еєму моєму листу доброволному запису приложити рачили
ихь млст пнвє а пригатєли мои єго млст пан Йван Чаплич Шпановским,
кашьталАн києвским, пан ІЗнуш Ѵгриновским, пан Миколаи Сємашко,
кашталАнович браславскии, пан Тимофєи Свищовскии а пан Василєи Болбас
Ростоцкии, а пан Йван Новосєлєцкии. Писан УСєлцьі року по нарожєню Сина
Божого тисєча ПА тсот шсмдєсАт ПАтог(о) мсца июна пєрвого д н а . (Остафєи
Кброваи, рукУ свою подписал.
А так ми, того листу оогпєдивши и єго пєрєд собою вичитати казавши, тоє
шповєданє сочєвистоє визнане пна Короваєво и тот лист, єго млсти пну воєводє
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браславскому шт нєго даньш, слово до слова с початку аж до конца въ книги
судовые зємскиє луцкиє записати вєлєли. На што выпис с книгь под нашими
пєчатми и с подписо.м властных pyк наших єго млсти пану воєводє
браславском# дали. Писан в Луї^ку. Фєдорь Чаплич, судА зємскии лунким,
властною рукою. Ивань Хрєньницкии, зємскии луї/ким подсудокь. Михайло
Корьггєнскии, писар зємскии повєту Луї/кого.
Ико ж тоє пєрєнєсєнє права, шт пна воєвода браславског(о) #чинєноє, з
росказанл ншого до книг нших канцлєрии коронноє ест записано. А дла лєпшоє
вєрьі до тог(о) листу печать нша звыклал ест притиснена. Писан в Городнє дна
КЙ мсца ноіабра року шт нароженл Исус Хрыстова Й>ПЕ а панованіа ншого
року ДЄСАТОГО.
Alb(ertus) Baranowski,
Справа того жь
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА, ф. 389. on. 1, д. 198, л. 80—
81 об. Оригінал. Впис листа О. Коровая
Селецького в луцьку земську книгу: TŲTTAУкраїни в Києві, ф. 26, оп. 1,спр. 5,
арк. 316-318. Оригінал.

1Далі має бути подал.

3сведомом

3#фаленоє
№ 153

1585 p., грудня 3. Городня. Зізнання земського возного Кременецького повіту Войтєха Кобильського
перед королем Стефаном і коронною канцелярією про те, що він вручив
королівський позов брацлавському і вінницькому старості Юрієві Струсу з
Коморова в справі за скаргою писаря Холмської землі Андрія Ганського і Яна
Вербицького стосовно того, що той, не зважаючи на королівський декрет,
противиться передачі маєтку Скуринців Петрові Телку, опікунами якого вони є
Подане позв# шт шпєк#нов Телковых пн# Crptfctf шСк#ринцы, шзар#ки и
шкода

Стєфан etc.
(і)знаим#єм тымъ нашьш листам всим вобец и каждому зособна, кому то
вєдати налєжит. ПостановившисА шбличнє перед нами и # книг канцлєрии ншоє
коронноє, шлАхетныи Воитєх Кобылскии, возньшзємскии повєту КрЄМАНЄЦКОГО,
ку записаню до книг ішіихь сознал, иж, маючи шн при собє двох шлАхтичов
Езофа Сєлєг/кого а Аньдрєіа Храновского, року тєпєрєшнєг(^) тиеєча плтеот
шсмьдєсАт патого мсца дєкабра второго дна, вчора, подал позов нпгь тут, в
Городнє, шчєвисто в р#ки #рожоному Юрю // Струсу с Коморова, старосте
ншому браславскому и вєниі/кому, целыи, нескробаныи, немазаныu, в дате и во
веєм з другим позвомь згодливыи, в жалобє Андрєіа Ганског(о), писара зємли
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Холмьскоє, а Шш Вєр6щког(о), сопєкунов сына зошпог(о) Симона Тєлька Петра
Симоновича Телка, сонєпоступєньє Петру Телку Звлзаньга вєдлє декрету ншого
во имєнє Скуринъцы а затьш и созаруки двє т и с а ч и к о п ь грошєи, што пшрєи н
достаточнєм на тых позве* нших жалоба их сописана и доложона єст. За
которымъ позвомь ншимь и рокь Юрю Струсі com тог(о) поданій єму перед
нами стати за чотыри нєдєли зложил. Котороє сочевистое возного сознане до
книг нших єсть записано. До чого на свєдєцство и печать нша притиснена. Писа»
в Городнє дна трєтєго мсца декабра рок# ДФПЕ а кролєванга ншог(о) року
ДЄСАТОГО.

Справа того жь
РГАДА,ф. 389, оп. 1,д. 198, л. 102-102 об. Оригінал.

№ 154
1585p., грудня 5. Городня. Декрет королівського суду в справі за скаргою брацлавського воєводи,
кременецького і пінського старости кн. Януша Збаразького про пограбування
його прилуцького підданого Івана Бута Олексієм Ходоровщинським
Декрет мєжи воєводою браславским и БЗтомь а мєжи (Олєкппш со граб&ж
Стєфан etc.
СОзнаимуємь симь ншимь листомь всіш вобєц и кождому зособна,
комуколвєкь то вєдати налєжит. Кгды приточиласл перед нас и суд іїшь
нинєшним за апєлєцьією com судЗ кгродскогО БраславскогО справа, нижєи
написана», што позывал до судЗ кгродскогО Браславского на рочки кгродскиє,
которые бьши сужоны в року прошломь сосмдесАт вторам мсца и ю н а двадцать
шостогО днга, вєлможньш к н а з ІЗнуш Збаразьскии, воєвода браславскии,
староста крєміанєцкии и пинскни, СОлєюьшогО Ходоровыцинского со грабєж
подданого своєго прилуцкогО Йвана БЗта, на которомь то року звышъ мєнєнам
Зрад кгродскии Браславскии з очевнстоє росправы собєюх сторон сказал был
воєводє браславскому присАгу, гако тот Йван Бут єсть подданым єго власним,
со што воєвода браславскии com АлєкшогО нє был позван. (От которого то
такового декрету воєвода браславскии до нас, гсдра, а п є л е в а л . И кгды с а тага
справа за тою ап єл А Ц Ь ією перед нас З Варшавє в року с о с м д є с а т ь вторам мсца
дєкабра четвертого днга была приточила, мы за нєстанємь (Олєкшого дєкрєтомь
ншимь сказнь суд# кгродского БраславскогО з сторони прислги, пану воєводє
сказаное, скасовавши, юному Йвану Буту на грабежу єго, в позвє кгродскам
мєнованол<, присАгу вчинити сказали и до кгродЗ Браславского на Зчинене тоє
присАги бьши еотослали. До котороє прислги водлуг дєіфєту ншого и сказни
Зрадовоє воєвода браславскии того то АлєкшогО на рочки кгродскиє
браславскиє, которые бьши сужоны в року сосмдєсАт трєтєл* мсца июнга сємого
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дал, припозывал. Нижпя Уряд тамошним кгродским на соныхто рочкох, прислгу
подданому іїна воєводиному БутѴ сказавши, апеліацыи за «отозванємь
Алєкьшог(о) над право допустил. // Подлуг котороє апєллцьш и с послєднєє
лимитации ншоє, кгды рокь им, собекш сторонам, пєрєд нами припал, тогды на
року нинєшнем собоса сторона пєрєд нами стала; з сторони іїна в о є в о д ь і
браславског(о) вказано, ижь Алєкшим нєслушнє над право и декрет ішть
апєлєвал, просєчи нас, абьисмо єму справєдливость з оного Алєкшог(о)
скутєчную в том справє вчинили и вину статутовую, ижь нєслушнє апєлєвал, на
нєл* сказали. А (Олєкшии д л а чог(о) апєлєвал, ничог(о) правного з стороны
своєє нє показаль. Мы с їїньї радами нашими, при нас на тот час будучими,
тому достаточнє зроз^мевши а бачачи, кгды ж Алєкшим Ходоровыцинским
дєкрєтови ншомѴв тои справє, пєрвєи вчиненому, досыт нє вчинивши, бєз жадноє
слушноє причини до нас сє штозваль, прото нинєшніш дєкрєтомь ншимь
сказуєм, абы подданьш пна воєводьі браславског^ Буть на том грабежѴсвоємь,
оо которьш до суд# кгродского Браславског(о) позывал на рочкох кгродских
браславских, которьіє припасти мають в року пришломь шсмдєслт шостсш в
мсцы фєврали, а єсли бы т ь іє рочки нє дошли, тогды которьіє по тых тамь
напєрвєм сужоны будѴть, прислгу ^чинилъ. А кгды тот подданьш воєводьі
браславског(о) прислгнєть, Vpad кгродским Браславским за тоm грабєж бєз
жадноє ютволоки єкгзєкуцьш водлугь констытуцыи коронноє и статуту права
посполитого з навєзкою, ако першим декрет ншь ообьмовллєть, сотправу
Удѣлати повинєнь под винами на недбалых Урадников, в праве посполитомь
сописаными. А што с а дотычет вины статутовоє, жє Алєкшим нєслушнє
апєлєвал, ижь о то на сєсь час року нє было, сото сторонє поводовом, похочєт
ли, Усудії налєжног(о) чинити волно. А д л а лєпшоє веры до того дєкрєту ншого
пєчат коронна» єсть притиснена. Писан в Городнє д н а п а т о 2^ мсца дєкабра
року Бжог(о) ДФПЕ а кролєванга ншог(о) року д є с а т о г(о).
Alb(ertus) Baranowski,
Справа того жь
R. R vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1, д. 198, л. 116 об.-117. Оригінал.

№ 155

1585p., грудня 5. Городня. Декрет королівського суду в справі за скаргою брацлавського воєводи,
кременецького і пінського старости кн. Януша Збаразького про ухилення
брацлавського і вінницького старости Юрія Струса з Коморова від розгляду в
Брацлавському ґродському суді його, князя, позову Семенові Яцковському в
справі щодо забиття, помордування і пограбування немирівських підданих
Декрет, иж піп. воєвода браславским Уіїна Crptfca на їЛцковског(о) со кривды
нємировскиє справєдливости просити маєть
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Стєфаи etc.
(Ознаимуемы тымъ ншимь листсш всимъ вобец и коэкгдомУ зособна, кому
то вєдати належить, иж припозвавши пєрєд нас и суд ншь велможныи к н а з
ІЗнушь Збаражскии, воєвода браславскии, староста крємАнєцкии и пинскии,
Урожоного Юрыа Струса с Комарова, старост Убраславского и вєницкого, с
позву жаловаль, што позывалъ пан воєвода до суд# кгродског^ Браславског(о)
зємєннна воєводства Браславского Сємєна ІЗцковского сорозбои на доброволнои
дорозє, сопозабиване и помордоване подданых єго нємировских и побране речей,
сочом ширєи на позвє кгродскомь было сописано. За которьш, дєи, то позвомь,
(от воєводьі браславского тому ІЗцковскому через возного данымь, рокь был
припал в року с є м ь д є с а а п д є в а т о м мсца мага второг(о) д н а , и на шнсшроку урад
кгродскии Браславскии справєдливости воєводє браславскому с того Сємєна
ІЗцковского нє Учинил, повєдаючи, иж єго єщє пєрєд тьш роксш com позвУ и
рєчи, в нємь сописаноє, волньш Удєлал. А староста браславскии іакобы з ураду
своєго кгродского справєдливости Учинити нє хотил, сако ширєи на том позвє
ншомь жалоба сописана єсть. И просил к н а з воєвода, абыхмо єму со то з
старостою браславским справедливост Учынили. И з другоє зас стороны,
староста браславскии // самь выводечи, иж на тую жалобу справоватисА нє
повинен, кгды ж того пан воєвода браславьскии нє показУет, абы V нєго
справєдливости на тот Урад коли просити мѣлъ, и д л а т о г(о) волности comпозву
и рєчи д о м о в а л ь с а . Мы с пны радами н ш и м и , на тоть час при нас будучими,
бачачи, иж к н а з воєвода браславскии а> тую кривдУ подданьис своих
нємировских со нєУчинєнє имь справєдливости зь ІЗцковскимь У старосты
браспавског(о) на Урад єго тамошнии кгродскии права нє просил, зачимь на сєс
час староста самь сото справоватисА нє повинєнь, а такь тьш декретом нашимь
сказуємь, жє пан воєвода брасьлавскии справєдливости со то на соныи Урад
просити маєть, которУю староста браславскии подлуг права comпринесеныя до
нєго жалобы за двє нєдєли Учинити повинен. А д л а л є п ш о є веры и свєдєцства
до того декрету н ш о г о печать наша короннаа єст притиснена. Писан в Городнє
д н а п а т о г о мсца дєкабра року Бжог(о) АФПЄ а кролєванга ншого року
ДЄСАТОГО.

Alb(ertus) Baranowski,
R. R vicecancellarius

Справа того жь
Lawryn Piesoczinski

РГАДА, ф. 389, on. 1,д. 198, л. 117 об.-118. Оригінал.

№ 156
1585 p., грудня 12. Городня. Декрет королівського суду в справі за скаргою смоленського воєводи
Філона Кміти Чорнобильського про те, що вінницький войський Гнівош
Стрижовський при ув’язанні його, за королівським декретом, в Янівські і
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Снивотські грунти привласнив ґрунти воєводи, до того ж звинуватив того в
пограбуванні збіжжя з них
Декрет мєжи воєводою смолєнскіш а Стрыжовскіш со кгрУнт и грабєжь
Стєфаи etc.
(Ознаимуем тымъ ншимь листол< всіш вобецъ и кождому зособна,
комуколвєкь то вєдати належить. Кгды приточиласіа перед нас и суд нпгь
нинєшним справа мєжи велможньш Филонсш Кмитою Чорнобылсюш, воєводою
смолєнскіш, зь содное стороны, а межи Ѵрожоньш Гнєвопкш Стрыжовсюш,
воиским вѣницкимь, зь дрУє1 сторони, тогды Умоцованьш пна воєводьі
смолєнского ХАнуш1Павьша жаловал с позвУ, ижь Стрыжовским, за декретом
ншимь в кгрунты Пнєвскиє и Снивотскиє через возного УвлзьіваючисА, немало
кгрунтовь воєводи смолєнского властных, єму нєналєжачих, в рєєстрь Увлжчии
вписаль и собє привлащнл. И докладал Павша словьнє, же Стрыжовскии,
держачи тот кгрунт, безправне забраньш, пна воєводУ смолєнского с тых жє
кгрунтовь со грабеж збожіа до кгродУ Браславьского позывал и семсоть копь
грошєи на нєм бєз доводУ презыскал, показУючи на то вырок Ураду кгродского
Браславског^ з рочков, мсца гєнвара трєтєго д н а в року сосмдєсАт
чєтвєртомь сужоных, сот которого тепер за допущенємь апелАцыи воєводє
смоленскому еобєдвє тьіє стороны рокь УсУдУншог(о) мают; просил, абыхмо
справу со тоє заєханє кгрунтовь до судУ належного зємского сотослали, a com
кграбєжУ, которьш іакобы на том жє кгрунтє статисА мєл, пна воєводУ волньш
Учинили. З другоє зас сторони, comвоиского вєницкого Умоцованьш єго Матыс
Козыра, на то сотпор чиніачы, прєрєчонУю справУ судУ нашому нє належати
правнє еоказал. Мы с паны радами іш іи м и , при нас на тоm час будУчими, тому
всєму зь собудвудс сторон достаточнє зрозУмєвши, ижь то идєть со забране
кгрунту зємлєного и со грабеж збожіа на кгрунтє, што судУ ншому
кролєвскомУ // нє належить, тогды тую справу зь собєма сторонами до судУ
належного зємского ку росправє судовноu сотсылаем; вєджє справу сограбеж
тог(о) збожА подлуг статуту права посполитого завєшаєм, ижь до того часу,
поколь пан воєвода смолєнскии зь Стрыжовским сотот кгрунт нє росправАтсА,
Стрыжовьскии того грабежу на воєводє с м о л є н с к о л і д о х о д и т и н є можєть. А
д л а лєпшоє вєрьі до того декрету ншого пєчат нша коротша єсть притиснена.
Писан в Городнє дав второгонадцат мсца дєкабра року Бжого тисєча плтсот
сосмдєслт П А т о г О а кролєванл ншог(о) року д є с а т о г о .
Alb(ertus) Baranowski,
Справа т о г о жь
R. R vicecancellarius
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 198, л. 200-201. Оригінал.

1дрУгоє

2Має бути \Лкуб.
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№ 157

1585 p., грудня 13. Городня. Зізнання Якуба Павші, уповноваженого смоленського воєводи і
оршанського старости Філона Кміти Чорнобильського, і Станіслава
Трасковського, уповноваженого брацлавського войського Юрія Олександровича
Черленковського, перед королем Сгефаном, королівським судом і коронною
канцелярією про те, що вони, уповноважені, в справі за скаргою
Ю. О. Черленковського про неповернення Ф. Кмітою селища Жогалова,
заставленого за 10 кіп литовських грошів батьком першого з них Олександром
Дмитровичем Черленковським батькові другого Семенові Кміті, домовились
міжсобою, що обидві зацікавлені сторони 1586 р. у Вінниці призначать по одномудвох або більше приятелів і зобов’яжуть їх дійти до остаточної згоди в зазначеній
справі
Розьєм на УгодУмєжи Филономъ а Чєрлєнковскіш вь заипггькис их
Стєфань etc.
(ОзнаимУємь тымь листомь нашимь всимь вобєі/ и каждомУ зособна,
комУкольвєкь то вєдати налєжит, ижь, постановившись пєрєд нами, УсУдУи У
книгь канцлєрии ішює // коронноє, Умоцованьш вельможного Филона Кмиты
Чорнобшског(о), воєводьі смолєнского, старосты соршанского, (ЗкУбь Павша,
з одноє стороны, а Умоцованьш ют Урожоного ЮрА Алєксандровича
Чєрлєнковского, воиского браславского, Станислав Трасковскии, з другоє
сторони, за листы моцъми зУполными шчєвисто сознали, ижь што позвал быль
помєнєньш Юрєм Чєрлєнковским позвом зємским браславским в року тисіача
піатьсоть юсмьдєсіат четвергам пііа воєводУ смолєнског(о) ш сєлищє,
прозьіваємоє Жогалово, котороє Юрєм Чєрлєнковским, мєнєчм быти в заставє У
дєсіати копахь грошєи литовских шт шца1 своєго зошлого Александра
Дмитровича ютцУ зошлом^воеводы смолєнского пану СємєнУ К м и т є и на роках
зємских браславскихь в рокУвьшієм помєнєнам шсвєтом Михалє римского свіата
мєнованомУ Юрю ЧєрлєнковскомУ юноє сєлищо Жогалово было ют судУ
зємского присУжоно, што ширєи а достаточнє на дєкрєтє сУдУ зємского єсть
юписано. А ижь, дєи, розумєючи собє пань воєвода смолєнскии сказ сУдУ
зємского Браславского з Уближєнємь, позваль былъ сУдь и сторонУ кУ
докончєнью пєрєд судом нашим юного дєкрєтУ. Нижли, дєи, на рокУ нинєшн&м
юньїє Умоцованьїє за моцьми зУполными ютоє сєлищє помєнєноє Жогалово на
УгодУчєрєз выналезокъ приіатєль их, на то зобополнє высажоныхъ, принлли
под таковьш способом, иж, дєи, в рокУ пришлом тислча піатьсот юсмьдєсіать
шостсхм мсца мага двадцать піатого д н а ю сватках римского свАта маютсА
щбєдвє сторонє зьєхат на мєстцУ пєвном в мєстє ншом Вєницкол*, на которомь
рокУмають и повинни будУть з обудвух сторон по приіатєлю або по двох або
колько комУ з обудвухь // сторонь будєть потреба высадити на рокь и дєнь, в
семлистє вьппєи помєнєньш, на помєркованє Угодливымь братєрским юбьічаєм,
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давшисіа в моц пригатєлєм своим на юбєдвє сторонє, и то, што бы приіатєли будь
Угодливымь або правньш собычаси нашли, каждьш з них под то подлєч и
Утерпите мают и повинни будУть под зарУкамидвемасты копь грошєи литовских;
а гдє бы которьш з них на тот рокь и ден вьппєи помєнєньш дліа которыхь справ
своих прибыти нє йог, тогды прєдсє, нє зволокаючи рокУюног(о), на посгановєньє
Учиненого), будуть повинни дати таковуюж мої/, гакобыи сами особами своими
были, пригатєлом своим, абы то юные приіатєли таковуюж моць и на юном рокУ,
вьішєи помєнєном, ю тоє еєлищо Жогалово такь застановили и конєг/ в той
росправє Учинили под таковою ж моцью, іакобы и сами (особами своими там на
том рокУ быти мели; а што шньїє приіатєли зобопольньїє собраньїє на еоном рокУ
буд правньш або Уг о д л и в ь ш собычаел* наидУть и постановлт, того всєго
Утерпить и поносит юбєдвє сторонє повинни будУт под зарУкоюдвемасты копь
грошєи л и т о в с к и х ; а єсли бы которьш з них сєго застановєніа нє выполнил и в
чомколвєкь єго нарУшиль и на юныи рокь помєнєньш до Вєницьі нє прибыл або
пригатєл своих на тоє помє/?кованє нє зослал, тогды таковьш сєго зознакд
нєпослУшньш под тою жь зарУкою двємастьі копь гршєи литовскихь Упадаєт и
платити повинєн бУдєт; а х о та бы которьш з них (особою своєю на еоном рокУ,
вєрхУ помєнєном, УВиницы стад або и, ставши, вьіналєзку приіатєлског^ буд
правньш або Угодливымъ собычаел*, гако сіа вышеи помєнило, нє слУхаль и соньш
рокь чимь зволочи хотєл кУ кривдє другоє стороны, // тогды под таковУю ж
зарУкУ двєстє копь грошєи литовскихь Упадєть а к томУ вси шкоди и наклады
крешжадного правад о в о д У и присіаги сторонє Укривжонои платити маєт и будєть
повинен; о которые зарУки, шкодыи наклады Укривжоньшмаєт позвати до кгродУ
Браславского роком завитьш, а позванаїа сторона за позвом маєть, іако на рокУ
завиток, стати и водлє сєго постановєніа Укривжонои сторонє УсправєдливитисА,
нє в ы м о в л а ю ч и с а хоробою ани послУгою гедрекою и Рєчи Посполитоє; а судь
кгродскии, нє еоппадаючисА на жадньїє собмовы правньїє и нєправньїє и нє
допУскаючи збьіванл позвов, маєть оотправУ на добрах лежачих сєго юписУ
непослУшного Учинить бєзь складаньА роков; а заплативши зарУки, шкоды а
наклады, прєдсє право вцалє заховано быти маєть штоє сєлищє Жигалово, пєрєд
судом єго кролєвскоє млсти за позвомь дворнымь, гако на рокУ завикш,
становитисА маєт, а сотоє правнє сіа роспират, гакобы таїа справа на юнол/ рокУ
конєць и скУтокь свои взАла, нє впУскаючи тоє справы в лимитацыю. Котороє
зобополноє сознанє тых вєрхУ помєнєньїх Умоцованых за прозбою ихь до книгь
канцлєрии ншоє коронноє ест записано. А дліа лєпшоє веры до того листУпєчат
нша короннага ест притиснена. Писань У Городнє лєта com нарожєніа Исус
Хрыстова ДФПЕ мсца дєкабра ГГ дніа а кролєванга ншог^ року 7.
Alb(ertus) Baranowski,
Справа того ж
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 198, л. 212-213 об. Оригінал.
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№ 158

1585p., грудня 18. Городня. Впис у книгу коронної канцелярії листа браславського і вінницького
старости Юрія Струса з Комарова про продаж ним за 4000 польських злотих
половини Прилуцького маєтку і половини селища Погребищ брацлавському
воєводі, кременецькому і пінському старості кн. Янушові Збаразькому (1585p.,
грудня 16. Городня)
Запис вєчньш tam пна Crptfca imtf воєводє браславстм Уна Приллю.
Стєфань etc.
СОзнаимуємь симь нашимь листом всимь вобєць и кождому зособна, кому
товєдати належить, нинєшнимь и потом буд^чимь. Постановившисд собличнє
пєрєд нами и У книгь канцлєрьіи ншоє коронноє, Урожоньш Юрєм Струс с
Комарова, староста браславскии и вєницькии, соповєдал и водлугь листу запису
своєго продажного на имєнє Прилук, вєлможному кнзю Инушу Збаразскому,
воєводє браславскому, старостє крєміанєцкому и пинском# даного, доброволнє
вызнал, прослчи, абыхмо тот листь запись до книгь канцлєрєи ншоє коронноє
записати казали. А такь мы, того доброволного ючєвистого сознаньса и запису
старости браславского выслухавшы и юглєдавши, а в и д а ч и быти цєльїи и ни в
чомь нєнарушоньїи, росказали єсмо єго до книг їшшхь канцлєрских записати;
которьш com слова до слова такь са в собє маєть:
\А, Юрєи Струсь с Комарова, староста браславскии и вєницькии, вызнаваю
и иено чиню самь на сєбє симь моимь листомь кождом#, ком# того потреба
будш вєдати, тєпєр и на потом завжды, иж што которую половицѴ ІІ имєньїа
Прилукь и всєго кгрунту Прилуцкого и половиц^ Погрєбищь купич єсми был,
(одну часть У СОлєюьшого Ходоровщинского, которую тєж сом былъ купил У
Григорьєвоє Тєбєньчиноє Полагьи СОхрємовньї Прилуцькоє и мужа єє Григорій
Тєбєкки, а другую часть У Андрєєвоє Сабаровьскоє Мари СОхрємовньї
Прилуцкоє, сєстрь рожоных, и мужа єє Андрєіа Сабаровского, то єсть У(обох
тыхъ сєстрь половиц# Прилука и Погрєбищь, на што єсми и листы записы еоть
них мєл, и за (онььи правомь, ют них набытымъ, тоє половицы имєніа и кгрунту
Прилуцкого с приєзд# ють Вєницьі и Погрєбищь в спокоином дєрьжанью быль,
имаючи а волность водлугь права Великого кнзьства Литовского и Ѵфалысоиму
Бєрєстєиского властностью своєю шафовати по доброи воли моєи, будѴчы
потрєбєн пнзєм, продал єсми на вєчность тую половиц# имєньїа моєго и всєго
кгрунту Прилуцкого и половшій селища Погрєбищь, з людми, зо всими кгрунты,
полми юремыми и нєюрємьіми, з еєножатьми, дубровами, лесы, пасєками,
входами, зь пустынАми, зь ставы, зь ставищами, млыны и их вымалками, з
рєками, з рєчками, з радами, з ловы звєринньши и пташими и гоны бобровыми,
згола за всими пожитки малыми и великими, мєнованьши и нємєнованьїми,
такь, ижмєнованоє нємєнованому, а нємєнованоє мєнованому ни в чомь шкодити
нє маєть, и зо веєми кгрунты, прилєгьлостдми, такь, іако сє таїа половица имєньїа
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Прилука и всєго кгрунту Прилуцкого и половиц^1сєлища Погребища сами в
собє в границах и в обыходех, и в Уживаню своєм з давна мєли и тєпєрь мают,
ничог(о) сам на сєбє, // на жону, дєти и потомки, ближнє, кровньїє и повинньїє
мои нє зоставйочи ани Зимуючи, вєлможному пану єго млсти кнжати ІЗнушУ
Корыбутовичу Збаразскому, воєводє браславскому, старосте крємганєцкому и
пинскому, за певную суму пнзєи за чотыры т и с є ч и золотых польских, котораіа
в с а сума пнзєи мнє соть єго млсти пана воеводы браславского до рукь моих
дотла и мнє в с а сполна заплачена ест. ІЗко ж листи и все право своє, котороє
єсми на тую половиц# Прилука и Погрєбищь мєль, всє єго млсти сотдаль и на
єго млсти влиль и тымъ листомь моимь вливаю. Маєть єго млеть пан воєвода
браславскии самь, жона, дєти, потомки и щадки єго млсти тоє половицУ Прилука
и Погрєбищь зо вьсими кгрунты, дубровами, лєсами, ставами, млынами, рєками
и зо всимь, гако с а т о є имєньє само в собє в границах и собыходех своих маєть,
на сєбє вєчнє дожати, вживати, замки будовати, мєста и сєла сосажывати и
вшєлАкиє пожитки водлугь воли своєє примножати и тьш, гако властностью
своєю, водлугь воли и Уподобаній своєго шафовати, волєнь будучи тоє имєнє
такь всє согуломь, гако и которую часть кому хотєчи сотдати, продати, даровати,
замєнити и ку своєму лєпшому пожитку шбєрнути. А га вжо самь, жона, дєти,
кровньїє, близкиє и повинньїє мои и нихто собьчьш соть того часу нє маєм и нє
будем мочи в тоє имєнє ничимь era вступовати, з моцы дєржанА и Уживаній
такь имєнга, гако и кгрунту, сотьшмовати и ничим с а вступовати, трудности и
пєрєказьі в дєржаню и браню пожитков в ш є л а к и х // никотороє ни в чомь самь
чєрєз сєбє, жону, дєти, потомки и близкиє мои и ни чєрєз кого чинити нє маю и
мочы нє будУ. И совшєм гдє бы тага Полагьга, которага СОлєкшому продала, и
Марга СОхремовны ПрилУцкиє, такжє и потсшки их до того имєнга Прилука и
Погрєбищь продажы моєє приповєдали, трудносте и пєрєказУ гакуюколвєкь
чинили и до права позывали, и того под єго млетю д о х о д и т и х о т є л и , тогды га
сам а по мнє потсшки мои, и кождьш держачим маєтности моєє маю и мают,
и будут винъны, илє бы кроть была потреба, Укождог(о) права и за сознаимєнємь
єго млсти або потомков єго млсти самого єго млеть и потомков єго млсти и
кождого, в кого бы сєс мои листь был, до д є с а т и лѣтъ com даты сєго листу
моєго заступовати и Укождог(о) права своимь властньш коштам и накладол<
боронити и сочищати маю, и будУповинен. И єсли бы што чєрєз право сотышло,
тогды га и по .мнє кождыи держачыи маєтноетєи моих з власноє маєтности
моєє такь за имєнє, котороє га єго млсти продаль, гако и за шкоды на речене
голоє слова єго млсти заплатити и нагородити повинен будУ. А єсли бых гасамь
албо потомки мои, прєпомнєвшьі сєго моєго доброволного листу запису
вєчистого, єго млсти пну воєводє браславскому даного, самь чєрєз сєбє,
приигатєлєи2, слуг, богарь и подданых своих такь во имєнє Прилук, гаю) и в сєлищє
Погребища албо в кгрунты Прилуцкиє и Погрєбьіскиє вступовал и трудност,
пєрєказУ в дєржаню и Уживанью чинил и com тых сособъ, звыш помєнєньїх, и
потомковь их до дєсєти лѣт заступовати нє хотил, тогды маю и будУповинен, а
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по мьнє потомъки мои, илє бы разов была потреба, заруки заплатити єго млсти
пану // воєводє браславскому або потомкомъ єго млсти и кождому держачому
того имєніа Прилук и Погребищъ вєчистоє продажи моєє, и кого бы сєс мом
лис/и был чотыри тисєчи золотых польских, а налрєд тоть, до которого бы был
сотопозвал, другую чотыри тисєчи золотых полских, к тому вси шкоды и наклады
кромъ доводі и прислги, толко на голоє рєчєнє слова єго млсти самого и
кождого держачого того имєніа албо в кого сєс мом лист будєть заплатити и
нагородити3. СОшто всє, в чомъ бымь кольвєкь сєму запису моєму досыт нє
вчинюг, волно будєть єго млсти пан# воєводє браславскому и потомькомь єго
млсти або тому, в кого сєс лист мом будє/я, мєнє або потсшков моих и кождого
держачого по мнє маєтности моєє лєжачоє и рухомоє позвати до
которогокольвєкь права, такь в Корунє, іако и VВеликою кнзствє Литовском, и
гдєколвєк похочєть до судкгродского, зємского, трибуналского и за двором єго
королєвскоє млсти роком іакимколвєк сам похочєть. А іа сам албо потомковє
мои и кождым держачым по мнє маєтносте» моих лєжачихь и рухомыхъ,
едаступивши права и повєту своєа(о), маю и буд# повинєн, нє в ь і м о в л а ю ч и с а
ниіакилш причинами правными и нєправньїми и н и ч и л і нє закладаючисл, за
пє/шпш позвомь, іако на року завитомь, стати и заразомь заруки и шькоды на
рєчєнє голого слова єго млсти заплатити. A tfpad кождьш, до которого бых
содноколвєкь был позван, маєт и моць мити будєть на мнє и на м а є т н о с т А х
моихлежачих и рухомых водлуг сєго доброволного продажного вєчистого листу
моєго и вь нем артыкулов сописаных сказаніа // и сотправу вчинити маєть, моць
мєти б у д є т ь . А іа т о м у сказаню в р а д о в о м у и чинєню еотьправы противєн б ы т и ,
a m дєкрєту ошєлєвати и ^рад^ никотороє трудносте со то задавати нє маю и
совшємтому сказаню врадовому во в с є л і досыт чинити и полнити маю, и б уд ІЇ
повинєнь под таковыми ж звышъ мєнєньїми заруками. А заплативши заруки и
нагородивши вси шкоди, прєдсє сєс мом вєчистьш продажным листь, в каждого
права вцалє ни в ч о л і нє нар&поным, вєчнє хован и дєржан быти маєть. И на то
єсми єго млсти кнжатм Инушу Збаразскому, воєводє браславскому, старосте
крєміанєцькому и пинскому, дал сєсь мом продажным лист з моєю пєчатю и с
подписомь власноє рѴки моєє. А при томь были и того добрє сведомы, и за
шчєвистою а Ѵстною прозбою моєю пєчати свои приложити и руки свои
подписатирачили ихь млсть іаснєвєлможньїє панове вєлєбньїм в Хрьістусє к н а з
Воитехь Барановским, бискун премыским, подканцлєрим коронъным, пан
(Остафєм Волович, кашталлн вилєнским, канцлєрь навышышш Вєликог(о)
кінзьства Литовского, староста бєрєстємским и кобрынским, пан Лєвь Сапига,
подканцлєрим Великого кнАзства Литовског(о), староста м а д є л ь с к и м и
марковскии. Писан в Городнє лєта по нарожєню Исус Хрыста, Сына Божого,
тиеєча п а /и с о т ь сосмдєсАт п а т о г о мсца дєкабра шостогонадцать д н а .
Ико ж тоє добровольноє а еочєвистоє сознанє и лист продажньш, пану
воєводє браславском# на ммєньє Прилук и Погребища шт старости
браславског(о) даньш, до книг нших записано. // А д л а лєпшоє веры до того
листу печать нша короннаїа єсть притиснена. Писан в Городнє д н а
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©смогонадцать мсца дєкабра року по нарожєию Исус Хрыста, Сына Божого,
тисєча п а / и с о т ь © с м д є с а /я п а т о г о а панованыа нашого року д є с а т о г о .
Alb(ertus) Baranowski,
Справа того ж
R. P. vicecancellarius
Lawryn Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 198, л. 257-260. Оригінал.

1половица

2приитєлем 3Після цього напрошується має/я або повинєн.
№ 159

1585 p., грудня 23. Брацлав. Зізнання возного Брацлавського воєводства Дмитра Щикитинського перед
Брацлавським гродським судом про те, що він у домі брацлавського земського
писаря Северина Кропивницького в маєтку Комарові і в домі брацлавського
підсудка Михайла Ласка в місті Вінниці поклав по копії королівського листа, в
якому зазначено, що королівський суд присудив брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському і його дружині Магдалені маєтки Кам’яногірку,
Жорнвища, Піщане і Головачівці, котрими раніше володіли Федір Олеша і його
дружина Опросимія
Выпис с книг кгродских замку гсдрьского Браславского
Рокі/ [©/я] нарожєніа Исуса Хрыста, Сына Божєго, ДФПЕ мсца дєкабра
ЇСГ дніа
Пєрєд[о] мною, Григорємь Чєчєлєлі, подстаростьш браславским, ставши
©бличнє, возньш воєво[д]ьства Браславского пань Дмитрь Счикитиньскии ку
записованью до книг созналь тыми словы: Року тєпєрь йдучого ©смьдєсіать
патого мсца дєкабра двадьцатого дніа был єсми в Комаровє вы ммєнью єго
млсти пана Сєвєрина Кропивницкого, писара зємского браславского, в дому єго
млсти, нижьлимь в дому єго млсти самого нє застань, ино вріадника єго млсти
комаровского па[на Ста]нислава, и показоваль єсми єму листь єго королєвскоє
милости [©т]воротньш, которьш вычитавши, и копию з нєго слово в слово [подь
пєч]атью своєю и с подьписомь р^ки своєє власноє в дому єго млсти пана писара
положиль єсми. Которьш листь єго ''королєвьскоє МЛСТИ'1 до суд# зємского
Браславского писати росказать рачил, то єсть до єго млсти пана Йвана Кошки,
суцьи, а пана Михайла Ласка, подьсудка, а пана Сєвєрина Кропивницкого, писаріа,
вѣдомьши их млсти ч и н а ч и в томь, ижь на року власне припаломь и вьініатьєм
з лимитацьіє, и за показаньємь слушныхь доводовь єго млсти пана Лаврина
Пєсочинского, подькоморєго браславского, и мальжоньки єго млсти панєм
Макгдалєньї, а за нєстаньємь стороны, то єсть суд# зємского Браславского и
пна Фєдора СОлєши, и мальжонки єго їшєи С0про[си]мьи Дубицкого, дєкрєть
свои Ѵч и н и т и рачиль. Которымь дєкрєтомь своимь єго королєвскаїа млсть добра
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имєньє Камєногорьку а Жорнвшца, Пєщаноє и Головачовцы и иньїє, которые в
декрете єго королєвскоє млсти мєновитє суть юписаны, кото[рьіє] добра
прєдьрєчоньїє пань Фєдорь СОлєша з мальжонкою своєю сопєкою дєржаль,
присудивши єго млсти панУ ЛавринУ Пєсочиньскому, подькоморому
браславскому, и мальжонцє єго млсти панєи Макгдалєнє, и сумѴпнзєи, за шкоды
(отпнєє подькоморнноє поприсажонУю на панѴФєдорУСОлєши и малжонцє єго
пнем СОпросилш, Усказати рачиль. За которйо сумУ на ютправу добра пана
(Олешиныи малжонки єго волньїє подь єго королєвскою млетью пєрєдьрєчоньш
судь зємскии, ижь єго правнє нє Ѵнстиль, показати повинєнь. А єсли бы нє
показаль, тогды на власныхь добрахь ихь млсти сотправєно бьгги маєть, гако со
всємь ширєи и достаточнєи в томь листє єго королєвскоє МЛСТИ єсть доложоно.
А потомь на завтрєє, то єсть мсца дєкабрга двадьцать пєрвого, был єсми в
дому в мѣсте Вѣницкомь вь єго млси пна Михала Ласка, подьсудка зємского
браславского, алєм жємь вь дому єго млсти самого нє засталь, єно дочку єго
млсти паньнУ ГаньнѴ, пєрєдь которою тоть жє листь, звышь помєнєньїи, шт єго
королєвскоє м л с т и писаньш, показавши и вычитавьши, копѣю з нєго подь пєчатю
своєю и с подьпиздш рУки своєє власноє в дому єго млсти положил єсми. А при
той векш справє мѣль єсми при собі шліахту людей д[обрых пана] Пєтра
^ивьского а пана ЇЛш Кавєцкого. Котороє сознаньє звьппь помєнєного возного
до книг судових кгродских записано єсть. И вьшис с книг под моєю пєчатю
панУ подкомором[у и панєи малжонц]є єго м л с т и єст дан. Писан tf Браславли.
Грєгорєи [Ба]ибуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4045 II, арк. 133-133 зв.
Засвідчена копія.

Реґеста:
Anno 1585 die 23 decembris. Ze z mandatem K. Je° Mei sąd grodski
braslawski do ziemskie0 sądu posyla}, aby Kam[io]nohorkę, Zomiszcza,
[Ho]towaczowce, Pescza[ne] y summę pieniędzy, za szko[dy у] taxy
przysądzone jm. [...] panu Fedorowi [...].
Там само. Арк. 134 зв.

'' 1королєвьскаи млст

№ 160

1586p., вересня 15. Брацлав. Зізнання возного Брацлавського воєводства Дмитра Щикитинського перед
Брацлавським ґродським урядом про те, що він ув’язав, за дарчим листом
володимирського войського Василя Гулевича, брацлавського підкоморія Лаврина
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Пісочинського у половину маєтку Джункова з приналежними до нього селами і
селищами, чим до того володів Никифор Комар
Выпис с книг кгродских замку гсдръского Браславского
По нар[ожєню Сын]а [Бож]ого Исуса Хрста року тисєча пєтсот
шсмьдєсіать шосто[го мсца] сєнтєбьріа пьіатогонадьцєть дьніа
Пєрєдо лш[ою, Григорємь] Чєчєлємь, подстароепш браславским, ставши
ючєвисто на вріадє кгродском Браславскомь, возньш воєводства Браславского
шліахєтн[ьш] Дмитръ Счикичинскии тыми словы до книг кгродскихъ ку
запи[са»ю] сюзнал: БОД/чи, дєи, мнє ют твоєє млсти, іїнє вріадє, з Ѵріад#
[посылан]ьш на справі єго млсти пнѴ Лаврині/ Пєсочинском#, подкомор[єму
бр]аславскомѴ, то пак іа, маючи при собє шліахтѴлюдєи добры[х пна Ст]анислава
Новш/кого а пна Станислава Радиковског(о), року т[єпєрєшнєго] юсмьдєсіат
ш о с т о г о мсца сєнтєбра пыатого дніа ^віа[зал єсми пна Л]аврина Пєсочинског(о),
подкоморєго браславского, вєдлє листу дар[чого єго млсти] пна В[а]силіа
Гулєвича, воиского володимєрского, половицу имєніа Джункова и1селищами, к
нєм^ належачими, и зо всіакими тєж[...], к тому и[мє]ню ДжунковѴ и сєлшцам,
к ним прислухаючим, ют пна Н[икифора2Ко]мара ютдѣленых3, в мої/, в держане
и в вѣчное поживанє єго млс[ти пну] Лаврин# ПесочинскомѴ, подкоморєм#
браславскому, подал єсми [...]. [...] н ючєвистоє вызнане возного до книг
кгродских записати к[азал. Ико] ж єсть записано. Чого и вьшис с книг под моєю
пєчатю пну под[коморєму] выдат казал. Писан tf Браславли.
Печатка
Грєгорєи Байбуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4046II, арк. 3-3 зв.
Засвідчена копія.

Реґести:
Лист ЧвАзчяи пну [подко]морому на Дз[юнковь].
Intromissyajmc pana Lawryna Piasoczynskiego od pana Basylego Hulewicza,
woyskiego wlodzimirskiego, do maiętnosci Zdynkowa (!). 1586 d. 15 7ris.
Там само. Арк. З зв.

1из

2Див. документ № 115.

3ютдѣленым
№ 161

1586 p., листопада 5. Городня. Впис у книгу коронної канцелярії випису з луцької земської книги (1586p.,
жовтня 3. Луцьк), який м іс т и т ь в п и с листа Федора Олеші і його дружини
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Просимії Іванівни Дубицької, котрим вони, відповідно до декрету королівського
суду, на користь брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського і його дружини
Магдалени Павлівни Дубицької повністю зреклися претензій на маєтки: Дубники
у Віденському воєводстві, Адамчичі в Новгородському воєводстві, Кам’яногірку,
Жорнвища, Піщане, Головачівці, Овдіївку в Брацлавському воєводстві, Дубенець,
Ястреблє, Могильне в Пінському повіті, а також на двір і людей у Вінниці та на
Дубицький став (1586p., липня 14. Камениця)
Списане и перенесене запис#, соm СОлєшии жоны єго подкомором#
браславском# и жонє єго даного
СОзнаимуємь тымъ листом нашимь всимь ъобгц и кождому зособна,
ком#кольвєкь повєдати будєть належало, нинєшнимь и на потомь б#д#чимь.
Показано пєрєд нами, гсдрєм, и # книг канцєллрии нашоє короньноє листь запис
власньш, comшліахєтного Федора СОлєшии жоны єго Просіши даньш #рожоном#
Лаврын# Пєсочинском#, подкомором# браславском У, и мальжоньцє єго
Макгдалєнє Д#биі/ко«, которьш подкоморином браславском справедливеє а
вєчистоє право и дєдщство єє на пєвньїє имєньїа, в розных повєтєхь паньствь
нашихь лежачих1и мєновитє в том записе выражоныхъ2, признали, такжє и выпис
с книгь зємьских л#цкихь з роковь Михалиных, в рок# нинєшнєм сосмьдєсіат
тостом с#жоных, сознаньє3 их того запис# пом[єнєного], повєдаючи, ижь бы
подкомории и жона єго водлє звьгчаю права посполитого до книгь зємьских
браславских, в котором4 оодны с тыхъ добрь лежать, пєрєнєсть готови были,
оадно ж в толі повєтє роки зємьскиє тєпєр прошльїє НЄ ДОШЛИ, а зъ стороны
иныпихъ повєтовь про скорочене час# том# ДОСЫТЬ вчинити оони нє могли. А
такь прошєни єстєсмьі comпрєрєчоного подкоморого браславского и жоны єго,
абыхмоТО, K# ВЄДОМОСТИ ншом прип#стивши, до книгь нших перенести и вписати
[.. ,]5. Мы тогды, того права ихь листовь соглєдавьши и высл#хавши а // в и д а ч и
вьшис водлє права #чинєньіі, пєчатьми и подписы р#кь напольнєньїі, цєльш и ни
вчомь нє нар#шоныі, вєлєли єсмо comслова до слова до книг наших каньцлєрии
коронноє вписати; и такь сіа в собє маєть:
Выпис с книг справ судовых зємскихь з роков повєт# Л#цкого
Літа Божого нарожєньл тисдча піатьсот сосмьдєсіать шостого мсца
соктєбра трєтєго д н а
На рокох судових зємских, comдніа свєтого Михала рьшского свіата водлє
стат#т# припалыхь и судовнє штправовати зачатых, пєрєд нами, Фєдором
КадАнамъ Чапличомь Шпановскіш, судєю, а Йваном Хрєнницюш, подсудкомь,
врадники судовими з є м ь с к и м и повєт# Л#цког(о), постановившисіа сочєвисто,
пань Фєдор СОлєшаи жона єго пни Просішіа Ивановна Д#бицког(о) добровольнє
сами #сты своими к# записаню до книг сознали водлє лист# запис# своєго
добровольного, єго млсти пан# Лаврын# Пєсочиньском#, подкомором#
браславском#, іако малжонк# и сопєк#н# мальжонки єго пнєє Макгдалєньї
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Павловны ДУбицкоє, а той самои малжонцє єго млсти мєнованои, їдко властном
дєдичцє, даног(о) юm них зь их пєчатми и с подписом рУки самого пна Фєдора
(Олєши, такжє с пєчатми и с подписы рУкь людєи зацных, веры годныхъ, под
п є в н ь ім и варУнки и юбовіазками, в нш выражоными, признаваючи той то пнє
Макгдалєнє ДУбицком, подкоморннои браславском, справєдливоє а вєчноє право
и дєдицство єє на пєвньїє и м є н ь а , в розных повєтєх паньствь єго королєвскоє
млсти лєжачиє. fZtaoжь тот запис свои пєрєд нами, УсУдУ, положивши, просили
згодне а (одностайне, абы до книг судовыхъ справь зємьских луцкихь вписань
былъ. А такь мы, такового добровольного зознаныа пна (Олєшиного и жоны єго
подлє того записУ ихь выслУхавши, такжє юныи вєсь запис пєрєд собою читати
казавши и єго сошєдавши, а в и д а ч и быти цєльш и ни в чомь нєпорУшньш,
росказали єсмо єго ют слова до слова до книгь зємских луцких вписати; и такь
сіа в собє маєть:
(З, Фєдор (Олєша, а ia, малжонька єго млсти Фєдоровага (Олєшинаїа Просимыа
Ивановна ДУбицког(о), вызнаваам и іавнє чинимь тьш добровольнымъ
спольньш записол* ншим всимь посполите и кожьдомУ зособна, комУ бы
кольвєкь то вєдати албо слышати належало, нинєшніш и на потом будучим,
што которьіє заштыа и розницы, ют немалого часУ зачатиє и до сих мєсть
стіагаючиє, дѣіали сє мєжи єго // милостью пномь Лаврьпкш Пєсочинскимь,
подкоморьш браславским, а малжонкою єго млсти пнєю Макгдалєною
Павловною ДУбицкою, іако стороною поводовою, а мєжи нами, іако стороною
ютпорною, а мєновитє в т о л і, у і ж нєбожчикь пн Павєль Ивановичь ДУбицкии,
маючи с продков своихь имєньїа свои дєдичньїє, правол< посполитьш,
привилыами и Уживаньєм спокомного держана єго, чєрєз вси давности земские
ємУ и потолясомь єго юбоєго рожаю вєчньш а нєютзовньш правом налєжачиє,
вь воєводьствє Браславскол* имєньї Камєногорку и Жорнвища зо всими
Урочищами и Уходами, Пєщаньш и Головачовцами, и иными іакокольвєкь
названьшм6, которые розные назвища свои мают, и люди вь Вѣницы, а в повєтє
Пиньскомь Дубєнєць, ІЗстрєблє и Могильноє, гако 7иньших всих добрь своих,
такь и тыхъ мєнованьїх-7 и пєрєд взгатьем сєбє до вєзєньїа на Полоцку чєрєз
московского8в року тысіача піатьсот шестьдєсіать трєтєм, и потомь, вышедши
з в є з є н ь а , сам на сєбє дєржаль, спокомнє Уживал а на трєтєм части помєнєньїхь
всих имєнєи и на ДУбникох в повєтє Вилєньскомь пєвньїє записы жоны9своєи а
тєпєрєшнєи панєи Валєнтовои ПонАтовскои, панєи Маринє Звєровнє
Тишковичовнє, матьцє їгаєє подкомориноє, Учинивши, з сєго свєта зшол. По
которого смєрти мы, мнємаючисіа быти за правол< и записы пєвньіми до того
всєго и до сєла (Овдєєвки близкими, пєрвєи в ьшмєньгах мєнованьїх пиньских
пнєм ПонАтовскои над юписы нєбожчика пна Дубицкого и'°, іако панєи вєновнои,
а панєи подкоморннои в м о л о д о с т и лєть єє, іако ютчичцє, пєрєказУ Учинили,
ажь юньїє добра н в рУки юбчиє пришли, юшто собє ихь млеть и тєпєр " всимь
налєжит11правноє чинєньє цалє заховуит12. А потол< єсмо и вси и м є н а , вьішєи
юписаньїє, вь воєводьствє Браславскомь лєжачиє, Упни Поніатовскоє и Удочки
440

єє іїнєє подкоморноє на сєбє были ЗО всим ВЗАЛИ, (D што, ико со кгвалтовноє
взитьє, кгдьі пни Поніатовскаи з нами правам чинити почала, тогды єсмо, нє
вдаичиса в суд, чєрєз посрєдокь ^годы приатєлскоє з нєю пєвноє а #радовноє
застановєньє вчинили, беручи тьіє то имєньа вь воєводьствє Браславсюш в
опекѴсвоюдо лєть пнєє подкомориноє, и кгдьі сонадоростєт, собовіазалиси есмо
добровольньш записок нппш, нас самыхъ и 13потомки нши13, што на нєє
подлугь права єє приналежати будєть, того имєньїа зо всимь, с чьш єсмо до
рѴкъ своихь взіали, eu поступити кролі всіакого права прим^шєньга албо
позывании. А кіды са подлугь [запису нашого пану] подкоморому и малжонцє
єго млсти, вжо лєта з^полъные маючои, за напомнєньємь правнымъ и
Ѵрадовнымъ com нас досыт [нє дєіало и на той] справє вь Камєногорцє
посланєї^ь королА єго млсти пань Адам Потоцкии и шліахта, при нєм стороннаїа,
пань ВоинаЛинєвскии и пань \Ан Дрокгошєвскии, над зароки, в листе положоньїє,
и над вины, вь статуте сописаньїє (з стороны нашоє com пана Пк^ба Павши,
затій ншог(о), и слуги єго Алєксандра нєУчщоньє ихь милости)14І5іако сторона
поводоваїа'15, такь со кгвалтовноє взіатьє добрь мєнованьїх браславскихь и со
тйо сопєк#, іако тєжь со побраньє многоє маєтности, рєчєи рухомых а розных
привильєв, записовь и листовь по нєбожчикУ пан# Павле ДУбицком, им
належачих, к томѴсозєльжєньє того посланца гсдрского и шліахты и сомногиє
шкоды, и наклады свои нас до сУдУ зємского Браславского позивали и з нами
сѴдовне сочєвист^ю росправ# со то всє мели, гдє єсмо права жадного на
Камєногорку показати нє могли, только з стороны Жорнвищь и (Овдєєвки всє
право, выводы свои, штокольвєкь их Vсєбє маючи, записы Кахны Брьшъдзыное,
нєіаком# Бык# а по нєм дочцє єго Настаси пни Ивановои Дубицкои налєжачиє,
такжє тєстамєнть панєє Д#бицкоє, которымь третюю часть Жорнвищь и
(Овдєєвки, іакобы сотчизны своєє, нам записала, врадовнє покладали а сѴдовне
спор и выводы чинили. (Одно жь преречоныи врадь зємскии Браславьскии
жалобыс позвов зємских такь по пна Павшу и жону єго, а дочк# наш# Настасю,
на которьш16мы ихь заступили, іако тєжь и с позву другого, по нас самыхь
выданог(о), и всєє прѣ высл#хавши, и тьіє рєчи мєжи нами розсужаючы, ачь
всюКамєногорку сторонє поводовои на вєчност присудил, алє знов# нам правнє
чинить быль зоставил, а в других рєчах декреті/ досконале подл#гь споров нє
вчинивши, апєлАцьіи на собєдвє сторонє нам до короліа єго млсти доп#стиль,
насостатокь по всєм томь и позов зємьскии, которьш был по нас # суд# читань,
збити нам допустіть. Ико ж паюь подкомории з малжонкою своєю к# той
апєліацьш и в чомкольвєкь #кривжонымь быть роз#мєльсА. (0 то всє соныи
tfpadи нас, іако сторону, до короліа єго млсти припозываль. А за такими и всими
иными поступки своими и доводы правными на рок завитаu водл#гь выніатА
мєнованоє справы з лимитацыи короліа єго млсти головноє справ судовыхь
зєиль, // воєводствь и повєтовь києвских, вольшских и браславских, [на пєрвшьш
второкь] по сватом Мартине рьшского свАта в рок# пропілам тисАча піатсоть
азсмьдєсіать піатомь стіагаючоесА, дєкрєта єго королєвскоє млсти противь того
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и нам, сторонє, одержали, пєрвшиє вироковє, которыми єго королєвскаїа
млсть декрет ѴрадѴземского Браславского, што имєньє всю Камєногорки пан^
подкоморомУ и малжоньцє єго на нас вєчнє присудил, в том мєрє сл^шнымъ и
правньш быти нашол, а з стороны заховань» намь знов# права сотоє жь имєньє
скасовати рачил, такжє добра Жорньвища, Пєщаноє и Головачовцы за всими
налєжностАми и люди вь Вєницьі, зараз чєрєз нас с Камєногорского17взіатає,
збите того позву неслѴшнымь нашодши а давши мєстцє прав# давности
вживань» с продков и выводомъ правньш и сл^шньш пна подкоморого и
малжонки єго, гако власную сотчизну, им присудити рачил, а наши записи,
тестаменты и вси выводы, гако нєправньїє, на стороні сотложил, нє наидЛочи
ани зоставуючи нам вжо за тыми выводы нашими, сУдИзємского Браславского
покладаними, до тьис всих добрь никоторого сл^шног(о) набытог(о) ани
прирожоного права. Над то за маєтность p tfx o M tfio нєбожчика пана Павла
ДОбиі/кого, за сопєк# мєнованую, за браньє пожитковь з ьімєнєм и за вси шкоды
и наклады сторонє поводовои на саднам дєкрєтє чотири тисгачи коїть грошем
литовских a на друтсшъ за вьікрочєньє над листы а нєправньш пост^покь нашь
и іїна Повшынъ (!) зь жоною єго двє т ь і с а ч и с т о и шєстьдєсгат копь грошем и
иньшьіє презыски правньїє на нас прис^жоно и вси привилыа, записы и л и с т ь і
вернути сказано. А другиє дєкрєта потом в Городнє протне нас суть com єго
королєвскоє млсти правнє Ѵчинены, тые пєршиє, ствєржаючи пєрвєм, нюсли до
єкзєкуцьіи в речы оосѴжоном пришло, подлугь которых то дєкрєтовь, листовь
єго кролєвскоє млсти и зарукь вжо пань подкомории и малжонка єго за
добровольньш постЛієнємь ншим а за поданьчєрєз возного и шліахт# com
#рад# кгродского Браславского преречоныхь всихь имєнєм Камєногорки и
Жорнвищь зо всими Урочищами и ^ходы, Пєщаньш, Головачовцами и иншими,
гакокольвєкь назваными6, и людєи вь Вѣннцы в спокоиномь дєржанью и
#живанью с^ть, только соньїє дальшиє презыски судовые и сѴмы пнзєи, верх#
сописаньїє, декретами // єго королєвскоє млсти на нас сказаньїє и com стороны
доводами правными врадовнє Ѵмоцованые, єщє досєль про тєрпливость пана
подкоморого на нас выконаны и сотправлєньї нє с^ть; іако то всє мєновитє а
ширєи на вьшисєхь, на соповеданыах, позвєх, мандатєх, тєстамєнтєх, записах,
дєкрєтєх королєвских и ^радовыхъ и на листєх посланцов, возных и шлгахты, и
на всємь постѴпк#, и пєрєводє правном достаточнє а ширєи ест описано. То
паюь тепер за прозбою ішюю и за вложєнє18 сіа в то за нами певныхь пановь
приіатєл, то єсть ихь млсти пна Сємєна Дєниска Матфєєвского, староста
житомирског(о), пна Антона Еловицкого, суди земского крємлнєцкого, пна
Матфєіа Еловича Малинского, сєкрєтара короліа єго млсти, пна Петра Хомлка
Смордовского, пна Гаврила Гостского, пна Михаила Иновича Загоровског(о)
и пана Богота Гораина, єго млсть пань Лаврынъ Пєсочинскии, подкоморим
браславским, и малжонка єго млсти їїни Макгдалєна Дубицкаїа, дальшихь
поступковь правныхъ противь нас нє стіагаючм ани проволоки и трѴдностем
своих, которьіє comнас приніали, нє поважаючи, побожне, хрєстиАнскима цнотливе
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з нами с а шбышли и погодили вси тьіє прєзьісканьїє сумы ПНЗЄМ И ВИНЫ, в
которьієкольвєкь єсмо были водлє дєкрєтовь гсдрскихь и листов правных попали,
наюстатокъ вси шкоды и наклады свои нам штпУстили и з них вєчнє вольними
Учинили. А а тєжь, Фєдор СОлєша, и іа, Фєдоровага (ОлєшинаА ПросимА
ДУбицкаА, добрє с а а статочнє в том зо всими дєтми, з а т и , повинними и
пригатєльми нашими розсудившисА, нарадивши и ©бачивши их до всих тых
добрь, вьппєи в сємь листє шписаныхь, нєбожчика пана Павла ДУбицкого, будь
дедизныхь, (отчизных, будь матєристьіх або гакокольвєкь набытыхь, правом
вечнымъ пану ДУбицкому чєрєз вси давности земские и потомку єго пнєм
подкоморннои слУжачих, то єст вь воєводствє Вилєньскомь до ДУбник, вь
воєводствє НовгороЭскомъ до Адал<чич, вь воєводствє Браславскол* до
Камєногорки, до Жорнвшць, Головачовцов, Пєщаного и до всих Урочищь,
Уходовь, гакокольвєкь названыхъ, до двора и людєм вь Веницы, до кгрУктУ и
ставу, названого ДУбицкого на Вишни, такжє до и м є н ь а СОвдєєвки, а в повєтє
Пиньском до ДУбєнца, ІЗстрєблга и Могильного, и ни до котороє тыхъ имєнєм
части кгрунтовь, людєм, повинносте^, пожитковь и ихь налєжностєм,
икокольвєкь названы сут и потом менованы быти могуть, // на кгрУнтєхь и в
кгрУнтєхь, гакодо властноє сотчизны пнєє подкомориноє браславскоє, мимо нєє
властного потомка никоторого слУшного набытог(о) ани прирожоного права нє
маєм, гако вжо школо того за справєдливьімь розсУдкомь дєкрєта королга єго
млсти правнє и слУшнє закрочили. ПодлУгь которого ж то добровольного а
(остаточного Уважєньга ншог(о), такжє подлУгь дєкрєтов королга єго млсти и
всих постУпковь и пєрєводовь правных вси прєрєчоньїє добра и права, гако
власттую а справєдливУю штчизнУ, панУ подкоморомУ браславскомУ и
малжонцє єго млсти пнєи Макгдалєнє ДУбицком, дєтєм, потомкомь и на потомь
бУдУчимих млсти щадком и наслєдкомь признаваєм. Маєть пань Пєсочинскии
и малжонка єго млеть вси добра, вєрхУ (описаньїє, которьіє вжо держать зо
всими налєжностгами и пожитки, вєчнє на сєбє держати и Уживати. А которьіє
єщє имєньїа албо кгрУнты и пожитки в рУках шбчих суть, тых вжо сами ихь
млсти с потомками своими, гако дєдицетва и властности своєє, доходити, а,
вымскавшы, таким жє правом, гако и тые, которых тєпєр Уживают, собє мєть,
будУчи вольни тьш всимь подлУгь воли и налєпшого Уподобаныа своєго
шафовати. ІЗко ж єсмо листы всє, право штокольвєкь шдно до тоє справы и
имєнєми дохожєньга права належало и Унас было, до рукь их млсти штдали. А
(особливе и то их милости варУємь, што мы гако николи слУшного права ани
причини до всих добрь штчизны пнєє Пєсочинскоє ни на кого права своєго
вливати нє могли и нє вливали, ани УсудУничого слУшного нє показали, и тєпєр
нє маєм, такь и потом мимо пна Пєсочинского, малжонкУ єго и потомковь их
млсти ничого мєти а собє и никомУ иншомУ шт сєбє права привлащати нє хочєм
и нє можем. Пак ли бы era што листовь и позостало зь гакихькольвєкь причин
або право гакоє ншє, бы и слУшноє, такь прирожоноє, гако и набьітоє, албо-тєжь
гакиє записы нши першою тєпєрєшнєю и поелєднєю датою до тыхь всих добрь
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або до котороє их части # нас самыхъ або дєтєи, з а т є и , потомковъ нпшхь и #
когоколвєкь к# шкодє и пєрєказє іакои права ихь млсти сєго запис# ншог(о)
добровольного показало, тогды вси // таковые листы, право и тоє, котороє вжо
дєкрєтьі королд єго млсти скасовано, и новоє, котороє бы сіа над то # нас, дєтєи,
злтєи, потомковь ншихь и # когокольвєкь вын#рило, сим добровольнымъ записом
ншим касуєм и в ни во што юборочаємь, на сторону юткладаєм и #мораем,
жадного вжо права, будь ютчизног(о), будь матєристог(о) або іакокольвєкь
набытого, и причини до дєржаньїа и #живаныа ани дохоженыа правом тьш
имєнєи намь самымъ, дєтєм, з а т є м , потомкомь, кровньш, блшким, щадком и
наслєдком нашимь собоєго рожаю нє зоставуючи, совшем нас самыхъ и тыхъ
всєх менованыхъ потомьковь наших ю т того ютдалАючи и ютпис#ючи всє
з#полноє право вєчности и дєдш/ство ншє, єсли бы котороє до того налі або
потомкомь нашимь тєпєр албо потом сл#жило або служити могло, на пна
подкоморого браславского и малжонк# єго млсти, такжє на дєти, потомки,
кровные, близкиє, щадки и наслєдники их вливаєм и зараз пущаєм, и с того сіа
всєго вьфєкаєм. А вжо николи жадноє пєрєказьі и трудности их милости в то л і
чинити, задавати и позывати нє маємь и мочи нє будем, и нє будуть вєчньїми
часы. СОвшєм гдє бы над сєсь запис нпгь хто з дєтєи, ЗАтєи або потомковь
н ш и х , любо тєжь хто юбчни за іаким праволі ншим албо причиною в тьіє жь то
добра ютчизниє пни подкомориноє вступовалсл, до с#д# позываль албо в
дохожєньє права, што их млсти належиш, вдавальсА и переказ# чинил, тоіды за
кож ды м ъ юзнаимєньєлі налі або по нас дєтємь и п о т о л і к о л і нш им, на
маєтностах нших позостальш, будем и будуть повинни до выштыа давности
земскоє, до л є т д є с а / к и , # кождого суд# их млсти с потомками их заст#повати,
а там и на кождом мєстц# боронити и ючищати своим коштом их всих таковых
юсобои19 и20 всіакого их прєнагабаньА. (Одно єсли бы с а под ким іакиє иншиє
и м є н а матєристьіє по пнєи Настасн Быковне Ивановои Д#бицкои, юкром тых
вьшієи мєнованьїх, праволі вєчньш пнєи подкоморинои належачих, показали,
тогды того спольнє с п н о л і подкоморим и малжонкою єго млсти, и с потомки их
млсти правом д о х о д и т и и , ч о г о дошєдши, ровно вживати будем. А єсли быхмо
мы сами албо дєти, з а т и и п о т о м к и наши тєпєр або на вси потомные часы,
вєдлє сєго добровольног(о) запис# нш ог(о) нє заховуючисл с правол<
іакимкольвєкь, до тых то всих имєнєи албо // до котороє ихь части, кгр#нтов,
людєм, налєжностєм и пожитков приповєдалисіа и вын#рали, переказ# в
спокомномъ дєржанью и #живаню пану Пєсочинском#, малжонцє єго млсти,
дєтєм, потомком, наслєдкомь ихь и кождом# дєржачом# тьіє добра чинили, в
нихь сіа вступовали албо до права позивали и в дохожєню инших имєнєи,
кгрунтовь, налєжностєм и пожитковь, ютчизны пнєє подкомориноє ихь млсти
пєрєкожалм албо деменованыхь д є с а т и л є т ь # права нє заст#повали и нє боронили
и чьшкольвєкь сеє постановєньє вєчноє, запис нпгь добровольныи, нарушили,
тогды самых сєбє, дєтєи, ЗАТЄВЬ, п о т о л ік о в ь и в с и х наслєдковь НШИХЬ и вси
маєтносте нши, так мои власньїє, Фєдора СОлєпш, іако и мои, Просими Д#биг/кого,

444

лєжачиє, рУхомые, вєчньїє и дочасные и сумы пнежьные собовєзуємь, ижь зо
всих тых маєтно стеы нших будєл* и кождьш таковыи будєть повинєнь
заплатити в рУки королю єго млсти піат тисіачєи копь грошєи, а пну
подкоморомУ и малжонцє єго, и потожкол* их млсти, іако са вышеи помєнило,
другую піать тисіачєи копь грошєи литовских и вси шкоды и наклады бєз
всикого доводУ и присіаги на голоє рєчєнє слова самоє сторони поводовоє
албо Умоцованого єє. (0 котороє ж то нарушєньє сєго зап и сі будУчы
позваными, повиньни будем и будуть ниіакими причинами, в правє шписаными
або вымышлеными, рокУ бы т еж наблизшог(о), позвУ и положєньїа неслушного
нє бУрачи ани вьшмУючиса воиною, нєбєзпєчностю, службою зємьскою,
посольством Рєчи П осполитоє, рєчю большою, наш статокь хоробою
обложною, лимитацыіами, соимом и повєтриєлі нє щитАчисіа, часУ гсдра и в
бєзкролью, такь пєрєд єго королєвскою м лстью , ак о тєж ь У суд#
трыб^нальского албо повєтУ которого, УрадУ подкоморского, зєліского або
кгродского, будь в Коронє Польскои, будь в Литвє завитє стати, ютповєдати
а, з розсудкУ нє штходєчи, com того УрадУ тые зарУки и шкоды платити и
нагорожати. И моцєнь будет ооныи суд состатнюю єкзєкУцьно правную зараз
мої/но на нас, по // томкох и маєтностіахь нашихь Учинити, такимь способом
назначоньш в той мєрє завжды постУпУючи, толикокроть, колико бы того
потреба Указала. А прєдсє потом всем21 нинєшнии запис ншь добровольныи
во всємь зУполнє com нас самых, дєтєи, затєвь и всихь потомковь нашихь
моцно держань и ховань быти маєть вєчньши и николи непорУшными часы.
И на то дали єсмо єго млсти панУ ЛавринУ Пєсочинскому, подкоморомУ
браславскожУ, и мальжонцє єго млсти панєи Макгдалєнє ДУбицкои сєс нашь
листь з нашими пєчатми и с подписомь рУки моєє, Фєдора СОлєши, властноє.
А иж при тол< всєл< были и того всєго добрє будУчи вєдали, ихь млсти верху
шписаные пновє за шчєвистою и Устною прозбою нашою пєчати свои к сємУ
нашомУ листУ приложити и рУки свои подписати рачили. Писань в Камєницьі
рокУ am нарожєньїа Исус Хрыстова тислча niamcom сосмьдєсіать шостого
мсца июліа чєтвєртогонадцать дніа. тог(о) листУ подписы рукь по рУску:
Фєдор СОлєша, власнаїа рУка моїа. А жона пана СОлєшина писати нє Умеет.
ҐПть староста житомирскии теж писати нє Умєєть. Антонии Еловицькии, рука
власна. Матьфєи Елович Малинскии, рукою власною. Пєтрь Хомєкь, рукою
власною. Михаило Загоровскии, власнаїа рУка. Гаврило Гостскии, рукою
властною. БогУшь Гораин, рукою власною.

ІЗко жь тоє добровольноє а сочєвистоє сознаньє пна Фєдора СОлєши и жоны
єго пнєє Просилш ДУбицкоє и лист запис ихь добровольныи, вьппєи в сємь
листе выражоныи, до книгь зємьскихь луцькихь вписань. С которых и сєсь
выпис пну подкоморомУ браславьскому и малжонцє єго на то вьщань. Писань
в Лу^ку. Фєдо/> Чапличь, судыа зємьскии, власною рукою . Ивань
Хрєньниі/кии, подсудокь луцкин. Михаило Корьітєнскии, писар зємскии повєтУ
Луцкого. Корыкговалъ Есифь.
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ЇЛко жъ за прозбою под // коморого браславского и жоны єго тоє право ихь,
вьішєм в сєл* листє нашомь вьіражоноє, з росказаньл ншог(о) до книгь
канцєллрии нашоє коронноє пєрєнєєно и слово © т слова вписано. А д л і а лєпьшоє
вєрьі и свєдєцьства печать нашу коронную до сєго листу нпіог(о) притиснути
єсмо росказали. Писань в Городнє діііл піатого мсца ноіабра рок# тисіача
піатсоть сосмдєьсіагь шостог(о) а кролєваньїа ншог(о) рок# St.
Alb(ertus) Baranowski,
Справа вєлєбног(о) в Христ.
R. P. vicecancell(arius)
ю/ица пна Вомтєха Барановског(о),
бискупа прємьіског(о),
подкаицлєрог(о) короиног(о) и
пробоща плоского
Mikolai Waskowski
Lawrin Piesoczinsky, man(u) pp.
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 198, л. 302 об.-307 об. Оригінал. Впис листа Ф. Олеші
та його дружини в луцьку земську книгу: ЦДІА України в Києві, ф. 26, on. 1,
спр. 6, арк. 330-334 зв. Оригінал. За цим документом відновлено пошкоджені
місця в документі, який публікується. Випис з луцької земської книги: ЛНБ
НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4045II, арк. 146-147. Засвідчена
копія.

1лєжачиє 2выражоные 3сознаныа 4Після цього має бути повєтє. 5Напевно
росказали.
6Далі напрошується має/иностіами (зємліами).
7_ '7иньшиє вси
добра, такь и тые мєнованьїє 8Ідеться про великого князя московського. 9жонє
10и зайве. п' 11Вислів в контексті незрозумілий. 12заховує/w 13‘ 13потомков
нших 14Далі повинно бути были. 15' 15Ідеться про Л. Пісочинського та його
дружину. 16которол* (моється на увазі вряд). 17Камєногоркою 18вложєнєм
19сособо 20Далі має бути без.
21Зайве слово.

№ 162

1587p., травня 18. Вінниця. -

Лист брацлавського войського Юрія Олександровича Черленковського
про те, що огляд ним меж маєтку Данилківців брацлавського воєводи,
кременецького і пінського старости кн. Януша Збаразького та Жорнищського
маєтку брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського і його дружини
Магдалени не відбувся, оскільки підкоморій на огляд не з’явився
Ї&, Юрєм Алєксандрович Чєрлєнковским, вомским браславским, вызнаваю
тьш моїш лисікш, иж єго мл. кнзь \Лнуш Збаразским, воєвода браславским,
староста крємАнєї^ким и пинским, нє едаючисл в право, #жил быль менє, абых
з Зрадникам єго мл. нємировскіш пномь Антонол* Стаховьским, которьш са
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тежХолавскимъ прозывае/и, на час певньш, то єсть мсца мад шсмогонадцать
дна в року нинєшнємь, на кгрунт мєжи имєка єго мл. Данилковєг/ а мєжи имєка
пна Лаврина Пєсочинского, подкоморого браславского, и малжонки єго пнєє
Макгдалєньї Дубицкоє Жорньвищь выехал. А пан подкоморьш com сєбє и
малжонки своєє там жє на тот жє чась виєхати мєль, а то дла розєханл и
досмотрєнА розницъ на кгрунтє мєжи их млстю, бо собє пан подкоморьш з
малжонкою своєю в зємли имєна сотчизного Жорньвищского чєрєз границы
старожитньїє шкодьі нємальїє под часом нинєшнего безкролл и каптуром быти
мєнить comпна воєводьі чєрєз того Зрадника єго мл. и иных сособь. То пакь тот
Зрадник немировским, Упередивши тоть рокь, по два разы до мєнє писал, пєрвєи
тринадцятого дна а на завтрєє чєтвєрьтогонадцать дна мал. А трєтии раз дна
нинєшнего мєшчанина нємировског(о) сына Бонъдыренкова послал, словнє
заказуючи мнє, абы тамь в том справє нє єздиль и том# покої/ даль,
закладаючисА иньшими причинами, нєбєзпєчностью нєприіательскою и
потребами пна своєго, дла которых и сам сон, дєи, быти нє можєть. А пан
подкоморьш водлє того застановєньА єхати был готов и мєнє в том Уживал.
(Одно ж а, вєдаючи сописаню, всказє и прєдсАВЗАтю пна Холавского, и самь
єсми тамь нє єхал и пна подкоморого comтого єханА задержал. А на свєдєцство
тоє рєчи до сєго листу пєчат мою прикладаю. Писан вь Вѣницы дна ЙТ мсца
маїа року Божого ДФЦ.
Печатка
Юрем (Олександрович,
власна» рука
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4046 П, арк. 45. Оригінал.

Реґеста:
Zeznaniejmc pana Czerlinkowskiego, woyskiego braslawskiego, o zerwaniu
terminu compromissarskiego między jmcią p. Piasoczynskim y jo. x(ię)ciem
Januszem Zbaraskim na wyiechanie pomiarkowania granic między grontami
zomisckiemiyniemirowskiemi. Anno 1587 d. 18 maja.
Там само. Арк. 45 зв.

№ 163

1588 p., червня 18. Луцьк. Зізнання луцького земського судді Федора Чаплича Шпановського і Василя
Бабинського перед Луцьким земським урядом про те, що вони як опікуни
Олександра і Яроша, синів небіжчика Федора Черминовича Злоби Чернчицького,
доручають швагрові останнього Федорові Гулевичу клопотати перед коррлем
стосовно повернення йому, Ф. Гулевичу, відібраного у нього брацлавським і
вінницьким старостою Юрієм Струсом з Комарова села Салатів, яке той тримав
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у заставі за 700 кіп литовських грошів за угодою з Ф. Злобою і повинен віддати
синам його після закінчення терміну застави
ЦДІА України в Києві, ф. 26, on. 1, спр. 61, арк. 129 зв.-ІЗО зв. Оригінал.
Документ сильно пошкоджений.

№ 164
1588p., липня 8. Луцьк. Впис у луцьку ґродську книгу листа брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського про повернення володимирському войському Василеві Гулєвичу
маєтку Дчункова, перед тим йому подарованого цим войським (1588 p.,
травня 31. Шельвів)
Справа пна воиского володимєрского зь єго млстю пномь Пєсочинскіш
Року тисіача піатьсоть сосмьдєсіать сосмого мсца июліа юсмого дніа
Постановившись ючєвисто на вріадє кгродскоє в замку // гсдрскомь Луцком
пєрєдо мною, Миколаємь Чарнєцким, подпискомь кгродскимь, на тот час
будѴчимъ на мєстцЧ подстароства луцкого, єго млсть пань Лаврєнь
Пєсочиньскии, подкомории браславьскии, Йстнє, доброволнє ку записанью до
книгь вызналь водлє листу своєго доброволного под пєчатью и с подписомь
р^ки своєє и под пєчатьми людєи зацных єго млсти пану Василю Гулєвичу,
воискому володимєрскому, на ютданьє єго млсти имєньїа дочасного, в повєтє
Браславьскомь лєжачого, котороє пєрвєи сєго ют єго м л с т и мѣлъ даного. И
просипь єго млсть п а н Пєсочинскии, абы тот л и с т ь , є г о м л с т и пан# Гулєвичу
даныи, былъ до книгь кгродских луї/ких вписань. Которого іа приніавши и єму
сє добрє присмотрєвьши, до книгь записати казаль; и так сє в собє маєть:
fZ\, Лавринь Пєсочинскии, подкомории браславскии, чиню іавно и сознаваю
тымъ моимь листом кождому, кому то потреба вєдати, ижь што дароваль ми
былъ и в дєржаньє пустиль єго млсть пань Василєи Гулєвичь, воискии
володимєрскии, имєнє своє ДчѴнков, в повєтє Браславьскомь лєжачоє, а таюь
іа дла пєвньїх причинь зась назад єго млсти пану Василю Гулєвичу, воискому
володнмєрьскому, тоє имєнє Дч&іков ютдаль и вжє єсми зараз в дєржакє єго
млсти пустиль, ничого на сєбє самь, на жон#, на дєти свои нє зостав#ючи, зо
всѣмъ на всє такь, ако са мнє ют єго млсти было зостало. Маєть єго млсть
пань воискии и потомки єго млсти того имєна Дчункова вживать, ако власности
своєє. А а самь, жона моа, дєти, такь и потомки моє дѣтемь и потомкомь єго
млсти жадноє пєрєказє1чинити нє маєм ани мочи будем вєчньїми часы. Ико ж
и листь даровныи, которьш ми был єго млсть на тоє имєнє дал, такь тєж и
вьшис зємскии володимєрскни, пєрєд которьім ми былъ тйо даровизні свою
вызналь, Уже єсми єго млсти вєрнуль. И тымь листом моим с того // имєна
ДчѴнъкова и зо всєго права, котороємь ют єго млсти пана воиского на то мєль,
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вырекаю. И хот жє бы сіа на потомъ право або листы іакиє на тоє имєньє
ДчЛпсовь tf мєнє або в когоколвєкь «вказали, теды ta тымъ листомь м о и л і касую
и внивєчь шборочаю, бо вжє жадноє моцы мѣти противь пан# воискому и
потомькомь єго млсти нє бѴд^ть ани могуть. И на то даю єго млсти пану
Василию Г&ієвичу, воискому володимєрскому, сєс мои листь з моєю пєчатью и
с подписомь власноє рЛси моєє. А при ТОМ были и того добрє свєдоми их млеть
пань Фєдор Загоровьскии и пань Алєксандєр Загоровскии жє, а пань Станислав
Рокгулскии, и пань Станиславь Молинскии. Которьіє их млеть за tferaoio прозбою
моєю пєчати свои приложити рачили к еєму моєму листу. Писа» в Шєлвовє
року по нарожєнью Исус Хрыстовом тисіача піатьсот сосмьдєсіать сосмого мсца
маїа тридцаm пєрвого дніа. того листу пєчатии піать и подпись р^ки в тые
слова: Лаврин Пєсочинскии, подкомории браславьскии, р^кою власною.
ЦЦІА України в Києві, ф. 25, оп. 1, спр. 33, арк. 175-176. Оригінал.

1перекази

№ 165
1588p., листопада 28. Володимир. -

Оповідання брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського перед
Володимирським ґродським судом про те, що, змушений прибути у Волинське
воєводство зі свого маєтку Кам’яногірки через поширення в ньому мору, він
довідався, що ця пошесть поширена і в Луцькому та Кременецькому повітах, з
огляду на що судові ґродські і земські сесії тут не відбуваються; довідався
також, що, оскільки у Володимирському повіті мору немає і у Володимирі діє
ґродський суд, то сюди з’їжджається шляхта всіх трьох повітів Волинського
воєводства (Л. Пісочинський долучився до неї); довідався і про те, що на його
маєток Дубники, що у Віленському воєводстві, здійснено наїзд і що в Литві,
особливо у Вільні, теж розповсюдився мор
(Оповєданє пана Пєсочинского
Року ПЙ мца ноіабра ЇСИ дніа
На рочках кгродских володимфеких, того ж мца ноіабра двадцат четвертого
дніа в року тєпєрєшнш припалых и судовнє сотправованых, // пєрєд нами, то
єст Андрєєл* Романовским, подстароспш, а Дєлііаном Павловичол*, судєю,
врлдниками кгродскими володимєрсими, поставовившисіа собличнє, єго млст
пан Лаврин Пєсочиньскии, подкомории браславскии, соповєдал, иж тєпєр,
приєхавши єму с Подоліа, гдє по тьіє часы нєбєзпєчньїє com наєздов
нєприіатєлекихь поганства татар зь иншими собывателми воєводства
Браславского был и дліа заповєтрєніа морового во имєнью Камєногорцє соттол
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зьєхати мусел, тогды тут дошло єго слышати з стороны, ико бы хтос своволньш
кгвалтолі в двор єго Дубники, вь воєводствє Вилєнском лежачий, вьєхати и
всю маєтность єго, которага там была, забрати мєл, дліа чого бы сон там зараз
єхати и сотаковол* кгвалтє и шкодахь своих, іакиє сіа біїдіїт сондє стали, пєвную
вдомост взіавши, правнє собє поступити нє сомєшкал. (Одно жь про заповєтриє
моровоє, почавши єщє летом школо свіатого Ина в здєшнєм краю замков и мест
розных, а звлаща Крєміаньца, (Острога, гдє єго млст схованыа свои маєть, справ
и листов, до того налєжньїх, досіагнути нє можєт. А насостаток, маючи
вєдомость, жє и в Литвє на розных мєстцах, а наболєи и в Вилни повєтриє
моровоє пануєт, там єхати нє можє. За которою нєбєзпєчностю и роки ctfдовьіє,
так // зємскиє, іако и кгродскиє, в Крєміанцьі и в ЛѴцк^ по вси тьіє часы нє
доходіат, сокром єщє з ласки Божєє сєго #ріад# и краю Володимєрского, гдє под
' тог(о) часу'1собьіватєли з ынших повєтов зємли Вольїнскоє з справами своими
Ѵтекаіатсіа. А заховуючи вцалє єго млст пан подкомории браславскии в той
мєри собє вси поступки правньїє, просил, абыто до книг кгродских володимєрскихь
записано было. Ико ж при том соповєданю єго млсти вси собьіватєли шліахта и
возньїє зємли Вольїнскоє, коториє сіа были на тєпєрєшниє рочки кгродскиє
володимєрскиє дліа справь згромадили, з сторони таковоє нєбєзпєчности
повєтриіа морового свєдєі/ство выдали. Чого теж и мы сами, добрє свєдоми
будучи, и так то всє до книг кгродских володимєрскихь записати єсмо казали.
ЩЦА України в Києві, ф. 28, on. 1, спр. 21, арк. 952-953 зв. Оригінал.

’■ ‘тот час
№ 166
1588 p., листопада 29. Володимир. Впис у володимирську ґродську книгу листа брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського про те, що після його смерті його дружина Магдалена
Дубицька володітиме на певних умовах успадкованими від нього маєтками, як
подарованими йому нею (Дубниками з двором у Віленській землі,
Кам’яногіркою, Жорнищами, Піщаним і Головачівцями в Брацлавському
воєводстві і людьми у Вінниці), так і успадкованими ним від своїх батьків
(Куневом у Луцькому повіті, Єсківцями в Кременецькому повіті) (1588 p.,
листопада 28. Володимир)
Лист запис Лаврина Пєсочинского, малжоньцє єго млсти даньш
Року ПЙ мца ноіабра двадцат дєвіатого дніа
На рочках кгродских володимєрских, того ж мца нобіара двадцат
четвертого дніа в року тєпєрєшн&м припалых и судовнє сотправованых, пєрєд
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нами, то єст Андрєєм Романовским, подстаростим, а Деєіаноє Павловичам,
судєю, вріадниками кгродскими володимєрскими, постановившись ючєвисто,
єгомлст пал Лаври» Пєсочинскии, подкомории браславскии, доброволнє вызнал
водлє л и с т # своєго, которыи ют сєбє малжонцє своєи панєи Макгдалєнє
ДОбицком с пєчатю и с подписоє власноє р&си своєє и теж с пєчатми и с
подписоє рѴкъ людєм добрых дал. Ико ж тоm запис свои, пєрєд нами
положивши, просил, абы до книгь вріадовых справ кгродских володимєрскихь
вписан был. Которого мы пєрєд собою читати казали; и так eta в собє маєть:
ЇЙ, Лаврин Пєсочиньскии, подкомории браславскии, вызнаваю сим моим
листом всим посполите и кождому зособна, комуколвєк б#дєт потреба то
вєдати албо слышати, нинєшним и на потом б^ді/чим, иж іако собє дознавши
Ѵприммоемлсти, поволного слугованыа а юстаточнєго во всем захована в стане
мальжєньском малжонки моєє милоє панєє Макгдалены ДѴбицкоє а хотєчи тєж
єизнак млсти // моєє малжєнскоє показати, прото имєніа мои вєчистьіє, ют нєє
мнѣ дарованые и записаные, то єст в зємли Випєнскои двор и имєнє Дубники,
вь воєводствє Браславскоє двор и всє имєнє Камєногорскоє, такжє Жорнища,
Головачовцы, Пєсчаноє и люди вь Виницы, и вси иньїє кгронты, налєжности и
Лсоды, и пожитки их, которьіє розньїє назвища свои мают, а в зємли Волынскои
вповєтє Луцтм имєнє моє Кунєв, а в повєтє Крємєнєцкоє имєнє моє Есковцы,
прєрєчоном малжонцє моєи панєи Макгдалєнє ДОбицком записую таким
©бьічаєм и поріадкоє, иж по животе моєм маєт юна вси тые имєньїа моє мети
на сєбє, держати, вживати до своєго живота, только ж то варуючи, кгды в тоє
часедєти моє, которые ми пань Бог з нею дати рачил и єсчє даст, лєть зѴполных
доростать, тогды юна тым дєтєм, потоєкоє моим имєнєи моих Кунєва и Есковєц,
гакоС0ШЧИЗНЫ их, з дворы, з людми и зо всими пожитки в цєлости доброволнє
поступити бѴдem повинна, а по животе єє и вси иньїє имєніа вышеи помененые,
єи tom мєнє тєпц? записаные, тьш жє дєтєм моим, з нею спложоньш, и по них
пошмкомь их власньш правам ютчизньш належати и належати мают. // Пак ли
быдєтєи моих, з нею спложоных, и потоєков нє ставало, тогды юна помєнєньїє
имєніа моє Кунєв и Есковцы зо всим на всє маєт до живота своєго держати и
вживати, а по животѣ єє мають тые имєньїа спати на потомковь и близких моих
албо кому то ют мєнє записано и даровано б^дem. А нє то сіа вжо дотьічєть
имєнєи моих Дубник, Жорнищь, Головачовцовь, Пєсщаного зо всими боіары,
людми, зємліами, кгр^нты, налєжностіами и пожитьки всіакими и людєи вь
Вѣницы, то єст ют нєє мнѣ записаних. Тьіє іа вси то малжонцє моєи панєи
Макгдалєнє ДОбицком и потоєкоє єє даю, дар&о и сим листоє моим правоє
вєчньш вь ютчизну записую, ничого на сєбє и потоєки моє нє зоставуючи.
Маєт юна в он чась т ь іє добра, іако власную ютчизн# свою, на сєбє держати,
вживати и розширати, б#д#чи вольна то всє югЛює и по части кому хотіа
даровати, продати, заставити, замєнити и тьш, іако властностю своєю, подлуг
воїш своєє шафовати. К тому юсобливє тьш жє листоє моим вси рєчи моє
рйюмьіє, золото, еєрєбро, пнзи го т о в ьіє , хаты, зброй, кони ездные, стадо свєрєиєє,
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быдла всгакиє и вєс спріат домовын, которые маю млсти [...] их Бог з ласки
своєє даcm, com мала до велика, ничого нє вьшмуючи, том жє малжонцє моєи //
по животѣ мош дарую и записую вєчньїми часы. И волна будєт сона того всєго
вживати и тьш, іако власностью своєю, гак хотга, шафовати, и дєти, потомки
албо кровньїє и близкиє моє, и нихто иныи в тых добрах або рєчах p#хомых над
сєс запис мои доброволньш нигакоє пєрєказьі чинити и трудности задавати нє
мают и мочи нє дtfm. И на то даю малжонцє моєи панєи Макгдалєнє ДѴбицкои
сєс мои лист з моєю пєчатю и подписом власноє руки моєє. А при том бьши
того добрє свєдоми а за ючєвистою прозбою моєю пєчати своє приложити и
р&си подписати рачили пригатєли моє их млст пан Василєи Гулєвич, воискии
володимєрскин, пан Фєдор Калусовскии, городничий володимєрскии, а пан
Михайло Марковскии. Писан Володимєри року ют нарожєніа Исус Хрыстова
тисєча ntamcom сосмьдєсіат юсмого мца ноіабра двадцат юсмого дніа. Лаврин
Пєсочинскии, подкомории браславскии, р&сою власною. Василєи Гулєвич,
воискии володимєрскии, рЬ’кою власною. Фєдор Калусовскии, городничий
володимєрскии, рукою власною подписал. Михайло Марковским, рЛса власна.
ГЗко ж тоє доброволноє а ючєвистоє зознанє прєрєчоноє єго млсти пана
Лаврина Пєсочинского, подкоморого браславского, и лист єго доброволньш до
книг кгродских володимєрскихь вписан.
ЦЦІА України в Києві, ф. 28, on. 1, спр. 21, арк. 955-956 зв. Оригінал.

№ 167

1589
p., січня 31. Брацлав. - Інструкція сеймика Брацлавського
воєводства послам на Варшавський сейм, в якій схвалено зовнішньополітичні
наміри короля і вказано на необхідність домагатися на сеймі: сплати боргів
жовнірам і заборони мати їм постої в шляхетських маєтках Брацлавського
воєводства (згідно з конституцією коронаційного сейму 1588 p.); звіту коронного
підскарбія про витрати сум, отриманих внаслідок збирання кварти та інших
коронних надходжень; вгамування сваволі на південно-східному кордоні Речі
Посполитої і дотримання мирних відносин з Туреччиною; відводу з Речі
Посполитої іноземного війська, прибулого сюди після елекції короля 1587 p.;
винайдення коштів для утримання короля, посольств за кордон та сплати татарам
“упоминків”; перегляду і доповнення існуючих прав; дозволу на розгляд коронним
трибуналом справ Брацлавського воєводства, які розглядає королівський суд;
припинення марнотратства у використанні державних коштів; одержання згоди
воєводств на пропозицію короля продовжувати шеститижневу діяльність
сеймового суду на один тиждень; забезпечення обороноздатності Брацлавського
і Вінницького замків; проведення розмежування Брацлавського і Волинського
воєводств з “коронними” воєводствами; скасування збору подимного податку
з Брацлавського воєводства; заборони поширення проведення ревізії королівських
маєтків на шляхетські маєтки; покінчення з безладом у Білій Церкві; повернення
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шляхті Брацлавського, Волинського і Київського воєводств відібраних в неї
маєтків; відзначення заслуг панів Струсів перед королями і Річчю Посполитою;
надання брацлавському підкоморіюЛавринові Пісочинському маєтку Виповзова
(що в 12 милях за Києвом), який він тримає доживотно, у дідичне володіння;
закріплення маєтку небіжчика брацлавського земського писаря Северина
Кайдаша Кропивницького за його братом королівським дворянином Стефаном;
покарання королівського ротмістра князя Темрука за напад зі своєю ротою на
вінницького войського та його слуг і підданих
Инъструкъцыіа на соимь валньш коронньш, которьш припасти маєт в рок#
тєпєрєшнєм тисіача niamcom юсмьдєсіат дєвіатом мсца марца піатог(о) дніа вь
Варшаве, з соимику поветового браславского в тєпєрєшнєм жє року юсмьдєсіат
дєвіатаммсца гєнвара тридцат пєрвого дніа ют всих станов, Уріадников зємских
и рыцерства, юбьіватєлєи воєводства Браславского их млстіам паном послом
браславским брати їшюи єго млсти панУЛаврин# Пєсочинскому, подкоморєму,
а пан# Йван# Петровичу Микулинском^ писар# зємскому, браславским, данаїа
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 6145 II, арк. 30—
33.
Оригінал. Текст документа сильно пошкоджений. Він скріплений
32 відбитими на папері сургучними печатками, з яких під сімома є підписи
шляхти, котра їх поставила, у тому числі брацлавського писаря Івана
Микулинського і брацлавського ґродського писаря Григорія Байбузи.
№ 168

1589p., березня 15. Варшава, на сеймі. Впис у книгу коронної канцелярії випису з володимирської ґродської книги
(1588p., листопада 28. Володимир), який містить впис листа брацлавської
підкомориної Магдалени Павлівни Дубицької, котрим вона своєму чоловікові
брацлавському підкоморієві і королівському писареві Лавринові Пісочинському
подарувала маєтки у Віденській землі (Дубники) і Брацлавському воєводстві
(Кам’яногірку, Жорншца, Піщане, Головачівці й інші) та людей у Вінниці (1588p.,
серпня 7. Матвіївці)
Жикгимокт Трєтии, Бож. млстю корол полскии, великий їснзь литовскии,
рускии, прускии, мазовєі/ким, жомоитскии, ифліантскии и королєвства
Шведског(о) власним дєдич и припгьльш коро[л]ь
СОзнаммуємтьш нашим листом всим вобщ и кождому зособна, комуколвєк
товєдати налєжит, н[инєш]ним и на потом будучим. Постановившисіа юбличнє
перед нами и У книг ка»целіары[и Hjnioe коронноє, Урожоныи Лаврин
Пееочинскии, подкоморьш браславскии, писар ншь, соповєдил, иж малжонка
єг(о) Урожонаїа Макгдалєна ДѴбиі/каіа имєніа свои ютчизные, то ест в Литвє
двор и имєнє ДУбники а в зємли Волынскои, вь воєводствє Браславском двор и
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всє имєнє Камєногорскоє, такжє Жорншца, Пєсочноє, Головачовцы и вси иньїє
добра, налєжности, кгрунты, люди и пожитки, люди сотчизньїє в мєстє Винщксш
єму записала и право своє вєчистоє штчизное на нєг(о) лила. ІЗко ж тоm лист
єє записньш и теж выпис с книг кгродских володимєрских сознанд єє
ючєвистог(о) на том Ѵраде пєрєд нами показал, докладаючи, жєбьі шн тог(о)
водлє звычаю права посполитог(о) и до книг зємских перенести нє занєхал. СОдно
ж по тые чсы роки земские вилєнскиє за повєтриєм моровьш а браславскиє,
иж суда зємског(о) там тєпєр нѣт, нє доходили, дліа тог(о) просил, абы го до
книг канделгарыи ішює перенести и вписати. Которого то права мы, ашієдавши и
выслухавши и видіачи бы/яи цєлоє, пєчатми и подписы рукь наполнєноє,
росказали єсмо comслова до слова до книгь нших вписати; и такь сіа в собє маєш:
Выпис с книг кгродских володимєрских
Лѣта Божог(о) нарожєніа тисєча піатсоть сосмьдєсіат со смог(о) мсца
ноіабра двадцат сосмог(о) дніа
На рочкох кгродских володимєрских, того ж мсца ноіабра двадцат
чєтвєртог(о) дніа в року тєпєрєшнєм припальїх и судовнє сотправованых, пєрєд
нами, то єст Андрєєм Романовским, подстаростим, а Дєміаном Павловичам,
судєю, врадниками кгродскими володимєрскими, постановившись сочевисто
нинєшнєг(о) суд#, єє мл. пни Лавриноваїа Пєсочинскаїа, подкоморинаїа
браславскаїа пни Макгьдалєна ДѴбиі/каіа, доброволнє вызнала водлє листу
запису своег(о), которьш com сєбє малжонку своєму [єго млсти] пну Лаврину
Пєсочинскому, подкоморому браславскому, с пєчатю и подписол* [властноє]
руки своєє [и тєж с пєчатми и с подписам рукь лю]дєи добрых дала, записуючи
и дарѴючи єго млсти самому и потайком єго млсти имєніа свои сотчизньїє, то
ест в Литвє в зємли Вилєнскои двор и имєнє Дубники а в земли Волынскои вь
воєводствє Браславском двор и всє имєнє Камєногорскоє сєло Староє и за Богам
Новоє сєло comПыкова, с присєлки, до них належными, такжє Жорншца, Пєщаноє,
Головачовцы и вси иньїє имєніа, городища, сосады, на мєста, сєла, сєлища и
#]ючища, налєжности, пасєки, ^ходы и пожитки, и люди сотчизньїє в мєстє
Виниі/кам. ІЗко ж тот запис свои пєрєд нами положивши, просила, абы до книг
врадовых справ кгродских володимєрских вписан был. А так мы, тог(о)
доброволног(о) зознаніа пнєє подкоморьіноє браславскоє подлуг помєнєног(о)
запису єє млсти вислухавши, такжє соныи запис #вєс пєрєд собою читати
казавши и єг(о) сопієдавши а видіачи быти целыи, пєчатми и подписами рук,
хто писати Умел, наполненыu, росказали єсмо єг(о) comслова до слова до книг
кгродских володимєрских вписати; и так са в собє маєт:
ІА, Лавриноваїа ПєсочинскаА, подкоморинаїа браславскаїа Макгдалєна
Павловаїа ДѴбиі/каіа, вызнаваю и явно чиню симь доброволньш листом
записам моїш всим посполите и кождому зособна, комуколвєк будет потреба
то вєдати албо сльшієти, нинєшним и на потам будучим, иж ia, ку собє дознавши
вєликоє а #приимоє млсти а #чтивог(о) и статочног(о) на веєм захована в стане
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малжєнскоє и вшєлаких добродємствь скутком досвєтчивши по малжонку
моєм и намилшоє ег(о) млсти ііну Лавринє Пєсочинскоє, подкомороє
браславскоє, жє сондліа мєнє во вшєлаких налєжностах, потребах и припадках,
такь зь сторони здорова и Зважена моєг(о), вь ^чтивости и достатку
пристоиноє, гакотеж и в дохожєню маєтности моєє сотчизноє здорова, працы,
коштуи накладов своих николи нє литуєт а, ако са цнотливому малжонку годит,
зоєною побожне, Йчтивє и статечне шбыходит, за што, хотачи єму знак млсти
моєє малжєнскоє показати а таковую ласку и добродєиство єг(о) млсти авнє
визнати, нє будучи до тог(о) ни comког(о) примушона ани приведена, содно по
своєидобром воли, [прото, маючи волност] подлуг звычаю права посполитого, //
Ѵфалы сомму Бєрєстеиског(о), в року прошлоє тисєча патсоть шєстдєсат
шостоє ^чинєноє, иж кождому вшєланою маєтностю и правом своим шафовати
волно, имєна мои сотчизньїє и правоє прирожоным на мєнє спалые, которые
тоmжє сам малжонок мои пан Лаврин Песочинским зо єною, ач правоє моим,
алє за великою трудностю и накладоє своим властным выискал и сосвободил,
чог(о) вжо а на сєс час, ако штчизны и властности своєє, ничим никому нє
завєдєноє ани пєкноє, вь спокоиноє держаню и вживанню єстем, то єст напервем
вь Вєликоє кнзствє Литовскоє в зємли Вилєнском двор и имєнє Дубники а в
зємли Волынскои вь воєводствє Браславскоє двор и всє имєнє Камєногорскоє
сєло Староє и за Богоє сєло Новоє com Пыкова, ис присєлками, до них
належними, такжє Жорньвища, Пєщаноє, Головачовцы и вси иные имєна,
городища, осады, на мєста, села, сєлища, Ѵрочишча, налєжности, пасєки, ходы
ипожитки, іакоколвєк мєнованьїє, которые розные свои назвища мают, и теж
люди мои сотчизньїє в мєстє Виницкоє, прєрєчоному малжонку моєму ег(о)
млстипну Лаврину Пєсочинскому, подкоморому браславскому, дєтєм, потоєкоє
иблизкимєг(о) млсти тьш доброволньш записом моим даю, дарую, вь сотчизну
идєдицство записую, всєг(о) права и дєдицства моєг(о) Уступую и зараз в моц
ивдержане ег(о) млсти пну подкоморому пущаю, вырекаючиса зо всєг(о) тог(о)
инєзоставуючи вжо собє самої/, дєтєм, такжє брати, сестрам, близким, кровньш
ивсіакимпотоєкоє и наслєдком моим до тых имєнєи, пожитков и налєжностєм
всих, и никотороє их части ниіаког(о) права вступу и причины никому непорушно
вєчньїми чсы. Маєт єг(о) млст пан Лаврин Пєсочинским, малжонок мои, дєти,
потоєки и близкиє єг(о) млсти вышеи сописаные дворы и вси имєна зо всими
боярыилюдми, зь землами, кгрунты, боры, лесы, дѴбровами, полми, сєножатми,
сады, з рєками, созєрьі, з ставы, млыны, з ставищи, водами, з ловы всакими и
бобровими гоны, з дєсєтинами и зо всими службами и пожитки, з людей и з
кгрунтовприходачими, и их налєжностями, аким юдноколвєкь имєнем названы
и мєнованьї суm и потоє вынамти и назватиса могут, и згола зо всакою
властностю єє и панованем, так, иж мєнованоє нємєнованому а нємєнованоє
мєрованому нє маєт ничог(о) шкодити, держати, вживати, прибавлати,
[рдзширати, будовати, направбвата], людми [сосаживати], пожитки вшєлакиє
вкгрунтєхи на кгрунтєх собє вынаидовати, будучи тєж волни, такь при животе,
ако и по животе моєє, тые дворы, вси имєна албо их налєжности и пожитки
455

зараз всє шгулом и по части которог(о)1, кому хотіачи, отягти, продати,
замєнити и заставити и тьш всим, гаковластною сотчизною а дєдицством своим,
водлуг своєє воли владати и шафовати, так долго и широко, іако сіа тоє сєс час
из стародавна в широкости, в границах, в озбьіходє и налєжностіах своих маєт.
А га вжо сама, дєти и вси потомки, и наслєдки мои пну Пєсочинскому самому,
дєтєм, потомком и близким ег(о) млсти в том пєрєказьі никоторьіє чинити и
ничим сіа в тьіє дворы, имєнга, належносте, пожитки вступовати нє маю и нє
будУт мочи вєчньїми чсы. Пак ли бых га сама албо дєти и потомки, близкиє и
наслєдки мои, и хто ж колвєкь єг(о) млсти пну Лаврину Пєсочинскому, дєтєм,
потомком и близким єго млсти гакую пєрєказУ чинил и трудност сото задал, и в
чомколвєкь сєс запис мои доброволныи нарушил, тогды ta сама и колсдьш
таковьш, гдє быхмо со што над сєс запис мои их до брава2запозвати смєли, за
тьш жє своим властньш позвом повинни будем єго млсти пну подкоморому,
дєтєм, потомком або близким єго млсти заруки дєсєт тисєчєи кол грошєи
литовских и вси шкоды и наклады без доводУ и присгаги, на голоє рєчєнє слова
ооног(о) самог(о), дєтєи, потомков и близких єг(о) млсти албо Умоцованог(о) их,
нє сотходіачи com тог(о) судУ, готовими пнзьми заплатити и досыт Учинити
або дліа нєУшцєніа так за станем, гако и за нєстанєм ншим, на .мнє и на кождом
таковое, и на вшєліаких добрах нших зараз бєз жадныхроков остатнюю сотправу
тот и кождьш иншии Уріад, вшянувши в сєс запис, Удєлати моцєн будєт. Так
теж кгдыбыхмо comпна подкоморог(о), дєтєи, потомков або близких єг(о) млсти
а>нарушєнє в чомколвєкь сєг(о) запису позвани были, ино Укоролл єг(о) млсти,
такжє У головного судУ, всгаког(о) иног(о) права повєту и судУ, бы теж и
нєналєжног(о) и нєзУполиог(о), вєздє в Коронє Полском албо в Литвє и паяствах,
до них налєжньїх, под кождьш // часо.м, при гсдри и в бєзкролю, за першим
позвом и на пврвом, гако завитом, року сами сособами своими, ани чєрєз
Умоцованог(о), будем повинни стати и, року ани позву их, бы теж наблизшог(о)
и нєслушног(о), згола иичим нє бурєчи ани зволокаючи, скутєчнє сіа
Усправєдливити и таким жє собычаем, вьппєи выражоньш, заруки и шкоды
платити албо соста/пнгага штправа на нас и вшєліаких моєтностіах нших мої/но
Учинена быти маєт. А таковому Усправєдливєню и Уищєню всіакиє причины, в
праве шписаные и потом вынаиденые албо вымышленые, нашстаток бы
наболшаїа послуга гсдрьскаїа и Рєчи Посполитоє, хороба собложнага ани
лимитацыга пєрєкажати и штволокати нє можєт толкокрот, колко того потреба
Укажєт. А по заплачєню таковых зарук и шкод прєдсіа сєс мои лист
доброволныи во всем при моцы вєздє Укождого права дєржан и захован быти
маєт вєчньїми и николи нє порушными чсы. И на то даю ег(о) млсти пну Лаврину
Пєсочинскому, подкоморому браславскому, малжонку моєму, тот мои лист з
моєю пєчатю и с подписом власноє руки моєє по полску. А при том были и
тог(о) всєго добре суm вєдоми и за шчєвистою и Устною прозбою моєю пєчати
свои приложити и руками властными, хто писати Умєєт, подписати рачили их
млт. пновє а приіатєли мои пан Семен Дєниско Матфєєвскии, староста
житомирскии, пан Фєдор Сєнюта Ліаховєг/кии, воискии крєміанєї/кии, пан
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Миколам Сємашко, ротмистрь короліа єг(о) млсти, кніаз Фєдор и кнзь Андрєм
Буршскиє, пан Пєтрь Лєским а пан Михамло Гуліалнщким, возныи зємли
Вольїнскоє. Писан въ Матвєєвцах року com нарожєніа Исус Хрыстова тисєча
immcorn сосмьдєсіат сосмог(о) мсца августа сємог(о) дніа. Макгдалєна з Дубник
Пєсочинска, рєка власна. Фєдор Сєнюта Ліаховєі/ким, вомским крєміанєї/кии, за
сочєвистоюпрозбою рєнку власну подписал. Миколам Сємашко, за стно прозбо
пєчєнць приложил и рєнка власна подписал. Фєдор Бурємскии, за сочєвистою
прозбою пєчат и руку подписал. Андрєм Бураиским, рукою власною. Михамло
Гуліалнт/кии, возным крєміанєг/кии, рукою властною.
ІЗко ж тоє доброволноє а сочєвистоє зознанє прєрєчоноє єє млсти пнєє
подкомориноє браславскоє и лист запис єє доброволньш до книг кгродских
володимєрских вписан. С которых и сєсь выпис єго млсти пну Лаврину
Пєсочинскому, подкоморому браславскому, с пєчатми ншими выдан єсть. Писан
вь Володимири. Андрєм Романовским, подстаростим володимєрскии, влостною
рукою. Дємиїан Павлович, судіа кгродскии володимєрскии, властною рукою
подписал. Станислав Кандыба, писар кгродскии володимєрскии.
ІЗко ж з росказаніа ншог(о) за прозбою подкоморог(о) браславского тоє
право, єму com малжонки єго даноє, до книг нших канцєліарьіи коронноє
пєрєнєсєно и записано. А дліа лєншог(о) свєдєг/тва до того листу пєчат нша
коронная єсть притиснена. Писан вь Варшавє на соимє валнол* коронномь днга
піатог(о)надцат мсца марца3 року тисєчіа піатсоть сосмьдєсіат дєвіатомь а
кролєваніа ншого року второго.
Alb(ertus) Baranowski,
Справа вєлєбног(о) в Христусє
R. P. vicecancel(larius)
со/ица їїна Вомтєха Барановског(о),
бискупа прємьіслского,
подканцлєрог(о) коронного
Jan Dambski
ЦЦІАУкраїни в Києві, ф. 220, on. 1, спр. 71, арк. 1-2. Засвідчена копія. Впис
листа М. Дубицької у володимирську ґродську книгу: Там само. Ф. 28, on. 1,
спр. 21, арк. 946 зв.-951: Лис/и запис панєє Лавриновоє Пєсочиньскоє, пану
Лаврину Пєсочинскомуданыи. Оригінал. Впис випису цього жлиста у складі
випису з володимирської гродської книги у книгу коронної канцелярії:
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 199, л. 1-4 об.: Запис подкомориноє браславскоє
малжонку єє. Оригінал. За цими двома документами відновлено пошкоджені
місця в документі, який публікується.

Реґеста:
Przeniesienie [...] krolewskich [...].
Там само. Арк. 2.

1Далі повинно бути имєніа.

2права

^Далі має бути в.
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1589 p., квітня 5. Варшава, на сеймі. Впис у книгу коронної канцелярії випису з брацлавської ґродської книги
(1588p., травня ЗО. Брацлав), який містить впис листа Федора Григоровича
Ободенського про те, що він продав за 50 кіп литовських грошів частину маєтків
Обідного та Іллінців брацлавському воєводі, кременецькому і пінському старості
кн. Янушові Збаразькому (1588p., травня ЗО. Брацлав)
Прєнєсєнє права ©т пна воєводьі браславского, права єго, єму comФєдора
СОбодєнского на част вь Ильинцах и вь СОбодном озбычаш продажи даного
Жикгимо»т Трєтии etc.
(Ознаимуєм тьш листсшь нашим всимь вобє^ь и кождому зособна, кому то
вєдати належить, нинєшшш и на потомь бУдУчимь. Постановившисл пєрєд нами
и Vкнигь канцлєрии нашоє коронноє, вєльможньїи Инушь кнлжа Збаражскоє,
воєвода брлславскиг/, староста крємпнєг/кии и пинским, соповєдаль и выписъ с
книгь кгродскихь браславскихь сознаньє1шліахєтного Фєдора Григорєвича
СОбодєнского покладань зь Уписаньємь в тот выпись листу продажного того
(Ободєннского, которымъ сонь пану воєводє браславскому часть имєнєм своих
сотчизньис, вь воєводствє Браславскомь лєжачихь, вь СОбодномь и вь
Ильинцахь за піатдєсАт копь грошєи литовских на вєчность продал. И давал
тую справу пан воєвода, иж бы оон того права своєго нє занєхал, бы водлє
права посполитого до книгь зємских поветовых, гдє тиє помєнєньїє добра лежать,
перенести и актыковати. (Одно жь, дєи, тамь по тые часы дла нєкоторьгхь причин
роки зємскиє нє доходили, прото просил нась, абыхмо тоть выпись с книгь
кгродскихь, право и куплю єго на тьіє добра собычаем пєрєнєсєньїа comнєго до
книгь наших канцєларии коронноє принлли и вписати вєлєли. Которого мы
шглєдавши а видєчи быти цєлоє и нєнарУшоноє, росказали єсмо тоє право єго
до книгь наших вписати; и так са в собє слово com слова маєть:
Вьшис с книгь кгродских замку гсдрьского Браславского
По рожєнью Сына Божєго Исус Христа року тислча niamcom сосмьдєсаш
сосмого мсца маїа тридцятого дна
ПостановившисА сочєвисто на вріадє кгродском в замку єго королєвскоє млсти
Браславскомь пєрєдо мною, Григорємь Чєчєлсш, подстаростимь, а Кондратом
Козаром, судєю, врлдниками сУдовыми кгродскими брлславскими, зєміанин єго
королєвскоє млсти воєводства БрАславского пан Фєдор Григорєвичь
СОбодєнскии ку записанью до книгь кгродскихь брлславскихь тыми словы
созналь, иж, дєи, іа, бУдѴчипилно потрєбєн сумы пнзєи, продал єсми на вєчност
часть имєнєм своих сотчизных, лежачих туть, Увоєводствє БрАславскомь, ёь
СОбодном и вь Ильиньцах, // на мєнє com пановь СОбодєнских, ДАдковь моих,
приходАчих, єго млсть2кнАжати Инушу Збаражскому, воєводє брАСлавскому,
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старостє крєміанєцкому и пинскому, за певную суму пнзеи, за патдєсАт копь
грошєилитовскихь, зо всими кгрукты и пожитки, ничого на сєбє нє зоставуючи.
Котороє продажи своєє и лист пєрєд нами самь жє пан Фєдор (Ободєнскии на
врлдє показывал и просидь, аби то/n лист єго продажным был читань и до
книгь кгродскихь браславских Ѵписан. А такь мы того листу, пєрєд собою
читаного, вислухавши, пєчатємь, до нєго притиснень!*3, и подписомь ptfra»
присмотрєвшисл, до книгь єго вписати єсмо казали; и так са в собє маєть:
ІЗ, Фєдор Григорєвичь СОбодєньскии, зєміанин єго королєвскоє млсти
воєводства Браславского, вызнаваю самь на сєбє симь моим доброволнымъ
продажнымь листам, кому бы сотомь вєдати належало, иж што которую часть
кгрунту моєго власного сотчизного, никому ничим нє пєнного4и ни в акоu сумє
пнзєм никому пєрвєи сєго запис# моєго такь вєчностю, ако и зоставою5 нє
завєдєную, на мєнє comпанов (Ободєнских, дадковь моих, прыходачую, то єсть
врочищо вь (Ободном а на дрУгомь мєстц# часть кгрунту моєго вь Ильинцах, Ч
воєводствє БрАСлавскомь лежачую, дєржаль єсми и в спокомномь дєржанью и
Лкиваньюаж до сєго часу и дна датою, нижєи в сємь листе моємь написаною,
бьілєм, а маючи а волност шлахєтную властностью своєю шафовати, тєдьім
туючасть кгрунту моєго, на мєнє приходАчую, сотчизну мою вь (Ободжш и в
Ильиньцах, з лєсами, з дубровами, з ловы звєринньїми и пташими, с пасєками,
з селищами, с полами, з рєками и з рєчками, зь радами, з гоны бобровыми, зь
ставы, ставищами и з ловы рыбными, и зо всими пожитками, мєнованьши и
нємєнованьїми, ничого в том части моєм а на сєбє самого, на близких и на
потомки моє нє зоставуючи, алє всю тую часть кгрунту моєго вь ообудвух
мєстцах, вь (Ободномь и вь Ильинцахь, согулом продал єсми на вєчность єго
млсти вєлможному кнАжати ІЗнушу Збаражскому, воєводє брАСлавекому,
старостє крєманєцкому и пинскому, за пєвную суму пнзєм за па/мдєса/п кол
грошєи литовскоє личбы. Которую часть кгрунту моєго вь (Ободномь и вь
Илиньцах волно вжо єго млсти пану воєводє браславскому и потомкомь єго
млстикому хотачи сотдати, продати, даровати, записати и ку своєму налєпшому
пожитку, акь хотачи собєрнути. А а вжо самь, жона, дєти, близкиє и потомки
моє сот сєго часу и дати, в сємь листє моємь сописаноє, в тую часть кгрунт#
моєго вь (Ободномь и вь Илиньцах ниаким правомь вступоватисА и в дєржанью
его млсти або потомкомь его млсти никотороє пєрєказьі чинити нє маємь и
мочи нє б^дєм под закладом на врАд гсдрьским Брлславскии патмадєсАт
копамигрошємлитовскоє личбы а на єго млсть пана воєвод# браславского альбо
держачому тую част кгрунту моєго другими патдєсА/лма копами грошєм
литовских, такьжє и вси шкоды и наклады єго млсть, кромь права и доводі,
одно наголоє рєчєньє слова послонца6єго млсти воєводьі браславского платити
маємь и повинны 6#дємь. А поплативши тые зароки и нагородивши вси шкоды,
тєдьі прєдсє єго млсть пань воєвода браславским и потомки єго млсти тую
ча£тькгрунту моєго вь (Ободном и вь Илиньцах, на мєнє приходачую, вєчньїми
часи держати и всаких пожитков // вживати мают. А єсли бы хто ж кольвєкь
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в тую часть кгрунту моєго вступовати або7дєржанью и пожиткох такуюпереказ#
его млсти пану воєводє браславскому або потомком єго млсти чинити мєль,
тогды іа самь Vкождого права тую част кгрунту моєго сочищати и єго млеть
пана воєвод# брлславского заступовати маю и повинєнь б#д# под такими ж
зароками, вьішєм сописаными. И на томь єго млеть1пану воєводє браславскому
дал сєсь мок продажныи листь с приложєньємь до нєго пєчати и с подписаньєл*
р#ки моєє власноє писмол* р#скіш. А при томь бьши и того б#д#чи добрє
свєдоми, за істиною прозбою моєю пєчати свои к еєму листу моєму приложити
и р^ки свои подписати рачили люди зацньїє их млеть пань Стєфань
Красносельсюш, пан Сємєн Дыаковскик а пак Себестыган Колбиг/кии, возньш
воєводства Браславского. Писан tf Браславли року ют нарожєньга Христа, Сына
Божєго, тисдча пгашеоть сосмьдєса/и сосмого мсца мага тридцатого дна. В
которого листу видєли єсмо печатей притиснених чотьфи, подписаньє р#кь
чотьфи письмомь рускіш тыми словы: Фєдор (Ободенскии, рукою власною.
Стєфан Красносилскин, р^ка власнага. Сємєн Дгакович, р#ка власнага.
Сєбєстьігань Колбицьким, возньш, рЛса власнага.
Око жь мы, за сочєвистою прозбою пана Фєдора СОбодєнского тоть листь и
сочивистоє єго сознаньє до вєдомости своєє врлдовоє принАвши, в книги
кгродскиє браславскиє записати єсмо казали. Што єсть записано. С которых
книгь и сєсь выпись под нашими пєчатьми и с подписаньєм рйсь нашихь єго
млсти пану воєводє брлславскому єсть выдан. Писан Я Браславли. Григорєи
Чєчєл, рйса власнага. Кондраот Козар, судга браславскии, рйса власнага. Григорєи
Баиб&а, писар.
А такь мы за прозбою пана воєводьі браславского тот выпись с книгь
кгродскихь браславских, право єго на част добрь вь имєнгахь СОбодномь и вь
Ильинцахь собьічаємь прєнєсєньга до книгь наших принАти и вписати вєлєли. До
чого на лєпшоє свєдєг/ство и пєчат наша короннага до сєго листу нашого єсть
притиснена. Писань вь Варшавє на соимє валном коронномь дна пгатого мсца
апрєлга року тисАча піатсоть сосмьдєса/и дєватого, панованьА нашого второго.
Справа того жь
Waskowski
РГДДА, ф. 389. on. 1, д. 200, л. 18-19. Оригінал.

'сознаныа 2млсти Зпритиснєньш 4пєнн#ю ’заставою 6посланца 1Далі
має бути в.
№ 170
1589 p., квітня 6. Варшава. -

Впис у книгу коронної канцелярії випису з володимирської ґродської книги
(1588p., листопада 28. Володимир), який містить впис листа Магдалени
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Дубицької, котрим вона своєму чоловікові брацлавському підкоморієві і
королівському писареві руських справ Лавринові Пісочинському назавжди
подарувала маєтки в Новгородській землі (Адамчичі), в Мозирській волості
(данину* до Дубницького двору), у Великому князівстві Литовському
(Понемоньє), в Пінському повіті (Дубенець, Ястреблє і Могильну) та в
Брацлавському воєводстві (Овдіївку (Шепіївку), Вишню, став Дубицького, двір
у місті Вінниці), підтвердила дарування йому ж маєтків у Віленській землі
(Дубників) і в Брацлавському воєводстві (Кам’яногірки, Жорнищ, Піщаного і
Головачівців) та людей у Вінниці (1588 p., серпня 7. Матвіївці)
Перенесене запису чєрєз Пєсочинског(о) права, шт жоны єго на нєг(о)
влитого
Жикгимонт Трєтии
(Ознанмуел* тьш нш іш листол* всиліь вобєі/ь и кождому зособна,
комуколвєкь то вєдати будет належало. Постановившисса шбличнє пєрєд нами
и книг канцєліарьіи ншоє коронноє, УрожоньшЛаврин Песочинсюш, писар ншь
справ руских, подкоморьш браславскии, ©поведал, иж малжонка єго Урожонаїа
Макгдалєна Дубицкаїа право своє прирожоноє оотчизноє на дворы и имєніа
Адамчичи, на дан мозыркую, на Дубєнєі/, Истрєблє, Могилную, на (Овдєєвку,
на Вишню, на став, названьш Дубиі/кого, на двор при мєстє Вѣниі/кол< а на вси
належносте, што бы колвєкь шт имєнєм, єму и потомкол* єго шт нєє
сособливыми (описами дарованих, сотьішло, на вєчност даровала, влила,
записала и на вріадє вызнала. Ико ж тот листь єє запис и тєж выпис с книг
кгродских володьімєрских сознаніа єє сочєвистого на том Урадє пєрєд нами
покладаль, докладаючи, жебы сонтого вєдлє звычаю права посполитого, Уфалы
бєрєстємскоє и до книг зємских повєтовьіх перенести нє занєхал. (Одно ж по тьіє
часы роки зємскиє в тых в повєтєх литовских, гдє добра лежать, за повєтриєм
моровьш, а браславскиє, иж суди зємского там тепер нѣть, нє доходили дліа
того просил, абы то до книг канцєллрьіи ншоє коронноє пєрєнєсєно и вписано
бьшо. Которого то права мы, сотедавши и выслухавши а видєчи быти цєлоє,
пєчатми и подписы рук наполнєноє, росказали єсмо шт слова до слова до книг
наших вписати; и так сіа в собє маєть:
Выпис с книг кгродских володымерских
Літа Божого нарожєніа тичєса плтсот осмьдєсіат шсмого мсца ноіабра
двадцат шсмого дніа
На рочкох кгродских володьімєрских, того ж мсца ноіабра двадцат
четвертого дніа в року тєпєрєшнєм припалых и судовнє штправованых, пєрєд
нами, то єст Андрєем Романовским, подстаростим, Дєміанож Павловичом,
судєю, врадниками кгродскими володымерскими, постановившисіа шчєвисто У
нинєшнєго суду, єє млсть пани Лавриноваїа Пєсочинскаїа, подкоморинаїа
браславскаїа пани Макгдалєна Дубицкаїа доброволнє визнала водлє листу запису
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своєго, которьш com сєбє малжонку своєму єго млсти пану Пєсочинскому,
подкоморому браславскому, с пєчатю и с подписол* властноє руки своєє и т еж
с пєчатми, с подписсш рук людєи добрых дана. Ико тотзапис свои пєрєд нами
положивши, просила, абы до книг вріадовых справ ісіродских володьімєрских
вписан был. Которого мы пєрєд собою читати сказали. И так сіа в собє маєт:
И, Лавриноваса Пєсочинскал, подкоморинаїа браславскаїа Макгдалєна
Павловна Дубицкаса, вызнаваю и іавно чиню сим доброволньш листсш записок
моїш всим посполите и каждому зособна, комуколвєкь потреба вєдати албо
слышати, нинєшніш и на шжш будучим, иж іа, ку собє дознавши вєликоє а
#прєимоє милости а ^цтивого, а статечного на всєл< захованіа в стане
малжєнскомь и вшєліаких добродєиствь скутком досвєдчивши по малжонку
моєл* намилшол* єго млсти пану Лаврину Пєсочинскол*, подкоморол*
браславскоє, жє сондла мєнє вь вшєлаких належносте, потребах и припадках
моих, так з стороны здорова и Зважена моєго, вь Ѵчтивости и достатку
пристоинсш, іако тєж и в дохожєню маєтности моєє сотчизноє здоровіа, працы,
кошту и накладов своих николи нє [литуєт], іако са цнотливому малжонку годит,
зо мною побожне, Йчтивє и статечне собыходит, за пгго, хотєчи // [єм# знак
млсти моєє мальжонскоє показати, нє будучи до того ни com кого примушена
ани приведена, содно по своєи доброи воли, а маючи волност водлє права
посполитого и #фалы соиму Бєрєстєиского, в року тисєча niamcom шєстдєсіат
шостом #чинєноє, властностю и праволі моим іак хотіа шафовати, прото право
моє сотчизноє и прирожоноє на имєньїа мои, которые на мєнє, іако власного
потомка а содиначку по сотцѴмоєм нєбожчику пан# Павле Ивановичу ДѴбицком,
власне спали и справедливе] налєжат, то єст вь Вєликом кніазствє Литовском в
зємли Новгородскои на двор н имєнє Адамчичи, вь волости Мозырском на дан,
названую мозырскую, до двора Дубницкого належачую, которую дєд мои
нєбожчик пан Йван Дубицкии tf пана Хрищона Мацковича, tf жоны [и дєтєи
єго купил], тал<жє вь Вєликсш кнзствє Литовскол* на имєнє [Понємоньє], к тому
в повєтє Пинскам на двор и имєнє Дубєнєц, имєнє Истрєблє, на имєнє Могилную,
а в зємли Волынскои вь воєводствє Браславскомь на имєньє (Овдєєвку, котороє
т£пєр Шєпєєвкою прозывают, на имєнє Вишню и став, названий Дубицкого, и
на двор сограниці/ з двором Кмитинсюш и Ч^лєнковским при мєстє Вѣницъком,
зо всим на всє, так долго и широко, іако сіа тые дворы и имєніа сами в собє, в
налєжностіах и пожитках своихь и дан мозырскаіа з стародавна и на сєс час
мают, а особливе што єсми имєніа мои сотчизньїє и правам прирожоньш на
мєнє спальїє, то єст в зємли Вилєнскои двор и имєнє Дубники и воєводствє
Браславскол* двор и всє имєнє Камєногорскоє, такжє Жорнища, Пєсчаноє,
Головачовцы и люди вь Вѣницы, прєрєчоному пану малжонку моєму, дєтємь а
потолікомь его млсти на вєчност даровала и записала иншими записами моими,
которьіє и тьш листол< моим ^твєржаю и во ВСЄЛ* при зуполнои моцы заховую.
Ино што бы comтых добрь мєнованьїх, кгрунтов, боїар, людей, налєжностєи и
пожитков іако со[тьшіло] албо в чом Зближало, тогды и тоє всє право и дєдицство
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моє на прєрєчоного малжонка моєго пана Лаврина Пєсочинского, на дєти,
потомки и близкиє єго млсти зѴполне вливаю, дарую и пущаю и с того вжє тьш
тєпєрєшшш записок моим вьірєкаюсіа, нє составуючи собє самом, дєтем и
поголосоммоим, такжє брати, сестрам, кровним, близким и наслєдком моим до
того всєго и ни до котороє части ниіакого права вступу и причины николи,
непорушно вєчньїми часы. Маєт и будеш волєн єго млеть пан подкоморьш сам,
такжє дєти, потомки єго млсти, так тєпєр при животє, іако и по животе моем,
тьш правом своим, comмєнє влитьш, вєчнє дарованим, тых всих добрь, вьішєм
мєнованьїх, вжо іако власности и дедиі/ства своєго доходити и, вьшскавши
вьшієм(описаныедворы и вси имєніа зо всими боіарыи людми, зємлами, кгрунты,
боры, лєсьі, дубровами, полми и сєножатми, сады, з рєками, созєрьі, з ставы, з
ставищи, з млыны, з млынищи, з водами, з ловы Неїдкими и бобровими и зо
всими пожитки, з людєм и з кгрунтов приходіачими, и их налєжностіами, іаким
шдноколвєк имєнєм названы и менованы суm и потом вынамти и назватись
могути, и згола зо всіакою власностю и панованємь, так, иж мєнованоє
нємєнованому а нємєнованоє мєнованому нє маєт шкодити, и теж дан
мозырскую, и то всє, што бы cam юных имєнєи, (особливими записы com мєнє
єго млсти дарованых, іако сіа вышеи помєнило, сотымшло, выискавши, держати
вживати, прибавліати, розширити, людми сосажати, будовати, направовати,
пожитки вшєліакиє вынаидовати, будучи тежволни так при животє, іако по
животє моем, іако тьш правам, так и соными // добры всими зараз шгулом и по
части кому хотєчи сотдати, продати замєнити и заставити, и тьш всим, іако
властною сотчизноюи дєдш/ством своим водлуг своєє воли владати и шафовати.
А іа вжо сама, дєти и вси потомки, близкиє и наелєдки мои пану Пєсочинскому
самому, дєтем, потомкомь и близким єго млсти [в том переказы] никотороє
[чинити] и ни чим сіа в тоє право, такжє вь [дворы и имєніа, налєжности и
пожитки вступовати нє маю и] нє буду мочи [вєчньїми часы. Пак ли бых іа
сама албо дєти, потомки, близкиє и] наелєдки вси мои, [ихто ж колвєк им taкую
переказ# в том праве або в дєржаню и Ѵживаню чинил и] трудност со то задал,
и в чомколвєк сге запис мои доброволньш [нар#шил] або со штоколвєк запис
мои до права их запозвати смєл, ино за тым своим власним позвом іа сама и
кождьш таковьш повинен будєт єго млсти пану подкоморєму браславскому,
дєтем, потолшхм и близким єго мл. заруки чотири тиеєчи копь грошєи
литовских и вси шкоды, и наклады бєз доводу и присдги, на голоє рєчєнє слова
юного самого, дєтєи и потомков єго млсти албо #моцованого их, нє штходєчи
(от того суду1, готовыми пнзми заплатити и досыт вчинити албо дла иє^шцєна
такза станємь, іако и за нєстанємь на мнє и на кождом таковомь, и на вшєлаких
добрах наших зараз, без жадных роков (остатнюю штправу, вглАнувши в сєсь
запис мои, тот и кождьш иншим tfpad Ѵделати моцєнь будєт. Так тєж,
кгдыбыхмо o m пана подкоморого, дєтєи, потомков єго млсти со нарушєньє в
чдмжє колвєк сєго запису моєго позвани были, ино королА єго млсти, такжє
головного и tf всакого иного права повєту и суду, бы тєж и неналежного и
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нєзУполного, под кождьш часом, при гсдри и в безкролю, за першим позвол* и
на пєрвіїкш, гако завитом, року сами особами своими, а нє чєрєз Умоцованого,
будем повинни стати и, року ани позву их, бы наблизшого и неслушного, згола
ничим нє бУрєчи ани зволокаючи, скутєчне са Усправєдливити таким же
шбычаем, вышеи выражоным, заруки и шкодьі платити албо ©статніав штправа
на нас и на вшєліаких маєтноспах нашихь моцно Учинена бьгги маєт. А таковому
Усправєдливєню и Уищєню шт нас пану Пєсочинскому албо потомком єго млсти
всакиє причины, в праве шписаные и потом вьшамдєньїє албо вымышленые, але
нашстаток бы наболшаїа послуга гдрскаи и Рєчи Посполитоє ани лимитацыіа
пєрєкажати и штволокати нє можєть, толкокрот, колко того потреба Укажєт. А
по заплачєню таковых зарукь и шкод прєдсє сєс мом лист доброволньш во
всем при моцы вєздє Укождого права дєржан и заховай быти маєт вєчньїми и
николи нє порушными часи. И на то даю єго млсти пану Лаврину Пєсочинскому,
подкоморому браславскому, малжонку моєму, тот мом листь з моєю пєчатю и
с подписом власноє руки моєє по полску. А притоки были и тог(о) всєго добре
суm ведомы, за шчєвистою а Устною прозбою [моєю пєчати свои] приложити и
рУками властными, хто писати Умєєт, подписати рачили их млсть панове а
приіатєли мои пан Семен Дєниско Матфєєвскии, староста [житоміфским, пан]
Фєдор Сєнюта Л аховєі/ ким, вомским крємєнєг/ким, пак Миколам Семашко,
[ротмистрь короліа єго] млсти, кнзь Фєдор и кнзь Андрєм Буремскиє, пан Пєтрь
Лєским а пан Миха[мло Гуліаниі/ким], возньш зємли Вольїнскоє. Писан в
Матфєєвцах року шт нарожєніа Исус Хрыстова // тиеєча патсоть шсмдєсіать
шсмог(о) мсца августа сємого дна . Макгдалєна з Дубниюь Пєсочинска, рєнко
власно. Фєдор Сєнюта Л аховє^ ким, вомским крємєнєї/ким, за шчєвистою
прозбою рєнку власну подписал. Миколам Семашко, за шчєвисто прозбо пєчєнць
приложил и рєнко власно подписал. Фєдор Буремским, за прозбою шчєвистою
рукою власною. Андрєм Буремским, рукою власнаю. Михамло ГулАшн/ким,
возньш крємєнєї/ким, рукою власною.
Ико ж тоє доброволноє а шчєвистоє зознанє прєрєчоноє єє млсти панєє
подкомориноє браславскоє и лист запис єє доброволньш до книг кгродских
ввлодымерских вписан. С которых и сєс выпис єго млсти пану Лаврину
Пєсочинскому, подкоморому браславскому, с пєчатми нашими выдан єсть.
Писан вь Володьшєри. Андрєм Романовским, подстаростим володьімєрскии,
власною рукою. Дєміан Павлович, суди кгродским володымерским, власною
рукою. Станислав Кандыба, писар кгродским володьімєрским
Перенесено и записано. А дла лєпшоє вєрьі и с в А д є ц с т в а до того листу пєчат
наша ест притиснена. Писан УВаршаве дна шостого мсца априлл року тиеєча
П А тсот шсмдєсАт дєватого, панованА ншого року второго.
Alb(ertus) Baranowski,
Справа того ж
R. P. vicecancellarius
’■
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 200, л. 25-26 об. Оригінал. Впис листа М. Дубицької
у володимирську іродську книгу: ЦЩА України в Києві, ф. 28, on. 1, спр. 21,
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арк. 924-927 зв.: Лист запис єє мл. пнєє Лавриновоє Пєсочинскоє, єго мл.
пну Лаврину Пєсочинском^ даньш. Оригінал. Впис 8 січня 1590 р. у
брацлавську земську книгу випису з володимирської ґродської книги, якій
містить впис 28 листопада 1588 р. того ж листа М. Дубицької: ЛНБ НАН
України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4046II, арк. 122-124 зв. Засвідчена
копія. За цими двома документами відновлено пошкоджені місця в
документі, що публікується.

13 тексту документа не видно, про який суд ідеться.
№ 171

1589 p., квітня 6. Варшава. Впис у книгу коронної канцелярії випису з володимирської ґродської книги
(1588p., листопада 28. Володимир), який містить впис листа Магдалени
Дубицької, котрим вона своєму чоловікові брацлавському підкоморієві і
королівському писареві руських справ Лавринові Пісочинському подарувала
рухомі і нерухомі маєтки (1588p., серпня 7. МатвіївцІ)
Пєрєнєсєнє запис# чєрєз Пєсочинского права ош жоны єго на рєчи р#хомые и
на имєна набытые

Жикгимонт Третии
(Ознаїшуш тьш нашим листом всимь вобєц и кождому зособна, комуколвєк
то вєдати будєт належало. Постановившисіа собличне пєрєд нами и # книг
канцелАрыи нашоє коронноє, #рожоныи Лаврин Пєсочинскии, писар нашь справ
руских, подкоморыи браславскии, соповедал, між малжонка єго #рожонаіа
Магдалена Дубиі/каїа вси рєчи свои рухомьіє и на имєніа набытые єму и
потолікомь єго записала, даровала на вєчность и на вріадє визнала. Око ж тот
лис/wєє записныи и тєж выпис с книг кгродских володимєрских сознаніа єє
сочєвистого на том #ріадє покладал, повєдаючи, жєбьі сон того вєдлє звьгчаю
права посполитого, #фалы бєрєстєискоє и до книг зємских повєтовьіх перенести
нє занєхал. (Одно ж по тьіє часы роки зел<скиє в тых в повєтєх литовских, гдє
добра лєжат, за повєтриєм моровым, а браславскиє, иж суди зємского там
тепер нѣть, нє доходили, дла того просил, абы то до книг канцеліарыи нашоє
коронноє пєрєнєсєно и вписано было. Которого то права мы, соглєдавши и
вислухавши а видєчи бьгги цєлоє, пєчатми, подписы рук наполнєноє, росказали
єсмо (от слова до слова до книг наших вписати; и так са в собє маєт:
Выпис с книг кгродских володьшєрских
•>

Лѣта Божого нарожєнА тичєса пжтсот сосмьдєсапі сосмого мсца ноіабра
двадцат сосмого дніа
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На рочкох кгродских володымерских, того ж мсца ноіабра двадцат
четвертого дна в року тєпєришнєє прнпалых и судовнє сотправованых, пєрєд
нами, то єст Андрєем Романовским, подстаростим, а Дєєіаноє Павловичам,
судєю, врадниками кгродскими володьшєрскими, постановившисл сочєвисто Я
нинєшнєго суду, єє млсть пани Лавриноваїа Пєсочинскаїа, подкоморинаїа
браславскаїа пани Макздалєна Дубицкаїа доброволнє вызнала водлє листу запису
своєго, которьш оот себе малжонку своєму єго млсти пану Лаврину
Пєсочинскому, подкоморому браславскому, с пєчатю и с подписоє влостноє
руки своєє и тєж с пєчатми с подписоє рук людєи добрых дала. Ико ж тот
запис свои пєрєд нами положивши, просила, абы до книг вріадовых справ
кгродских володьімєрских вписан был. Которого мы пєрєд собою читати начали;
и так сіа в собі маєт:
И, Лавриноваїа Пєсочинскаїа, подкоморинаїа браславскаїа Макгдалєна
Дубицкаїа, вызнаваю и іавно чиню сим доброволньш листоє записоє моим всим
посполите и каждому зособна, комуколвєк будєт потреба то відати албо
слышати, нинєшним и на потоє будучим, иж іа, ку собє знаючи великую а
і/преимую млсть а Йчтивоє и статєчноє на всєм заховане в стане малжєнском и
вшєліаких добродєиствь, коштов и Утрат в потребах моих скуткоє
досвєдчивши по малжонку моєє намилшоє єго млсти пану Лаврину
Пєсочинскоє, подкомороє браславскоє, а хотєчи єго наперед ку млсти
малжонском прихилити, нє будучи до того ни ют кого примушона ани приведена,
(одно по своєи доброи воли, прото подлуг права посполитого, #фалы соиму
Бєрєстєнского, в року тисєча плтсот шєстдєслт шостоє Учинєноє, которага //
кождому вшєлакою маєтностю своєю шафоваїи волно допущаєт, такжє водлє
статуту роздєлу еосмого артикулу второго прєрєчоному малжонку моєму єго
млсти пану Лаврину Пєсочинскому сим листоє моимь даю, дарую и записую
по животе моєє вси рєчи мои рухомые,то єст золото, сєрєбро, клеиноты, гроши
готовые, цын, мед, шаты, кони єздньїє, стадо свєрєпєє, быдло рогатоє и малоє,
всю маєтность моюрухомую ют мала до велика, што юдноколвєк рєчю рухомою
названо и мєновано быти можєть, такжє добра мои набьпьіє, дворы, имєніа,
зємли, кгрунты и всє набыте моє, нє зоставуючи дєтєє, потоєкоє, брати,
сестрам, кровньш и близким своим ничого и ниіакого до того права. Моцєн и
волєн будєт єго млсть пан Лаврин Пєсочинскии всє com мала до велика, што
юдноколвєк речей моих ptfxoMbDt и тєж набытых имєнєи и добрь будєт а
позосталих и належачих покажєтсіа по животе моєм, на сєбє взіати и выискати
и іако тоє право своє, такжє рєчи рухомые и имєніа набытые, (Dmмєнє его млсти
дарованые, кому хотєчи, сотдати, даровати и записати и вшєліаким способоє
водлє воли своєє іако властностю своєю шафовати, а дєти, потомки, брата,
сєстрьі и розные близкиє мои, и нихто иньш (0то єго млсти албо дєтєи, потоєкоє
и близких єго млсти поискивати, до права позывати и никотороє трудности
задавати мочи нє будут вєчньїми часы. А єсли бы по моєє животе дєти, потомки,
братіа, сестры, кровные, близкиє и наслєдки мои и хтоколвєк єго млсти пану
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Лаврину Пвсочиискиму, дєтєм, потомком або близким єго млсти гакуюпєрєказу
втомдєржанюи Уживанюалбо в праве чинил и трудносте сото задал, в чамколвєк
сЕс запис мок доброволньш нарушил, тогды кождьш таковьш, гдє бы со што
надсєс запис мои до права их запозвати смєл, за тьш жє своим власним позвом
повинєнь будє/п єго млсти пану подкоморому, дєтєм, потомком єго млсти заруки
двє тисєчи кол грошєи литовских и вси шкоди, и наклады бєз доводу и прислги
на голоє рєчєнє слова самих албо Умоцованых их, нє штходєчи comтого судУ1,
готовими пнзми заплатити и досыш Учинити албо д л а нєУшцєніа так за станем,
ако и за нєстанєм єго на кождом таковом и на вшєліаких добрах єго зараз без
жаднихроков шстатнюю штправу тот и кождьш иншии Урад, УшАнувпш в сєс
запис мои, Удєлати моцєн будєт. Так теж кгды би com пана подкоморог(о),
дєтєи, потомков або близких єго млсти сонарушєнє в ч о л і ж є к о д в є к сєго запису
моєготаковии позван бил, ино УкоролА єго млсти, такжє Уголовного и Ув с а к о го
иного права, повєту и суду, би теж и неналежного и нєзУполног(о), вєздє У
КоронєПолском и Литвє и панствах под кождьш часом, при гсдри и в безкролю,
за першим позвом и на пєршом, гако завитом, року сам сособою а нє через
Умоцованого будє т повинєн стати и, року и позву, би наблизшєго и неслушного,
ничим нє бурєчи, скутєчнє сіа Усправєдливити таким жє собичаем, вишєи
выражоньш, заруки и шкоди платити албо шстатніаіа сотправа на нем и
в ш є л а к и х м аєтн о стА х єго м ої/но Учинена бити маєт. А таковому
Усправєдливєню и Уищєню в с а к и є причини, в праве сописаниє и потам
вынаидение албо вимишлєниє, насостаток би наболшаїа послуга гдрскаА и
Речи Посполитоє хороба ани лимитацыіа пєрєкажати и сотволокати нє можєт,
толкокрот, колко того потреба Укажєт. А по заплачєню таковьіх зарук и шкод
прєдсє сєс мои лист доброволньш во всем при моци вєздє Укождого права
дєржан и заховай бьгги м ає т вєчньїми и николи непорушними часи. И на то
даю єго млсти пану Лаврину Пєсочинскому, подкоморому браславскому,
малжонку моємУ, тот мои лист з моєю пєчатю и с подписам влостноє руки
моєє по полску. А при том били и того всєго добрє сут вєдоми а за шчєвистою,
аУстоюпрозбоюмоєюпєчати свои приложити и руками властними, хто писати
Умє/i, подписати рачили их млсть панове а приіатєли мои пан Семен Дєниско
Матфєєвскии, староста житомирскии, пан Фєдор Сєнюта Ліаховєі/кии, воискии
крємєнєг/кии, пан Миколам Семашко, ротмистрь королА єго млсти, кнзь Фєдор
икнзь АндрємБурємскиє, пан Пєтрь Лєским а пан Михайло Гуллниі/ким, возньш
зємли Вольїнскоє. Писан в Матфєєвцах року шт нарожєнА Исус Христова
тиеєча плтеот шсмдєслт шсмого мсца августа сємого дніа. Макгдалєна з
Дубник Пєсочинскаїа, рєнко власно. Фєдор Сєнюта Ллховєг/кии, воискии
крємєнєг/кии, за шчєвистою брозбою2 пани Макгдалєни Пєсочинскоє,
подкомориноє браславскоє, рєнку власну подписал. Миколай Семашко, за
Устьною 11 прозбою пєчєнць приложил и рєнко власно подписал. Фєдор
Буремским, за шчєвистою прозбою, власна рука. Андрєи Буремскии, рукою
власною. Михаило ГулАНиі/ким, возньш крємєнєг/кии, рукою влосною.
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Око ж тоє доброволноє а оочєвистоє сознанє прєрєчоноє єє млсти панєє
подкомориноє браславскоє и лист запис доброволньш до книг кгродских
володимєрских вписан. С которых и сєс выпис єго млсти пану Лаврину
Пєсочинскому, подкоморому браславскому, с пєчатми нашими вьщан єст.
Писан въ Володьімєри. Андрєи Романовскии, подстаростии володимєрскии,
власною рукою. Дєміан Павлович, судіа кгродскии володьімєрскин, власною
рукою. Станислав Кандыба, писар кгродскии володьімєрскии.
Око ж з росказаніа ншого за прозбою Пєсочинского тоє право єго до книг
наших канцєллрьш коронноє пєрєнєсєно и записано. А дла лєпшоє вєрьі и
свАдєг/ства до того листу пєчат наша короннага єст притиснена. Дан вь Варшавє
дна шостого мсца априлА року тисєча ПАтсот оосмдєсАт дєватого, панованА
ншого року второго.
Alb(ertus) Baranowski,
Справа того ж
R. P. vicecancellarius
Mikolai Waskowski
РГАДА, ф. 389. on. 1, д. 200, л. 27-28. Оригінал. Впис листа М. Дубицької у
володимирську ґродську книгу: ЦЩА України в Києві, ф. 28, on. 1, спр. 21,
арк. 941 ЗВ.-942 зв. Оригінал.

13 тексту документа не видно, про який суд ідеться.

2прозбою

№ 172
1589p., квітня 10. Варшава. Впис у книгу коронної канцелярії випису з брацлавської ґродської книги
(1589p., лютого 1. Брацлав), який містить лист брацлавського войського Юрія
Олександровича Черленковського про те, що він, потребуючи коштів для
будування дворів і млинів, сипання гребель тощо, для витрат, викликаних його
тяжбою зі смоленським воєводою (Філоном Кмітою Чорнобильським) за маєток
Жогалово, позичив 400 кіп литовських грошів у своєї дружини Настасії
Михайлівни Скуйбедянки і під цю суму заставив їй село Новоселицю (1589p.,
січня ЗО. Черленків)
Застава comЧєрьлєньковского Новоселицы жонє єго в чотырохсоть копахь
грошєи ЛИТОВСКИХЬ

Жикгимонт Трєтии etc.
СОзнаимуємь тымь нашимь листам всимь посполите и кождому зособна,
комукольвєкь то вѣдати належить. ПостановившисА пєрєдь нами и tf книгь
канцєлАрьіи нашоє коронноє, ш лахєпш м Филонь ВєслоЛсь соповѣдиль, и ж
Ѵрожоныи Юрєи Чєрьлєнковскии, воискии браславскии, имєньє своє Новосєлицу
мальжоньцє своєи #рожонои // Настасьи СкуибєдАньцє в сумє пнзєи в
чотырохъсотъ копах грошєи заставиль листомь своимь и на Ѵраде кгродьскомь
468

Браславьскомь вызнал. Котороє право пєрєдь нами положивши шm
Чєрлєнковскоє, просил, абыхьмо до книгь нашихь каньцєллрьі1 короньноє
перенести и вьписати росказали. А такь мы, шного листі Чєрлєнковского и
выпису кгродского браславского шглєдавшьі а видачи быти цєльш2, пєчатьми
иподьписырукь напольнєньїє, вєлєли єсмо шть слова до слова до книгь нашихь
вписати; и такь са в собє маєть:
Выписъ с книг кгродских замьку гсдрьского Браславского
Лѣта юm н а р о ж є н А Исус Христа року тисєча // піатьсоть шсмьдєсіать
дєвіатого мсца фєврала пєрвого д н а
Пєрєдо .мною, Григорємь Чєчєлємь, подстаростимь, а пєрєдо мною,
Кондратол* Козарємь, судєю, вразниками судовыми кгродскими браславскими,
ют єго млсти пна ЮрАСтруса с Коморова, староста браславского и виницкого,
водлє права на суд засажоньш, п о с т а н о в и в с А 3ючєвисто, зємєнин єго королєвскоє
млсти воєводства Браславского єго млст пан Юрєи Алєксандровичь
Чєрлєнковскии, воискии браславскии, ку записованю до книгь кгродских
браславских тыми словы сознал, иж, дєм, іа, будучи пилно потрєбєнь сумы пнзєм
на великую и кгвалтовную потребу свою, а то єсть, тлжучисє ш имєньє моє
сотчизноє Жогаловь зь єго млстью пнол< воєводою смолєнскимь, такь тєжь на
сьіпаньє гребель и будованьє мльшовь во имєньш: моих, іако на будованьє двора
Чєрлєнковского, взіаль єсми и позычиль и властными руками своими штличиль
певную суму пнзєм, то єсть чотыриста копь грошєм личбы и монеты Великого
кнзтва Литовского, І малжоньки моєи милоє пнєи Настаси Михамловны
С ку м б єд А н ц є4, в которои то сумє пнзєи заставил єи имєньє своє сотчизноє
дєдичноє, І воєводствє Браславсколі лєжачоє, никому ни в чомь нє пєнноє ани
пєрвємсєго в сумє пнзєи завєдєноє, сєло Новоселиці за всимь на всє. Ико жємь
листь шпись єи, малжонцє своєи, даль под пєчатью и с подписол* властноє
руки моєє и под пєчатьми пановь зацныхь, шбьіватєлєи воєводства
БраславскогО, которого пєрєд вшою млстю покладаю и прошу, абы был читань,
а по вычитанью до книг кгродскихь браславских Описань. А такь мы, врад,
того листу штєдавши, єго пєрєд собою читати казали; которьш был читан и
такь с а в собє маєть:
\Л, Юрєм Алєксандровичь Чєрлєнковскии, воискии браславскии, вызнаваю
и чиню іавно симь моимь листомь, комі бы того потреба была вєдати албо,
читаючи сєсь мои листь, слышати, нинєшнимь и на потом будучим векуистымь
людємь, иж іа, будучи пилно потрєбєн грошєи д л а будованыа дворов, сыпаныа
гребель, будованыа млынов и дліа иншихь великоважныхь потрєбь своих,
тлжучисє зь єго млстю їїномь воєводою смолєнскимь шимєньє своє Жогалово,
взал, позычилъ и власними руками своими штличил єсми чотьфиста коп грошєи
личбы и монета литовскоє Vмалжонки своєє милоє пнєє Настаси Михаиловны
СкуибєдАнки, в которых чотЬіродгсот копах грошєи заставил єсми єи млсти
имєнє своє штчизноє, І воєводствє Браславскол* лєжачоє, сєло Новоселиці з
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людми и с тыхъ людєи ВСПКИМИ доходы, платы И ИХ ПОВИННОСТАМИ, з винами, с
пєрєсудьі, с памА/мными, с куницами поемными и з мирными и всіакими пожитки,
с полми, з нивами сорємьши // и нєсорємьіми, зь сєножатьми, з лесы, з дубровами,
с пасєками, с подпасєчьємь, зь ставы, з ставищами, з млынами и з их вьімєлками,
з ловы рыбными, пташими и з бобровыми гоны и зо всиж с тым, іако сє тоє
имєнє моє Новосєлица само в собє в крузє и вь шбыходех своих маєть, иячог(о)
вжо на сєбє и на дєти свои нє зоставуючи. Маєть малжонка моа милад тоє
имєнє моє Новоселиці в тых чотьфохсоть копах грошєи держати и всаких
пожитковь Уживати аж до штданыа малжонцє моєи милои com мєнє або по
ЖИВОТЄ моєм соm дєтєи моих тых чотырохсот копь грошєи литовских всих
сполна. А єсли бых сясамь, Юрим Чєрлєньковскии, а по животє моємь которьш
сьшь мои, нє штдавши матцє своєи а жонє моєи тих чотырохсотъ копь грошєи,
сакимколвєк собьічаємь и фортєлємь хотєл тоє имєнє Новосєлицу в нєє сотнАти
або іакуюж колвєкь пєрєказУ в пожитках Учинити, тогды кождым таковьш, хто
бы то мєл Учинити, маєть и повинєн будєть заруки на гсдра королА єго млст
двєстє копь грошєи литовских заплатити, шкоди и наклади кром доводУ и
ПрИСАГИ сторонє нагородити и со всє, сако сє звышъ помєнило5. В чол< бых
саколвєкь6самь або которыи сьшь мои сєсь мои доброволньш заставныи листь
нарушиль, волно будєт малжонцє моєи миломдо судУкгродского ротм завитым
позвати, а са самь або сынь мои маєть и повинєн будєть за пєршимь позвол<, нє
збиваючи ни в чалі позву и року и нє вымовлаючиса жадными причинами статуту
литовског(о) и в констытуцыіах сописаными, пєрєд судомь кгродским стати и
УсправєдливитисА. А суд кгродскии, нє согпєдаючисА ни на што, содно водлє
всказУ своєго судового маєть за всє з рушєнємь повєту в д є л и т и штправу на
добрах моих або сына моєг(о), которьш бы то смєл Учинити. А кгды врад
кгродскии штправу Учинить, прєдсА сєсь мои доброволньш заставныи листь У
кождог(о) права и на вссакам мѣстцУпри зУполнои моцы вцалє моцно держань и
заховай завжды под кождьш часам бьгги маєт. И на то єсми дал малжонцє
моєи милои пнєм Настасьи Михаиловнє Скумбєдіанцє сєсь мои доброволныи
листь з моєю пєчатю и с подписомь власноє руки моєє. А при том были и
тог(о) доброволног(о) запису моєг(о) єсть свєдоми а за Устною и шчєвистою
прозбою моєю и пєчати свои к сєму моєму листу приложитм рачили их млст
пновє шбьіватєлє воєводства Браславского єго млст пан Василєи Шашкович
Вышковскии, хоружим воєводства Браславского, а єго млсть пан // Лаврин
Пєсочинскии, подкомории воєводства Браславсік>г(о), а єго млст пан Михаило
Ласко, подсудокь зємскии воєводства Браславского. Писан в Чєрлєнковє по
нарожєнью Сына Божого Исуса Хета року тиеєча ПАтсот шсмьдєссят дєватого
мсца гєнвара тридцатого дна .
А такь мы, врад, тоє доброволноє шчєвистоє сознанє, сако и лист єго млсти
заставньш пна Черпенковског(о), єи млсти пнєм малжонцє своєи даныи, ку
вєдомости врадовом приндвши, до книг кгродских браславских записати вєлєли.
И єсть записано, чого и вьшис с книгь єи млсти пнємЮрєвом Алєксандровичовои
Чєрлєнковском, BOUCKOU браславском, пнєм Настаси Михаиловнє СкуибєдАнцє
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под нашими пєчатми натомєст дан. Писан Ч Браславлю. Григорєи Баибуза,
писар.
Око ж тоє право на заставу имєніа Новоселець воискои браславскои, через
Филона Вєсло^ха нам показаноє, до книгь канцеллрыи ншоє короньноє єст
пєрєнєсєно. А дла лєпшоє веры и печать нша до сєго листу єсть притиснена.
Писан ЧВаршавє дна д є с іа т о г^ мсца а п р и л А р о к у comн а р о ж е н ы а Исус Хства
тисєча niamcom сосмьдєсіат яевАтог(о) а кролєваньА ншого року в т о р о г о .
Albertus Baranowsky,
Справа того жь
R. P. vicecancellarius
Lawrin Piesoczinski
РГДЦА,ф. 389, on. 1,д. 199, л. 16-18. Оригінал.

'к а н ъ ц е л А р ы и
2цєльїи 3п о с т а н о в и в ш и с А
4С куи бєд А н ки
5Після цього не
вистачає зазначення про здійснення згаданого вчинення. 3іа к о к о л в е к ь

№ 173 •

1589 p., квітня 10. Варшава. Впис у книгу коронної канцелярії випису з брацлавської ґродської книги
(1589p., лютого 1. Брацлав), який містить лист брацлавського войського Юрія
Олександровича Черленковського про те, що він віддав у доживотгя село
Черленків своїй дружині Настасії Михайлівні Скуйбедянці (1589p., січня ЗО.
Черленків)
Доживотє на Чєрлєнковє comЧєрлєнковского жонє єго
Жикгимонт Трєтии etc.
(Ознаимуємь тымъ нашим листомь всим посполите и кождому зособна,
комуколвєкь то вєдати налєжит. П о с т а н о в и в ш и с А пєрєд нами и Ч книгь
к а н ъ ц е л А р ы и ншоє коронноє, ШЛАХСТНЬШ Филон Вєсло^хь СОПОВЄДИЛ, ИЖ
Ѵрожоныи Юрєи Чєрлєнковскии, воискии браславскии, доживотє на имєнью
Черлєнковє малжонцє своєи #рожонои Настаси СкуибєдАнцє листом своим
записал и на врадє кгродском Браславском вызналь. Котороє право пєрєд нами
положивши comЧєрлєнковьскоє, просил, абыхмо до книгь нашихь канцєлдрии
коронноє перенести и вписати росказали. А такь мы, (оног(о) листу
Ч^7ленковског(іэ) и вьши//су кгродского браславского согпєдавшьі и вислухавши
ави д а ч и быти цєльїє, пєчатми и подписы рукь наполненые, вєлєлисмо оот слова
до слова до книгь наших вписати; и такь с а в собє маєть:
Выпис с книгь кгродских замку гсдрьского Браславског^
Лѣта по нарожєнью Сьіна Бжого Исус Хета т и с А ч а
д є в а т о г(о) мсца фєвралА пєрвого д н а
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ПАтсот сосмьдєсАт

Постановившисл ючєвисто в замку єго королєвскоє млсти кгродстм
Браславскоє пєрєдо мною, Григорємь Чєчєлєм, подстаростим, а пєрєдо мною,
Кондратом Козарєм, судєю, вразниками судовыми кгродскими браславскими,
com єго млсти пііа Ю/?іа Струса с Коморова, старосты браславског^ и
вєницкого, вєдлє права на суд засажоными, єго млcm пан Юрєм Алєксандровичь
Чєрлєнковскии, вомским браславским, ку записованю до книгь кгродских
браславских: тыми словы сознал, ижь, дєм, са, нє будучи ни ют кого намовєнь
ани примушонь, ©дно сам по своєї/ добром воли и xtfra, а знаючи милост и
вєрньїє послуги противко собє малжонки своєи пнги Настасьи Михамловны
СкумбєдАнки, записую ги имєнє своє сотчизноє сєло Чєрлєнковь на доживотє,
никому ни в чом нє пєнноє ани пєрвєм сєго в сумє пнзєм завєдєноє, зо всими
доходы, малыми и великими, мєнованьїми и нємєнованьїми. Которог(о) сознаніа
своєго и листь пєрєд ішою млстю покладаю под пєчатью и с подписомь руки
моєє властноє и под пєчатми пновь заі/ныхь, собьіватєлєм воєводства
Браславского и прошу, абы был читан а по вычитанью до книг кгродских слово
вь слово вписан. А такь мы, врад, того листу соглєдавши, єго пєрєд собою
читати казали; которьш быль читань и такь сє в собє маєть:
ЇЛ, Юрєм Алєксандровичь Чєрлєньковским, вомским браславским, вызнаваю
и чиню іавно симь моим листомь, кому бы то была потреба вєдати або, читаючи
сєсь мом листь, слышати, нинєшнимь и на потомь буд^чимь вєкуистьімь
людємь, иж іа, взвіаши за сєбє в малжєнство стоє дочку пна Михамла
Скумбєдьі, вомта крємАнєї/кого, панну Настасю и мѣшкаючи з нєю в малжєнствє
свєтом час нємальш ^чтивє сот к о л к о д є с а /и лєть и сплодивши з нєю, малжонкою
своєю милою, потомства почтивых дєтокь немало, через #вєс тоть час мєшканіа
ншого сона, малжонка м о а милаїа, ку мнє, малжонку своєму, зычливе, склонно и
х^тливоє в стадлє свєтом малжєнскомь службы своє завжды под кождымь
часомь чинила и тєпєрь никгды чинити нє пєрєставаєть; а такь іа, дознавши по
нєм, малжонцє своєм милом, таковьіє почтивьіє поступки єє ку собє а хотєчи єщє
х^тлившую в службах малжєньских ку собє схилити, даю, дарую и симь моим
доброволнымь листом записую малжоньцє своги милом пнєм Настасьи
Михамловнє СкумбєдАнцє доживотє ІІ мєшканьА на ммєнью своємь сотчизномь
и дєдизном, воєводствє Браславском лєжачомь, на Чєрлєньковє. Если бы пань
Богь дшу мою ку фалє своєм свєтом пєрвєм с тєла моєго взіати рачиль, нижли
малжоньки моєє милоє, тогды маєть и волна будєть юна, малжонька м о а милаїа
пни Настасыа Михамловна СкумбєдАнка, на том имєнью моєм мєнованомь
Чєрлєньковє до живота своєго спокомнє сєдєти и всіаких пожитковь, податковь,
доходов, к тому имєню моєму Чєрлєнкову налєжачихь, вживати ъж до живота
своєго, а дєти моє, кровньїє, бтжииг и повинньїє мои в нєм, малжонки моєє
милоє, нє мают того имєньїа Чєрлєнькова сотнимати и жадного вступованА и
пєрєказьі в пожиткох, в податках, в доходєх жадноє чинити нє мають и мочи нє
будуть. А єсли бы хто з дєтєм моих, кровныхъ, близких и повинныхъ моих
іакимколвєкь собьічаєм або фортєлєм в нєм, малжонки моєм, по животє моєм
тоє имєньє моє Чєрьлєньково сотнимати и іакую жь колвєкь в чомь пєрєказ#
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вчинил, тогдытаковьшкождым, хто бы тоє мєл вчинити, маєть и повинєнь будєть
заруки на гсдра королА єго млст чоториста копь грошєи литовских а сторонє
порушонои, то єст малжонцє моєи милои, другую чотыриста кой грошєи
литовских заплатити, вси шкоды и наклады, пгго бы на то наложило, доходєчи
права, а заплативши заруки, шкоды и наклады малжоньцє моєи милои
нагородивши, прєдсє сєсь мои доброволныи запись, оот мєнє єи на то даныи, в
кождог(о) права и на всакомь мєстц# вцалє и моцно заховано бьгги маєть. И на
то єсми малжонцє своєи милои пнєм Настасьє Михамловнє СкуибєдАнцє дал
сєсь мои доброволныи листь з моєю пєчатю и с подписол* власт'ноє руки моєє.
Апри том были и того доброволного запису моєго добрє єсть свєдомьі а за
tfCTHOK) сочєвистоюпрозбою моєю и пєчати свои к еєму моєму листу приложити
рачили их млеть пновє собьіватєли воєводства Браславского єго млст пань
Василєи Шашковичь Вышковским, хоружий воєводства Браславского, а єго
млеть пан Лаврин Пєсочинскии, подкомории воєводства Браславского, а єго
млст пан Михайло Ласко, подсудок зємским воєводства Браславског(о/ Писань
въ Чєрлєнковє по нарожєнью Сьгаа Ежого Исус Хета року тисєча niamcom
юсмьдєсіа/и дєватого мсца гєнварА тридцатог(о) дна.
Атакь мы, врад, тоє доброволноє и ©чєвистоє сознаньє гг(о) млсти пна Юріа
Алєксандровича Чєрлєнковского, воиского браславского, іако и лист на имєньє
єго млсти, даныи на доживотє Чєрлєнково пнєм малжонцє своєи, до вєдомости
своєи врадовои принАвпш, до книг кгродских браславских записати казали. И
єсть записано, чого и вьшис с книг єи млсти пнєм Юрєвом Алєксан//дровичовои
Чєрлєнковском, вомском браславскои, пнєи Настасьи Михаиловнє СкуибєдАньцє
под нашими пєчатми на то єст дань. Писан Браславлю. Григорєи Баибуза.
Ико жь тоє право доживотноє вомском браславскои на Чє/шєнковь, чєрєз
Филона Вєсло#ха намь показанеє, до книгь канцелАрыи ншоє коронноє єсть
пєрєнєсєно и вписано. А дла лєлшоє вєрьі и печать їшіа до сєго листу єсть
притиснена. Писан вь Варшавє дна деалог(о) мсца априлА року comнарожєніа
ИсусХрыстова тисєча плтсоть сосмьдєсіать дєватого а кролєваніа нашого року
второго.
Albertus Baranowsky,
Справа того жь
R. P. vicecancellarius
Lawrin Piesoczinski
РГАДА,ф. 389,on. 1,д. 199,л. 18-19 об. Оригінал.

№ 174
1589 р., травня 17. Люблін. Декрет королівського суду в справі за скаргою вінницького підстарости
Юрія Ґорецького і його дружини Полонії Хребтовичівни Богуринської, колись
дружиниАндрія Садовського, про те, що Ян Вербицький і його дружина Дорота
Нешовська, Миколай Глубоцький і його дружина Ядвіга Телківна та син
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небіжчика Шимона Тєлка і Д. Нешовської Петро неправомірно володіють селом
Скуринцями
Декрет мєжи сопекУныи потомки Тєлковьши а межи Кгорєг/кою соСкУринцы
Жикгимонт Трєтии etc.
(Ознаимуємь тьш нашим листам всимь посполите и кождєму зособна,
комукольвекь то ведати належить, ижь што позвани были перед нась и судь
нашь нинєшнии позвомь нашимь Урожоныи Аньдрєи Ганьским, писар зємскии
хєлмьскии, которыи вжо змєр, а шліахетные \Ан Вєрбицкии и жона єго Дорота
НєшовскогО» Миколам Глубоцкии и жона єго ІДцвига Тєлковна, и потомокь
зошлого нєбожчика Шимона Тєлка1, ако дєржавьцьі на тоть чась имєньїа
Скуринєць, У воєводствє Браславскомь лєжачогО, шт шлахєтного ЮрА
Кгорецког(о), подстаростєго виниг/ког(о), ако сопєкуна и малжонка // жоны єго,
и comтоє малжонки єго Полонѣи Хребтовичовны Богуринскоє, сотом, иж в рок#
пропілом тисіача плтсот шєстдєсат тостам продокь нашь хвалєбноє памєти
корол єго млсть Жикгимонт Август Аньдрєю Садовскоиу, першому
малжонкови Кгорєі/коє, такжє и єи имєньє СкУринцы, дєтєм и потомком ах
музского рожаю на вєчност дати рачил. За которьш правом своимь оонаїа
Полонѣа Хрєбтовичовна сполнє з нєбожчикам Садовскимь, пєршимь мУжол<
своим, до єго живота, такжє по нем спокоинє час немалыи держала и Уживала.
То пакь в тол< часе, кгды сона вдовою по том мУжУ своєм зостала была,
нєболсчик Шимонь Тєлокь мимо данинУ и тоє право єє пєршоє, соm корола єго
млсти Жикгимонта АвгУста даноє, зашчнУю справу давшы, помєнєноє имєнє
СкУринцы Укороліа єго млсти Стєфана, зошлого продка нашого, под нею собє
Упросил и, безправне взідвшы, на сєбє дфжаль. А по нам, дєи, тепертьіє позваньїє
держать и Уживают ку вєликои кривдє и бєзправю єє, зачим сона шкод піатсоть
копь гршєи литовскихь быти собє шацовала. А розУмєючиса Кгорєі/каа
Полониа Хрыбтовичовна быти Укривжоною, ку позысканю за правам своим
соного имєка и шкод тую сторонУ свою противную тепер позвала, ако то
мєновитє a ширєи на там позвє еописано было. На рокУ тогды, за тьш позвом
приладом и до сєго часу стагаючомса, сторона позванаа, то ест Дорота
Вєрбицкаа и потомок нєбожчика Шимона Тєлки Пєтрь Тєлок, сынь йде єщє
недорослыи, бУдУчи пєрвєи comсторони поводовоє чєрєз возного приволываны,
УсудУнашого становилисд и пилност чинили. А потом, кгды сторона поводоваїа
недбалою са стала, тогды Вєрбицькаа и Пєтрь Тєлокь, сторона позвана»,
хотіачисіа с поводом своим росправити, по три дни сами тоє стороны своєє
поводовоє чєрєз шлахєтного ІЗна Кгорского, єнєрала возного зємского и дворУ
нашого, приволывати дали. Але кгды за такимь по три дни привольївакємь
Полонѣа Кгорєцкаа сама УправУ на том року завитомь, ако в позвє сописано,
нє стала, никого нє присьлала // и сУдУ, намь ани сторонє позванои сособє вєдати
нє дала и нихто com нєє згола нє шзвалса, тогды подлугь права з допУщєніа
сУдовного Дорота Вєрбицкаа и Пєтрь Тєлокь покладали листь данинУ короліа
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его млсти Стєфана нєбодасчику ШимонІ Тєлку в року сєлідєсат дєвсатам
доживотє на сєло Скіринцы. Чого, кгды таа Полонѣа Хрыбтовичовна за тъш
правамнє ІстІпила, тогды показовала декрет того ж корола єго млсти Стєфана,
которьш са стал з очєвистого мовєна тоє Полонѣи Хрыбтовичовны з
нєбожчиком Шимонам Тєлкам в рокі шсмьдєсатам в Городнє, иж, кгды сона
право лєнноє, Садовскому, жонє, дєтєм и потомкомь єго музского рожаю на
вечност даноє, покладала, ино показалоса, жє соноє право нє той Полоній, алє
пьршои жонє Садовского Зофєк належало, и такь по Садовском, которьш
потомства мізского по собє нє зоставил, тьіє добра, ако властные королєвскиє,
ШимонІ Тєлку за правом єго присіжоны, зачим и в держане пришол. Показано
тєж лист того ж продка нашого паркгамєновьт в року шсмьдєсат пєрвам,
позволєньє Тєлкови на спущєнє того права сыну єго Пєтрі пєрєд
которьшколвєюь Ірадол* и при там спіщєнє на то врадовоє с книгь кгродских
городєнских в толі жє року шсмьдєсат пєрвомь, за которьш, дєи, правомь и
тєпєр шни тых добрь в дєржаню суm, просачи, абыхмо Петра Тєлка при толі
имєню Скіринцахь заховали, а шт нинєшнєго позву рокь и шт всєє жалобы
стороны поводовоє волными вчинили. Мы с паны радами нНіими, при нас на
тот час будучими, бачачи, кгды ж Юревш Кгорєцкаа Полоніа
Хрыбтовичовна, будучи стороною поводовою ку попиракю жалобы своєє, за
таким позвам своим и приволыванемь по три дни на року тєпєрєшнєм нє стала
исправедливосте собє доводити нє хотєла, а Дорота Вєрбицкага и сын еи Пєтрь
Тєлокь, хотачиса имь Ісправедливити, ІІ пилност І права чинили, с тьиспричин,
прихилаючисА до права посполитого, нинєшним декретом нашим стороні
позваною шт нинєшнєго позві, рокі и шт всєє жалобы стороны поводовоє
волною чиним и в дєржаню имєна Скіринєц Петра Тєлка подлугь права
заховіємь. А дла лєпшоє вєрьі до того декрету нашого пєчат нашу короньную
притисніте єсмо росказали. Писань в Люблине дна сємогонадца/n мсца маа
рокі Божого тисєча патсоть шсмьдєсат дєватого а кролєвана ншог(о) рокі
второгО.
Alb(ertus) Baranowski,
Справа того ж
R. P. vicecancellarius
L(awrin) Piesoczinski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 199, л. 51 об.-53. Оригінал.

1Як видноз подальшого тексту, ідеться про Петра, сина Шимона Телка іДороти
Нешовского Вербицької.
№ 175

1589p., травня 20. Люблін. Лист короля Сиґізмунда III до воєвод, каштелянів, старост, врядників
та їхніх намісників у судах і всіляких урядах, до шляхти Корони, особливо ж
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Київського, Волинського і Брацлавського воєводств, з повідомленням, що у
зв’язку з призначенням на Варшавському сеймі брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського, разом з кількома іншими “депутатами”, послом для
укладання перемир’я Речі Посполитої з австрійськими Габсбурґами (“домом
ракуским”), на час виконання ним цього обов’язку земські, ґродські,
підкоморські, міські та інші суди не повинні розглядати справи, які його
стосуються
[Жикгимонт Трєтии], Бодасюмлс/ию корол полским, великий кнзь литовскии,
рус[кии] [прускии] [м]азовєі/ким, [жомомтским, ифлАн/и]скии, королевства
Швєдского наблизшим дєдич и пришльш корол
Всем вобец и колсд[ому зособна, воєводам], кашталіанол*, старостам,
вріадником и ихь намєстником судов и #ріадов вшєліаких, шліахтє рыцерству
нашом# [...] ного [...]# и заволаніа людєм по веєм Коронє ншом и панствах, до
нєє належачих, а (особливе зємль, воєводствь и повєтов києвских, вол[ынских и]
браславскихь, #преммє и верне намь милым ласк# нашу кролєвск#ю.
^прєимє и верне нам милые. Иж зь соим# тєпєр прошлого коронного
Варшавского зь иншими депутати юбран и назначон єсть оми Рєчи Посполитое
до поприсАжєніа и завартьга пєрємиріа скуточного з домол* ракуским #рожоньш
Лаврин Пєсочинскии, подкомории браславскии, посол [...], которьш, водлє часу
и потребы тые и иные важные справи нши и всєє Рєчи Посполитое ш/иправ#ючи,
забавитисіа мусит, прото напоминаем и хочем мѣти, абы в.в. на рокох земскихь,
которьіє (освєтом Тромцыримского свата в нинєшнєм рок# (осмьдєсіа/и дєвіатеш
припаду/и, такжє на рокох # судов подкоморских, кгродских, мєс/искихь и иных
вшєліаких под тьш часол*, за тою нєбьютнос/ию єг(о) всих справ, хто бы колвєкь
з нимь мєл, нє судили, алє то всє ю/иложили подлуг права посполитог(о) и стат#т#
до того час#, поколь оон comтыхъ послуг Рєчи Посполитое волєн будет. А иначєи
абы в.в. нє ч и н и л и дліа ласки нашоє кролєвскоє и с повинносте своєє конечно.
Писан в Люблинє дніа двадцатог(о) мсца маїа року тисіача піа/исо/и сосмьдєсіат
дєвіатого а кролєваніа нашого року второго.
Печатка
Sigismundus Rex
Jan Dambski
ЦЦІА України в Києві, ф. 220, on. 1, спр. 73, арк. 1. Оригінал.

№ 176
1589 p., травня 20. Люблін. Лист короля Сиґізмунда III смоленському воєводичові Лазареві
Філоновичу Кміті і його опікунам мінському воєводі та гомельському старості
Богданові Сапєзі і канцлерові Великого князівства Литовського, слонімському,
марковському і мядельському старості Левові Сапєзі в справі за скаргою
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брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського про неповернення маєтку
Овдіївки (Шепіївки), успадкованого його дружиною Магдаленою і захопленого
батькомЛазаря смоленським воєводою Філоном Кмітою, і про невідшкодування
збитків, заподіяних під час володіння цим маєтком
Жикг[и]монт Трєтим, Божю мл. корол полскии, великий к н а з литовскии,
ріским, пріским, мазовєцким, жомоитскии, ифлгантскии, королєвства Швєдского
наиблизшии дєдич и пришлыи корол
Вєлмолсньш Богдані Сапізє, воєводє мєнскомі, старостє гомєискомі, Лві
Сапѣзе, канцлері Вєликог(о) кнлзства Литовског(о), старостє слонішскомі,
марковсюші и міадєлскомі, сопєкінсш потхшка и маєтности зошлого Филона
Кмиты, воєводьі смолєнского, а Ірожономі Лазарі Филоновичі Кмитє,
воєводичі смолєнскомі, Іприммє и вєрнє нам мильш, ласкі наші кролєвскію.
Вєлможньїиє и Ірожоньш, Іприимє и верне нам милые. Жаловал нал*
Ірожоньш Лаврин Пєсочинскии, подкомории браславскии, to том, иж, дєи,
нєбожчик пан Филон Кмита, воєвода смолєнскии, сотєг/ твои, Лазарі, имєнє
(Овдєєвкі, ємі за правомь вєчньш ют малжоньки єго Ірожоноє Макгдалєньї
ДІбицкоє налєжачоє, котороє Шєпєєвкою прозвал, вь воєводствє Браславсюш
сограниці ют Пыкова лєжачоє, без жадного права и слішности, в молодости
лет єє кгвалтовнє выбивши, дєржал, людєи там садил и ставок, на рєцє Снивотє
зангатьш, много землі (Овдѣевское залил, и ако з людєи, так и з кгріньтов
тамошних всіх пожитков Іживал, а за поминанеє самого и жоны єго в той
справє пан Филон, іако сє юфєровал, нє Іистившисє, змєр, по которол* тепер в.в.
тых добрь Іживаєтє ку вєликои кривдє и шкодє є[г]о. И просил нас, абыхмо в
том в.в. чєрєз лист наш напоменіты вєлєли. Тогды напоминаам и приказіам
в.в., абы єстє тоє имєнє (Овдєєвкі зо всѣми людми, кгрінты, зь ставы, млыны,
кгрінты, налєжностіами и пожитки, гаковластност єго, ємі постіпили, чинши,
д о х о д ы и всѣ пожитки, што нєбожчик Филон брал и што вы на сєбє юттол
брали, вєрніли и скітєчнє нагородили так, гакобы юн ничого нє шкодовал и нам
повторе ю то жаловати причини нє мєл, конечно. Писан в Люблинє д н а
двадцатого мсца мага рокі Божого тисєча niamcom ю с м ь д є с а / п дєвлтог(о) а
кролєванга нашого рокі второго.
Печатка
На властноє росказане короліа єго млсти
Jan Dambsky
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4046II, арк. 94. Оригінал.

Реґеста:
Anno Domini 1589 d. 20 шаіі. List napominalny od p. podkomorzego
braslawskiego do opiekunow potomka p. Philonowe0o Owdeiowkę.
Там само. Арк. 94 зв.
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№ 177

1589 p., серпня 15. Володимир. Впис у володимирську ґродську книгу трьох листів стосовно
розмежування, відповідно до конституції сейму Речі Посполитої, Брацлавського
і Подільського воєводств: 1) короля Сиґізмунда III до подільського воєводи,
городельського і чорштинського старости Яна з Сєнна, київського каштеляна
Івана Чаплича Шпановського, волинського каштеляна Михайла Мишки,
брацлавського каштеляна Олександра Семашка, галицького каштеляна і
скальського старости Станіслава Лянскоронського з Брезя, любачівського
каштеляна Жигмунта Трецінського - про призначення їх комісарами для
проведення розмежування (1589 p., травня 25. Люблін); 2) короля
Сиґізмунда ІП до шляхти цих воєводств - про призначення цих комісарів і про
те, що вона повинна всіляко сприяти виконанню покладеної на них місії (1589p.,
травня 25. Люблін)', 3) цих комісарів до шляхти обох воєводств - з закликом
всіляко сприяти виконанню покладеної на них місії (1589p . , червня 9, Люблін)
Листы, комисиєи налєжачиє
Року т мсца августа ЁГ дно
Пришєдши на врад єго королєвскоє мл. в замокь Володимєрскии пєрєд мєнє,
Мартина Приборского, будучог(о) на мєс/ицУ пана Романа Вилгорского,
подстаростєго ІІ володимєрского, шлгахєтньш па» Каспєр Чєховскии, принєсши
два листьі єго королєвскоє мл., писмол< полсюш писаньїє, с подписомь рУки и
под пєчатю какцєліарии малоє школо комисиєи, а трєтии шт пнов комнсаров,
писмол* полсюш такьжє писаньнш1, комисии налєжачєи2. С которых шдн» листь
такь сід в собє маєть:
Жикгимомт Трєтии, з Божєє ласки король полскии, великий кнзь литовскии,
рУскни, прускии, мазовєцкии, жомоитскии, ифлантскии, такьжє королєвства
Швєдского наблизити д є д и ч ь и припиши король
ВелможномѴи Урожоному Инови з Сєнна, подолскому воєводє, гродєльскому,
чорстинскому старосте нашом#, Иванови Чаплицови Шпановскому, києвскому,
Михаил# Мышце, волынскому, Алєксандрови Сємашкови, браславскому,
Станиславови Ліанскоруньскому з Брєзіа, галицкому, скалскому старосте
нашом#, Жикгмунтови Трєцинском#, любачовскому, капіталіаном, Уприимє и
верне намь мильш ласка наша королєвскаїа.
Вприимє вєрнє намь мильш. Бачєчи быти нємальїє розницы мєжи
шбывателми воєводства Подолского и Браславского такь школо розницє
юриздицыи в одправованю справ сУдовыхь, іяко и инших розниць школо
кгрунтовь и зємль поточних, на жєда»є шбывателеи тамошних приводєчи до
скутку констытУцыю соиму близко прошлого Варшавского до розграничєніа
тых шбоига воєводствь, Уприимость и вєрность вашу комисарми назначаємь и
Уприимости и вєрности вашои моц даємо и поручаємь, жєбьі Упринмость и
вєрность ваша на перший понєдєлок по свєтом // Бартломєю, чась3,
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констыт#цыем сописаньш, на розниц# тых воєводсть4 выехали, наперед
починаючи мєжи воєводствомь Браславскимъ и Подолскимъ, соm того мєстца,
гдє сіа граница тым воєводством, Подолскому и Браславскому, com Днєстр#
кончи, взгору идучи аж до того мєстца, гдє сіа зась Волынскому и Подолскому
починаєт, и воштуль взгор#, гдє сіа зась воєводств# Р#скому и Бєлском# з
Волынскимъ кончить, и тамь, до которого воєводства и прис#д# котором зємли
кгр#нты належать мають, собвєстивти и призвавши до сєбє собьіватєлє5краюв
тамошних в обомг#хь воєводствахь пограничнє и выводы их правнє высл#хавши,
их выбачивши нє на што иншого, толко на доброє Рєчи Посполитое, нє
(оглєдаючисіа, в чомь сумнєнє, #приммость и вєрность вашу <обовєз#ємоб,
взнали, розєздь вчинили и тые воєводства такь розграничили, и 7то в-7справє,
нє розєждчаючисіа, такь скончили, жебы вотт#ль ани шкода Рєчи Посполитом,
ани шбьіватєлємь шбомга воєводству4 нє дєіаласіа жадна. Дліа ласки нашоє и
повинносте #приимости, вєрности вашоє иначєм абы єстє нє чинили. До чого
нєбьітност 8двох з вас 8пєрєскожате нє маєт, то єсть юдного з одноє стороны,
а другого з др#гоє стороны. Дань в Люблинє дніа двадцать піатого мсца маїа
року Панского тисєча niamcom сосмдєсіат дєвіатого, пнованга ншого второго.
Sigismundus Rex. //Mikolai Poradowski.
Другим лиcm, тежкоролга єго млсти, такь са вь собє маєть:
Жикгимонт Трєтам, з Божєє ласки корол полским, великим кнзь литовским,
р#ским, мазовєцким, жомомтским, ифліантским, таюьжє королєвства Швєдского
наблизшим д є д и ч ь и припиши король
Всим вобєць и кождому зособна юбьіватєлєм Подолского и Браславского
воєводствь.
^приммє и вєрнє намь милые. Назначилисмы комисарє9 вєлможного и
#рожоных І&наз Сєнна, воєвод# подолского, гродєлского, чорстинского старосту
нашого, Йвана Чаплича Шпаковского, києвского, Михайла Мышку, волынского,
Александра Сємашка, браславского, Станислава Ліанскор#нского з Брєзіа,
галицкого, скалского старост# нашого, Жикгмунта Трєцинского, любачовского,
капіталгановь, до розграничєніа Подолского, Браславского и Бєлского воєводствь
наших коронних водлє констыт#цыи сомм# прєшлого валного Варшавьского.
Дліа чого росказ#емы #приммости и вєрности вашом, абы єстє #приммость и
вєрность ваша на час, то єсть на першим понєдєлокь по свєтом Бартломею, в
констыт#цыи сємму прєшлого назначоным, пєрєд ними сіа становили и там, што
будєт до (отправованіа и выконаніа тоє комисии потрєбнє належало, понєважь и
#приммостии вєрности вашєм самым на том [...]10налєжит, сотправили. вчините
то дліа ласки ншоє и повинносте своєм. Дан в Люблинє двадцать піатого мсца
маїа року тисєча niamcom сосмдєсіат дєвіатого, // панованіа нашого второго.
Sigismundus Rex. Mikolai Poradowski.
Трєтим листь ішов комисар'овь с пєчатми и с подписами р#кь их млсти такь
сіа в собє маєть:
ІЙнь з Сєнна, подолским воєвода, гродєлским, чорстиньским староста, ЇЛиь
Чапличь Шпановским, києвским, Михал Мышка, волынским, Алєксандєр
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Семашко, браславскии, Станислав Лганскоруньскии з Брєзіа, галицким, староста
скалскии, Жикгмунть Трєцинскии, любачєвскии, капіталіановє, комисарє шт єго
королєвскоє мл., до нижєи «вписаного акт# даны и назначєньї
Всимь вобєць и кождому, кому того вєдати потреба зособна.
СОзнаимуемы, ижь такь, іако єго королєвскаїа млсть, выконываючи и досыть
чинєчи коньстытУцыи, на счєсливои коронацьш своєи Учинєнои и позволєнои,
з л є ц и т и и порУчити намь рачиль, абысмо на понєдєлокь по светомь Бартломєю
близко пришлымь на границУ воєводствь, нижєи шписаных, вьієхали, то єсть,
наперед починаючи мєжи воєводствомь Браславскимь и Подолскимь, шт того
мєстца, гдє сіа граница тымъ воєводствомь Браславскому и Подолскому шт
Днєстра кончить, взгорУ идУчи аж до того мєстца, гдє сіа зась Волыньскому и
Подолскому почина и воттУпь зась взгорУ, гдє зась Рускому и Бєлскому, и
Вольшьскому коньчить, шбачивши выводы тых всих, которьіє до того налєжат,
а зласча" собьіватєлєвь тых пограничныхь вьппєи менованых12, розєздьі пєвньїє
граничне бєз шкоды Речи Посполитоє и шбывателев, // звыпгь помєнєньїхь,
Учинили. Которому поручєкю и росказакю єго королєвскоє мл. хотєчи во всємь
досыт Учинити и што, іако потреба, вьпсонати и13скуткУ своєго привести, вам
всим, вьппєи мєнованьїмь, до такового розєздУ и розграничєніа налєжачимь,
росказУемы, абьіетє на чась вышеи менованыи на мєстцах розниц станУли и
тому сіа веєму прислУхали, и штомь слушную справУдали, іако бы сіа то всє бєз
шкоды Рєчи Посполитоє и собьіватєлєвь штправити могло, Упєвніаючи вас в томь,
ижь хотіа на час и мєстцє, вьппєи помєнєноє, станете, тогды мы шднакь до того,
чого тоm акть потрєбовати будєт, присгУпимь водлє злєцєніа и росказаныа єго
королєвскоє млсти, правнє абьіетє сіатому прислУхали. Дай в Люблинє, впіатницю,
дєвіатого дніа чфвца рокУ Паньского тьісєча niamcom шсмдєсіать дєвіатого.
Которые листы за жєданьємь пана Чєховского до книгь кгродских
володимєрскихь занєсєньї сУть.
ТІ/ТІА України в Києві, ф. 28, оп. 1, спр. 22, арк. 480 зв.-483. Оригінал. Те
саме польською мовою: ЦЩА України у Львові, ф. 1,оп. 1,спр. 185, арк. 517525 (впис у белзьку ґродську книгу 1589 p.). Оригінал.

1писаньш 2належачий 3чась. Перед цимсловоммає бути в або на. 4воєводствь
5собьіватєлєм 6Далі має бути жебы або абы. 7' _7втои 8' ‘8двохь з вась
9комисарєи10Це слово не вдалося прочитати. 11звласча 12Далі має бути
воєводствь.
13Далі має бути до.
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[1590р.], перед руським Великоднем. Єсківці. Лист Миколая Повольного, служебника брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського, до останнього про шкоди, заподіяні Жорнищському маєткові
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підданими брацлавського воєводи, і про те, що він, М. Повольний, звертається
до Л. Пісочинського за порадою, що робити: вінницький підстароста, члени
Брацлавського земського суду та інші особи порадили йому, що так слід зробити,
першніж порушити в судовому порядку справу про наїзд
Mosczywy panye, dayemy w: mosczy znacz, mosczywyemu pannu, yszci tham
ludu nyemalo zeslo na Horodysczu, yedno s Korsuna bylo przyslo polthora stha у
s Beley Czerkwy y z ynszych masth czo bysze bylo naslo welka ludu. Czom thesz
byl yusz poczol budowacz, dobry począthek sbudowalem, pyekamy dwye, kotorye
yednąna Horodysczu Szanderowczu, komor 2 thamze na Horodysczu. Vyklonyem
byly vysly od panow Szanderowskych. Z Lathyczowa przysly byly volno,
posthawyly byly komor szecz thamze na Horodysczu. Wszythkom tho byl począl
budowacz wsczanye. Czo thes у ynsze komory pozaymowaly byly. Placzow
nyemalo zayol bym byl, wsythko Horodysczye. Bo bylo ludu naslo ze thrzy stha
przeth welkąnoczo rusko. Yeno w: m: racyl nass u placz postanowycz, nye slobode.
Czo byly przysly na Horodysczya do mnye ze wszytką mayethnosczą szwoyą,
pan voyewoda, naslawszy Roznoszynskyego, vrzedownyka nyemyerowskyego,
the wszythke mayetnoscz pobral y popalyl z woythem nyemyerowskym, s
Kosowskem y z Borodawkąy z ynszemy myesczanamy. Y u mnye wzyely kony
dwa, rucznycz dwye у w: m: ubogą rucznicze, hosczapow dwa, szeker 8, zupan
moy s guzykamy zelony, koczow dwa hopo [...] y germak у ynszych rzeczy
nyemalo, nye spysywalem, nyemalo czo pobraly u chlopow. Radzylem sze pana
Goreczkyego y pana Mykulynskiego, thedy my nye kazaly zapyssowacz, yedno
czemnarychley do w: m: dacz znacz. // Yednom ya przeth szye opowyedal, naprzoth
pothstharosczyemu wynyczkyemu y panu Goreczkyemu, у panu Laskowy, у panu
Krosnoselskyemu. Czom opowyedal zal у krzywde w: m: у panu Hobodynskemu,
sudzemu zemskomu. Y do Braslawla mal pan Pothaysky poslacz. Yeno ma w: m:
oczekywacz, yako w: m: raczy dacz naukye abo w: m:, thermynye uczynywsy, do
kr. poslacz. To wsysczy nam poradzyly, zebysmy nye zapysowaly, a do w: m: czo
narychley staly w zalosci. Tho w potek przet rusko velkonoczą ra[...]my w. m.
dacz czo narychley,zebych thych ludzy nye rospusczal, bo sie nye chczą
roschodzycz, do nauky w: m:
S them w: m: panu bogu poruczam, mosczywy panye.
Je° Mosczy panu Lawrinowy Pessoczynskyemu, potkomorzemu braslawskyemu,
panu a pannu mne welczye laskawyemu.
Pyssan w Joskowczach.
Sluzebnyk w: m: we wsem
Mykolay Powolny.
Biblioteka Ząkladu Narodowego im. Ossolinskich we Wroclawiu,
oddz. rękopisow, rkps 4163 Ш, k. 73-73 v. Автограф.
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1590 p., травня 2. Брацлав. Оповідання Миколая Ясліковського, урядника брацлавського підкоморія і
королівського писаря Лаврина Пісочинського в Жорнищському маєтку, перед
Брацлавським ґродським урядом про шкоди, заподіяні цьому маєткові підданими
з Немирівського маєтку брацлавського воєводи,-кременецького і пінського
старости кн. Януша Миколайовича Збаразького; заява брацлавського
підстарости Григорія Чечеля, що на прохання М. Ясліковського він придав йому
брацлавського возного Федора Братковського для оглядання шкод
Wypis z xiąng grodskich braslawskich
Roku Boze° narodzenia 1590 miesioncza maia 2 dnia
Prziszedszi na vrząnd grodski braslawski przede mnie1, Hrzihorzim Czeczliu2,
3podstarosczie° braslawskiego'3, urzednik zornisky je° msczi pana Lawrina
Piesoczinskiego, podkomorzego braslawskiego, pisarsa Kr(ola) Ie° M., sliachetny pan
Mikolay Jaslikowski, opowiadal у zalowal, ysz, dei, roku terazniesz01590 miesioncza
aprilia 27 dnia, w piontek po swienczie wielkonocznomrzimskim, wniebytnosczi pana
podkomorzego braslawskiego, pana mego, w ymieniu je° msczi Zomisczach, w
woiewodstwie braslawskiem liezaczem, wielmozny iego mscz kniaz Janusz
Mikolaiewicz Zbaraski, woiewoda braslawski, starosta krzemianeczki у pinski, przez
vrzednika swe° niemirowskiego pana Zachariasza Roznoszinskiego a przez woyta
niemirowskiego Lawrina Dolhania, у przez slug swoych Kosowskiego, Borodawku, у
przez Ywanka, hetmana strzeleczkiego, у mnohich strzelczow у poddanych swoych,
у przez ynszich pomocznikow o kilka set czlowieka, na to sposobionych, konno, zbroyno,
z trzelbą4y rozmaytym orzęzemwoiennym, jako przecziw nieprziaczieliapostronnie0,
z zamku, miasta y z maietnosczi 5swoie niemirowskie'5, moczno gwaltem naiachawszi
na dworz ie° m. na grunczie je° wlasnym, z starodawna spokoyn[ym] na Zomisczach,
tho iest na Horodisczu v Propastiscz, nad rzeczką Swariczowką, naprzod w tym dworze
slug у liudzi iego thamecznych pozbiwal y poranil a poranionych z zonami, z dzieczmi
у ze wszistkiemi maietnoscziami do Niemirowa, a potym do inszych ymion swoych у
na rozne miescza gdzies wyprowadzil. A then vrzednik iego msczi y insze slugi, у
liudzi zomiskie zaliedwie z garly od wszistkiey maietnosczi powcziekali. Thamze w
tym dworze na ten czas szkody у grabiezy wielkie bezprawne od ie° msczi poczynione,
tho iest wziol iego m. strzelbę hakownicz dziesiencz po pionczi kop groszi a rucznicz
dlugich dwanasczie, po dwie kopie groszi kuplionych, prochu pulbeczek za dwanasczie
kop groszi, saletrzy kamien za dwie kopie groszi, olowu za dwie kopie groszi, siarki za
cztyrzidziesczie groszi, kul gotowych olowianych do hakownicz pulpientasta,
kosztowalypoltorzykopy groszi, mąnki zitneydziesienczthrzeczinnikowpo cztyridziestu
groszi, jagel trzeczinnik za dwie kopie groszi a krup trzi beczki lwowski po trzidziestu
groszi, // miesa swinego poltey osm po dwudziestu у cztyri groszi, siekierz 8 po
dziesionczi groszi, rydliew4 po dwa groszi, pile za cztyrzidziesczi groszi, thopor thesielski
za pienczdziesiont groszi, swidrow 4 po 3 grosza, trzi wozow wolowych po 21 groszi,
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wolow 4 po dwie kopie groszi. A tho wszistko na litewską liczbę. Rzeczy vrzednika
pana podkomorze0 thamze na ten czas iego m. wziol: konia siwe0 stada pana
Piesoczinskie0, za ktorze dawano 21 kop groszi, siodlo malowane z woylokiem y z
uzdąza 4 кору groszi, zupan zilony karaziiewy nowy, 21 guzow na niem srzibawnich,
pol grzywny stoial, pol 4 кору groszi, giermak blakitny liunski, za thrzi кору groszi
kosztowal, piniendzy gotowych pana podkomorzego, kturze przi niem dlia szafowania
na potrzeby byly, kop szessdziesiont, a same0Jaslikowskiego kop pioncz, rusznicz
hubczastych dwie po kopie groszi, pulhakow tez dwa po dwie kopie groszi,
pizochownicz 4 z ladunkami dwoimi s prochem, kosztowali po trzidziestu groszi, oponecz
dwie za thrzi кору groszi, koczow, koszul cztyrzi po thrzidziestu groszi, kolpak lisi za
cztyrisziesczie groszi, rzekawicze faliundyszu brunatnego podszite za 21 groszi, vbranie
karaziiowe za kope groszi. A v czlowieka pana podkomorze0Ywana tamze wzieli
kliacze czisawą, stala pionczi kop groszi, siodlo za poltory кору groszi, zahaydak, za
dwiekopie groszi kupiony, wuzek z chomontemza dwanasczie groszi, bodnie s placziem
bialym, koszul chlopskich dwie po 21 groszi, plachet czerczatych dwie po cztyrzedziestu
groszi, plotna czienkiego 2, lokiecz po trzi grosza, giermak blekitny liunski za thrzi
кору, zeliaza pluhowego za trzidziesczie groszi kupiony. W tenze czas w Zomisczach
cziesiel, grabarow у mfynarzow, do roboty у fundowania tey osady sposobionych, у
haydukowdlia strazi czlowieka dziencz6pozbiwal, rucznicze у naczynia w nich pobral
уrozno ych wszistkich rosproszil y rozegnal; kturzi, na sluzbę y na robote pieniondze
wziowszi y zatym cztyrzidziestu у cztyrzech kop nie zarobiwszi ani zasluziwszi, przecz
odtąnd rozbiecz sie musieli. A tho wszistko iego m. kniaz woiewoda braslawski przez
vrzednika, slug у poddanych swoych vcziniwszi, the maietnoscz wybrawszi, szkody у
grabieze thakowe podzialawzsi, pomieniony dworz pana podkomorzego, dom
nowozbudowany, tho iest dwie yzbie, zapaliwszi, a potym, komorzy у insze budowanie
y ostrog rozbiraiącz, a na ten ogien w kupę kladoncz, wszistkie onę osadę ogniem
spalil. Czo bylo na horodisczu y przi horodisczu za Swarziczowkę // y w popaleniu te0
budowania szkody na dwadzieczia kop groszi panu podkomorzemu vczinil у potym
therzeczy у grabieze, wyszey opisane, gwaltownie у biezprawnie poczinione, do ymienia
swe°Niemirowa odprowadzil. A osobliwie za tym gwaltownym naiazdem, pozogą у
przekazo w gospodarstwie a nievziwaniu у omieszkaniu pozitkow w ty maiętnosczi
wielkąy znaczną szkode panu memu vczinil. Yprosil mnie, aby na obwod у ogliondanie
thego gwaltu, pozogi y szkod poczynionych z urzendu me0starostwa braslawskiego
wozne0przidal. A thak ia, do woznego braslawskiego Fedora Bratkowskiego list moy
przidaioncz, go na te sprawq pana podkomorzego dal, a the opowiadanie y zalobę
panaMikolaia Jaslikowskiego, do wiadomosczi 7moie vrzendowę7prziiąwszi, w xiegi
grodskie zapisacz kazal. Y iest to zapisano. S ktorych у ten wypis panu podkomorzemu
podpieczeciąmoiąwydal. Pisan w Brasluwli.
Hrzihorzey Baybuza, pisarz
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 3 -4 .
Незасвідчена коція. Переклад з руської мови.
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Реґеста:
А. 90 d. 2 mai. Prot(estati)o castren(sis) braslavien(sis) ex parte d(omi)ni
Piesoczinski con(tra) pallatinum braslavien(sem) pro invasione et combustione
bonoru(m) et aedificiorum, in Zorniki (!) existentiu(m), ac rerum et
suppellectiliu(m) domesticarum, ibideminuentar(ium), receptione in aprili d. 27.
Там само. Арк. 4 зв.

1mną 2Czeczelem 3' 3podstaroscziem braslawskim
niemirowskiey 6dziesięncz 7' 7moiey vrzendowey

4strzelbą

5' '5swoiey

№ 180

1590 p., травня 2. Жорнища. Лист Артима Кублицького в справі за скаргою Миколая Ясліковського,
урядника брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського в Жорнищському
маєтку, про шкоди, завдані цьому маєткові підданими з Немирівського маєтку
брацлавського воєводи, кременецького і пінського старости кн. Януша
Миколайовича Збаразького
\А, Артимъ Кублыг/кии, з є м а н и н гсдрскии воєводства Браславского,
вызнаваю тьш моим листом, иж року тєпєрєшнєго дєвєтдєсіатого мсца апрєліа
тридцатого дніа присылал до мєнє #ріадник жорнищским єго мл. пана Лаврина
Пєсочинского, подкоморого браславского, шліахє/иньїи пан Миколай
Псликовскни, соповедаючы и жалуючы, иж, дєи, року тєпєрєшнєго ж мсца
апрєліа двадцат сємого дніа, в піатниц#, в нєбьітности іїна подкоморого во
имєнью Жорншцском, в воєводствє Браславском лєжачом, вєлможньш єго мл.
кнзь Пнупгь Миколаєвичь Збаразскии, воєвода браславскии, староста
крєміанєцкии и пинскии, чєрєз Уріадника своєго нємировского пна Захароша
Розношынского а чєрєз воита нємировского Лаврина Долганіа, и чєрєз слугь
своих Косовского, Бородавку, чєрєз Иванка, гєтмана стрєлєцкого, и многих
стрєлцов и подданых своих, и чєрєз инших помочников соколкосот чоловєка, на
то способленых, конно, збройно, зо стрєлбою зь замку мєста и з маєтности
своєє Нємировскоє, моцно кгвалтом наєхавшьі на двор єго мл. на Жорнищах, то
ест на городищ# [#] Пропастищь, над рєчкою Сваричовкою, напрод в том дворє
слугь н людєи єго мл. тамошних позбивал и поранил, а пораненых з жонами, з
дєтми и зо всими маєтностіами до Нємирова а потом до иншых имєнєм своих и
на розньїє мєстца гдєс выпровадил. А тот #ріадник єго мл. и иньшиє слуги, и
люди жорнищскиє залєдвє з горлы шт всєє маєтности повтєкали. Там жє в том
дворє на он час шкоды и грабєжи вєликиє бєзправ[нє] comєго мл. починєньїє, к
тому тєсєл, грабаров и млынаров, до роботы и ф#ньдованіа тоє сосады
способлєньїх, и гаидѴков дліа сторожи члвка дєсіат позбивал, р#чницы и начиніа
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# них побрал и розно их #сих роспорошыл и розогнал, которьіє, на службу и на
роботу іїнзи взіавшы и за тьш соньис нє заробившы ани заслужывшы, прочь
ймитол розбєчисіа м#сєли. А то всє єго мл. їензь воєвода браславскии чєрєз
Зрадника, слугь и подданых своих #чинившы, тую маєтност выбравшы, шкоды
и грабежы таковые поделавшы, помєнєньш двор пна подкоморого, дол<
новозб#дованьш, то ест двє избє, запалившы, а потом коморы и иншоє будоване,
и сострогь розбираючы а на тот согон в к#пу клад#чм, всю (он#ю юсад# шгнєм
спалил, што была на городищ# и при городищ# за Сваричовкою. И потом тьіє
всирєчи и грабєжьі, вьппєи сописаньїє, до Нємирова сошпроважоны. А (особливе,
дєм, тьш кгвалтовньш наєздом, пожогою и пєрє[каз]ою в господарствє, а1
нє#живаню и (омєшканю пожитков в той маєтности великую и значною шкод#
пан# моєм# #чынил. И просил мєнє, абых на юглєданє того кгвалту и шкод там
до Жорнищь єхал. ІЗко ж а дніа вчорашнєго мсца апр[єл]іа тридцятого дніа,
б#д#чы в Жорнищахь, за шказанєл* пна Миколаїа ІЗсликовского видєл єсми на
городищ# # Пропастищь, над рєчкою Сваричовкою, гдє двор пана подкоморого
бып, двє избє нємальїх, [ю]дна подлє др#гоє, на корєн свижо спалєньї и двє пєчи
розвалєньї. И там жє подлє тых избъ в стєни, знаю жє, комор піат и иншоє
будоване, и ©строгу нємало, што быпо заюстрожоно, розобрано. К тому видєл
єсми на сєлищ# при том жє городищ# # Пропастищь, гдє такьжє люди сєдєли,
шстрогь, што сіа там были заоострожили, и вси коморы и мєдпсаніа их побраны.
И мєновал тот #ріадьникь // жорнищским, иж, дeu, єго мл. пань воєвода
браславскии чєрєз #ріадника своєго нємировского и чєрєз слугь и подданых
своих, іако сіа вышеи помєнило, мсца апрєлл двадьцат сємого дніа в ньінєшнам
рок#, наєхавшьі кгвалтом, тот дол< на городищ# запалившы, такьжє коморы и
шстрогь, по городищ# и по сєлищ# збираючы и на (огонь в куп# клад#чы, всю
шн#юосад# (огнем спалил, шкоды и грабєжьі починил. И просил пань Миколаи
И с л и к о в с к и и , абых того, штам видєл и слыш[ал], свєдєг/ство на писмє дал.
ІЙко ж даю на то єго мл. пану подкоморому сєс мои лист з моєю пєчатю.
Писань в Жорнищах року
дєвєтдєсіатого мсца маїа второго д н а .
Печатка
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4 0 4 6 II, арк. 148-148 зв.
Оригінал.

Реґести:
Obwod najazdu od p. Kublickie0, sam byl.
Onajazd у popalienie.
O naiazd Zomiscz pana Piasoczynskie0 przez poddanych nemerowskich
x(ięc)ia Zbaraskiego protestecya. Anno 1590 d. 2 may. W Zomiszczach.
Там само. Арк. 148 зв.

1Далі має бути в.
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№ 181

1590 p., травня 2. Жорнища. Лист Яна Байбузи в справі за скаргою Миколая Ясліковського, урядника
брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського в
Жорнищському маєтку, про шкоди, завдані цьому маєткові підданими з
Немирівського маєтку брацлавського воєводи, кременецького і пінського
старости кн. Януша Миколайовича Збаразького
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4 0 4 6 II, арк. 149-149 зв.
Оригінал. Документ ідентичний документу № 180.

Реґеста:
Najazdu obwod od p. Baibuzy, sambyl. Attestacya o naiazd na grunt zomisky.
Там само. Арк. 149 зв.

№ 182

1590p., травня 2. Гущищі. Лист Матєя Миколайовича Жомотського, урядника брацлавського
хоружого в маєтку Гущинцях, у справі за скаргою Миколая Ясліковського,
урядника брацлавського підкоморія і королівського писаря Лаврина Пісочинського
в Жорнищському маєтку, про шкоди, завдані цьому маєткові підданими з
Немирівського маєтку брацлавського воєводи, кременецького і пінського
старости кн. Януша Миколайовича Збаразького
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4 0 4 7 II, арк. 1-1 зв.
Оригінал. Документ ідентичний документу № 180.

Реґеста:
1590 d. 2 may. Najazdu obwod, swiadectwo od urzędnika huszczynskie0,
sam byl. Protestacya czylj swiadectwo o naiazd na dwor zomiscki.
Там само. Арк. 1 зв.

№ 183

1590p., травня 2. Жорнища. Лист коморнйка Брацлавського воєводства Олексія Дяковського в справі
за скаргою Миколая Ясліковського, урядника брацлавського підкоморія і
королівського писаря Лаврина Пісочинського в Жорнищському маєтку, про шкоди,
завдані цьому маєткові підданими з Немирівського маєтку брацлавського
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воєводи, кременецького і пінського старости кн. Януша Миколайовича
Збаразького
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047 II, арк. 2-2 зв.
Оригінал. Документ ідентичний документу № 180.

Регеста:
Najazdu obwod od [Dia]kowskie°, sam byl. Opowiadanie [...]cowi.
D. 30 april(is). A stalo szie to d. 17 [a]prilis.
Там само. Арк. 2 зв.

№ 184

1590 p., травня 2. Жорнища. Лист Василя Чечеля в справі за скаргою Миколая Ясліковського, урядника
брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського в Жорнищському маєтку, про
шкоди, завдані цьому маєткові підданими з Немирівського маєтку брацлавського
воєводи, кременецького і пінського старости кн. Януша Миколайовича
Збаразького
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047II, арк. 4. Оригінал.
Документ ідентичний документу № 180.

Реґести:
СОбвод наєзду od p. Wasi(la) Czeczela, sam byl.
Wodlug d. winnickie0wthore0w rozdzieli 11.
O naiazd na Zomiszcza p. Piasoczynskie0 od poddanych nemirowskich
x(ię)cia JanuszaZbaraskiego obdukcya. Anno 1590 d. 2 may. W Zomisczach.
Там само. Арк. 4 зв.

№ 185

1590 p., травня 2. Жорнища. Лист брацлавського земського судді Семена Ободенського в справі за
скаргою Миколая Ясліковського, урядника брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського в Жорнищському маєтку, про шкоди, завдані цьому маєткові
підданими з Немирівського маєтку брацлавського воєводи, кременецького і
пінського старости кн. Януша Миколайовича Збаразького
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4070 П, арк. 111. Оригінал.
Документ ідентичний документу № 180.
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№ 186

1590 p., травня 2. Брацлав. Доручення брацлавського підстарости Григорія Чечеля земському возному
Брацлавського воєводства Федорові Братковському особисто пересвідчитись
у тому, яких шкод заподіяно Жорнищському маєткові брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського підданими з Немирівського маєтку брацлавського
воєводи кн. Януша Збаразького
Григореи Чєчєл, подьстаростии брасълавъскии
Возьном# зємьском# воєводьства Брасълавъского пан# Фєдор#
Братъковъском#.
С0знаим#ю, иж єсми тєбє з #ріад# на справ# єго милости пана Лаврина
Пєсочиньского, подькоморого брасьлавьского, до имєньїа єго млсти Жорънищь
#ріадьник# єго млсти жорънищъском# пан# Псликовьском# придалъ и тымъ
листомь моимь придаю, и приказ#ю тобє, [а]бы єси тамь до Жорьни[щ]ь єхаль,
кгвалт#, пожоги и шкодь, тамь поделаныхь, што тоть #ріадьниюь жорьнищьскии
пань Миколай comєго млсти кнза Збаразского, воєводьі брасьлавьского, чєрєзь
#ріадьника и вомта нємировьского, слугь и подданых єго млсти пан# своєм#
быти мєнить, сошєдаль и, б#д#чи на той справє, во всємь сіа подьлугь права
посполитого и повиньности #ріад# своєго заховаль конечно. Писан # Брасьлавьли
рок# тиеєча піатьсоть дєвєтдєсіатого мсца маїа второго дніа.
Печатка
Григореи Чєчєл, подстаростєи
браславскии, рука власнаА
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047II, арк. 5. Оригінал.

Реґести:
Придане на возного, єго милост[и] пну Пєсочинскому даноє.
А. 1590 die 2 maii. Przydanie Phedora Bratkowskiego, ktory iachac nie
chcial naprzeciwko p. woie(wodzie) braclawskiev.
1590 d. 2 may. Przydanie Phedora Bratkowskie0[...], kthory nie chcial.
List do woznego w grodu, ktory nie chcial [...].
Там само. Арк. 5 зв.

№ 187

1590 p., серпня 18. Жорнища. Лист зем’ян Богдана Коцуба Якушинського, Василя Чечеля і Андрія
Жабокрицького про те, що перед ними та іншою шляхтою в Брацлаві Миколай
Ясліковський, урядник брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського в
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Жорнищському маєтку, зробив заяву стосовно шкод, заподіяних цьому маєткові
підданими з Немирівського і Прилуцького маєтків брацлавського воєводи
кн. Януша Миколайовича Збаразького, і про те, що вони, ці шляхтичі, та возний
єнералІван Антонович Боярський, побувавши в Жорнищському маєтку, наочно
пересвідчилися в правдивості цієї заяви, а також про те, що вони ж, шляхтичі,
знають: даний маєток є власністю JI. Пісочинського
ЇА, Богдан Коц#бь ІЗк&цинскии, Василєи Чєчєл а Андрєи Жабокрыі/кии,
зєманє, шлАхта браславскад, вызнаваем тьш їшнш листом, иж вчорашнєго
соногдашнєго дніа шостогонадцать мсца августа в року нинєпінкм
деветдесіатом, будучи нам дліа потрєбь нших в Браславли, приєздил там жє до
Браславліа #ріадник єго млсти пна Лаврина Пєсочинского, подкоморого
браславского, жорнищскии пан Миколаи ІЗсликовскии, которьш, іако иншои
многои шліахтє, в Браславли на т о т час буд^чом, так и нам соповєдалсіа и
жаловал, ижь, дєи, нинєшнєго дніа шостогонадцат1мсца августа в тєпєрєшнєл*
року єго мл. кнзь ІЗнуш Миколаєвич Збаразскин, воєвода браславскии, чєрєз
Ѵріадника своєг(о) нємировского пна Захаріаша Розношинского и чєрєз воита
нємнровского Лаврина Долганса, и многил сіїіг своих, такжє Фєдора Бондаренка
н Карпа, и инших подданых своих, з мєста Нємирова и Прилука и з волостєи
тамошних ^мыслне на то способпеных ш колкосот члвка, в небытносги пна
моєго, наєхавши моцно, кгвалтом на властныи старожитныи кгрУнт имєнє
Жорншцскоє, мало нє посеред кгрунту Жорншцского над рєчкою Сваричовькою,
повьшієигородища и сосадыжорншцскоє, недалеко пасєки Мишковскоє, гдє тепер
Давыд стоит, почавши ют того мєстца, к вєрховинє рєчки Лопєни и Лопєною
аж до встыа єє, гдє в Собок tfnana, а в др#г#ю сторону аж ку границы пна
Красносєлского, заніавши кгрЬ’нтьі2 горбь, рєчку Климєтєнку, на кгрунте
Жорнищскоє лежачою, и за Климєтєною (!) по границі данилковскую и
шбодєнскЛо, а за рєчкою Собком, почавши ют граници юбодєнское, зєшш,
кгрйгьты и рєчки жорнищскиє аж до границы илинскоє, такжє и за рєчкою
Великим Соболі вси кгр#нты пна подкоморого старожитные, спокоиньїє
Жорнищскиє на сєбє забрал и, собє юньїє привлащаючи, подданьш своим
прєрочоньш Болд^рєнку (!) на рєчцє Сваричовцє а Карпу на рєчцє Климєтинє,
повьшієи tfcmia, гдє в Собок #пала, слободы ставити, ставы сыпати и юных
всих властных кгр^нтовь пна подкоморого на сєбє вживати казал, и пна
подкоморого, пна моєго, с тых то всих преречоных кгрйнътовь дедичныхь з
спокомного дєржаніа кгвалтовнє выбил. Ико ж там тьіє подданьїє, водлє воли
єго млсти кнзіа воеводины будучи на то готовы и способьны, зараз ф^ндовалисіа
н фі/ндЛотсіа, и ставы сыплют, а иншиє многиє люди єго мл. кнзіа воєводиньї
сена косіат, з быдлом и пасєками стоіат и всих пожитков #живают, с чого
пєрєд тьш к#ницы на пна моєго плачивано. Ку тому лєсьі, дєрєво, на товары
лєсньїє згожоє, дѴбровы и пасєки пустоша/и. И праве, дєи, єго мл. кнзь воєвода
тьш кгвалтовньш выбитемь, ютніатємь кгр^нтѴ и пожитковь жорнищских
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та/c соколо собншгь и Ѵтнсні/л, жє толко иміа держави Жорнищскоє, чого вєдлє
права и справедливосте ©хилити трудно, а вєлми з мальш пожитком взглвдол*
властности жорнищскоє в спокомнол* держаню пна подкоморого зостало. И в
тол*, дєм, єго млсть кнзь воєвода браславскии великую кривді/ и шкоді/ пну
моєму і/дєлал. (Зко ж то всє и на і/ріадє кгродскоє Браславскол* пак
ГЗсликовскии соповєдал а, нє могі/чы возного тутошнєго про недостаток их3мѣти,
придане з і/ріаді/ на єнєрала коронного // пна Йвана Боїарского шдєржаль и нас
просил, абыхмо на шглєданє того кгвалту и бєзправіа, котороє сіа пну єго со/и
кнзіа воєводьі дєєть, там до Жорнищь єхали. Што єсмо вчинити собєцали. ІЗко
ж дніа нинєшнєго мсца сосмогонадцатъ, кгдысмы вси сполнє до Жорнищь на
тую потребу пна подкоморого єхали, тогды поткали єсмо і/ дорозє того єнєрала
Боїарского из нѣкоторыми пригателы, шліахтою и слугами пна подкоморого, а
шни єді/ть з Жорнищь до Браславліа. Ино тот возныи шповєдил нам, иж, дєи,
за приданєм і/ріадовым был єсми і/ Жорнищах на справє пна подкоморого, гдє
дніа нинєшнєго за шбвожєнєм и соказыванемъ і/ріадника жорнищского пна
Миколаїа ІЗсликовского на кгрі/нтех пна Пєсочинского Жорнищских на рєчцє
Климєтинє и Сваричовцє, на тых мєстцах, гако вьішєм в сєм листє помєнило,
видєл єсми, жє грєбли сыплют и слободы поставлєньїє а мало нє на всих
кгрі/нтєх єго мл. Жорнищских подданьїє кнзіа воєводьі браславског(о), мєщанє
и волощанє нємировскиє в ді/бровєх и лєсах дєрєво вшєліакоє рі/бают, товар
пасут и сена робіать, ш колъкосот члвка. Которых, кгдьш, дєм, пытал, чому
тот кгрі/нт піна подкоморого пустошите и єго вживаєте, тогды многиє з нихь
штказывали, иж, дєи, єст нас нємало, што тут на том кгрунтє Жорнищском за
пна Пєсочинского, за ДОбицког(о) u СОлєшу на куницы стоивали, а тепер, дєн,
єго мл. кнзь, пнь нпгь, такжє Ѵріадникъ и вомть нємировскии росказал нам,
абыхмо того кгрунту вживали, куниц никому нє давали, а людєи и куничников
пна Пєсочинского штсєль згонгали. А никотороє4з них и лаіати нам почали,
абыхмо с тых кгрунтовь зараз проч єхали, грозичи нам кулєю в бокь. А так,
дєи, ед!>{ на Wpiad до Браславліа, абых то ку записаню до книг сознал. То, пак,
мы водлє жаданіа вріадника жорнищского пна ІЗсликовского там до Жорнищь
єздєли и за соказанємь воита жорнищского Дємка на кгрунтє Жорнищстм по
мєстцах, вьішєи шписаных, слободы поставлєньїє, а на рєчцє Климіатинє и на
рєчцє Свирачовцє5сьіпанє ставовь, всю тую кривді/ и сотніатє кгрі/нтовь пна
Пєсочинского того шпієдали, и тоє ж всє, іако помєнєньш єнерал Боїарскии нам
соповєдал, видєли и слышали, и погрозокь шт людєи пна воєводиньїх
наслухалися. Ино мы буді/чи того добрє вєдомьі, жє имєнє Жорнища єст власноє
дєдиі/ ство пнов Ді/биг/ких, которого іако шни зь стародавна, так и по них пан
подкоморыи, вшєдши в держане року шсмьдєсіат піатого, аждосєл в спокоином
і/живаню в тых границах стародавных был, а року тєпєрєшнєго дєвєтдєсіатого
дніа шногдашнєго мсца августа шостогонадцат дніа с тых кгрі/нтовь всих, іако
єсть вьішєи шписано, шт кнзіа воєводьі зь спокоиного дєржаньїа выбит єсть. И
на то пну подкоморому даєм тот нашь лист з нашими пєчатми и с подписы
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рУкь, хто писати Умиєть. Писан tf Жорнищах мсца августа шсмог(о)надцат
дніа року тиеєча niamcom дєвєтдєсіатого.
Три печатки

Богдан Икушинскии, рука власна
[Васи]лєм Чєчє[л, рука власна]
Андрєи Жабокриг/юш, ріка
власнал
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047II, арк. 18-18 зв.

Оригінал.
Реґести:

4, art. 5 на што шллхта при возномь бьіваєть.
Zeznanie szliacheckie, iz toz widzieli, со і wozny, o grunthy, ^będąc przy
nim na ten czas'6.
Там само. Арк. 19 зв.

1Це слово повторено дещо далі, після августа. 2КрІтьш 3Ідеться про возних.
4никоторыв 5Сваричовцє *• 6Дописано іншою рукою.

№ 188
1590 p., серпня 18. Остолопів. -

Лист коморника Брацлавського воєводства Олексія Дяковсысого про те,
що йому Миколай Ясліковський, урядник брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського в Жорнищському маєтку, зробив заяву стосовно шкод, заподіяних
цьому маєткові підданими з Немирівського і Прилуцького маєтків брацлавського
воєводи кн. Януша Миколайовича Збаразького, і про те, що він, О. Дяковський,
знає: Жорнищський маєток є власністю Л. Пісочинського
Ш, (Олексии Дыаковскии, коморьникь воєводьства Браславьского, вызнаваю
тьш моил* листом, иж вчорашнєго дніа еємогонадцат мсца августа в року
нинєшнємь тиеєча niamcom дєвєтдєсіатом приєздил до мєнє Ѵріадникъ
жорнищеким єго мл. пана Лаврина Пєсочиньского, подкоморого браславского,
шпіахєтньш пан Миколам Исликовским, соповєдаючи и жалуючи, иж, дєи, року
тєпєрєшнєго дєвєтдєсіатого мсца августа шостогонадцат дніа вєлможньш єго
ш. кнзь Инуигь Миколаєвич Збаражскии, воєвода браславскии, чєрєз Іріадника
своєго нємировского пана Захаріаша Розношиньского и чєрєз воита
нємировского Лаврина Долганіа, н многих слігь своих, такьжє Фєдора
Бондаренка и Карпа, и иньших подданых своих, з мєста Нємирова и Прилука и
з волоетєи тамошних Імыслне на то способленых, ю колкосот члвка, в
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небытности пана моєго, наєхавши моцно, кгвалтом на в л а с т н ь ш старожитныи
кгрУнт, имєнє Жорнищскоє, мало нє посеред кгрінту Жорнищского над рєчкою
Сваричовкою, повьішєи городища и сосады жорнищскоє, недалеко пасєки
Мишковскоє, гдє тепер Давыд стоит, почавшы оот того мєстца, к вєрховинє
рєчки Лопєни и Лопєнєю аж до Істъіа єє, гдє в Собок Іпала, а в другую сторонУ
ажь кУграниця пана Красносєлского, заніавшы Крітьш горбь, рєчку Климєтєнку,
на кгрінтє Жорнищском лежачую, и за Климєтєною по границі даннлковскую и
юбодєнскію, а за рєчкою Собком, почавшы comграницы сободєньскоє, зємли,
кгрінты и рєчьки жорнищскиє аж до границы илиньскоє, такьжє и за рєчкою
В е л и к и м Собсш вси кгрінты пна подкоморого старожитные, спокоиные
Жорнищскиє на сєбє забрал и, собє соные привлащаючи, подданьш своим
прєрєчоньш [Б]ондІрєньку нарєчцє Сваричовь[цє а] Карпу нарєчцє Климєтинє,
повьішє[и] Істыа, гдє в Собокъ Іпала, слободы ставити, ставы сыпати и ооных
всих властныхъ кгрінтов пана подкоморого на сєбє Іживати казал, и пана
подкоморого, пана моєго, с тых то всих прєрєчоньїх кгрінтов д є д и ч н ь і х з
спокоиного дєржаньїя кгвалтовнє выбил. Ико ж тамь тьіє подданые, водлє воли
єго мл. кнзіа воєводиньї бідічи на то готовы и способны, зараз фіньдовалисіа и
фіньдіютсіа и ставы сыплют, а иншиє многиє люди єго млсти кнзіа воєводиньї
сєна косіат, з быдлом, пасєками стоіат и всих пожитков Іживают, с чого пєрєд
тьш кіници на пана моєго плачивано. КУтомі лєсьі, дєрєво, на товары лєсньїє
згожоє, дібровы и пасєки пістошат. И правє, дєи, єго мл. кнзь воєвода тьш
кгвалтовнымъ выбитем, ютніатємь кгрінті и пожитков жорнищских такь
соколо собніал и Ітисніл, жє толко иміа дєржавьі Жорнищскоє, чого в[є]длє права
и справєдливости шхилити трідно, а вєлми з мальш пожитком взгліадом
властности жорнищскоє в спокоином дєржанью пана подкоморого зостало. И
в том, дєи, єго мл. кнзь воєвода браславскии великую кривді и шкоді пані
моємі Ідєлал. И просил пань Миколай Исликовскии, абых того шповєдаміа и
жалобы, чєрєз нєго мнє донєсєноє, свєдєі/ство на писмє дал. Ико ж и іа самь
бідічи того добрє вєдом comпродков моихь, жє имєнє Жорнищи єсть власноє
дєдицьство панов ДІбицкихь, которого іако еони з стародавна, такь и п[о них
пан]ь подкоморьш, вшєдшьі // в держане року юсмьдєсіат піатого, аж досел в
спокоином Іживаню в границах стародавных был, а рокі тєпєрєшнєго
дєвєтдєсіатого мсца августа шостогонадцат дніа с тых кгрінтов своих, іако
єсть вьішєи ©писано, com єго млсти пана воєводьі браславского з спокоиного
дєржаніа выбит єсть. И на то єго мл. пану подькоморому даю тот мои лист з
моєю пєчатю. Писань в Остолоповє року ДФ дєвєтдєсіатого мсца авгіста
юсмогонадцать дни.
Печатка

СОлє/ссєиДіакувскии, рікою влосною
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047II, арк. 20-20 зв.
Оригінал. Те саме: Там само. Спр. 4137 Ш, арк. 32-32 зв. Незасвідчена копія.
Переклад польською мовою.
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Реґести:

Wybicia przyznanie od p. Diakowskiego. 17 augusta. O grunthy.
Pozew. Anno 1590 d. 18 aug(usti).
Там само. Спр. 4047 U, арк. 20 зв.

№ 189
1590 p., серпня 18. Вінниця. -

Лист брацлавського хоружого Василя Шашковича про те, що йому
Миколай Ясліковський, урядник брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського в Жорнищському маєтку, зробив заяву стосовно шкод, заподіяних
цьому маєткові підданими з Немирівського і Прилуцького маєтків брацлавського
воєводи кн. Януша Миколайовича Збаразького, і про те, що він, В. Шашкович,
знає: Жорнищський маєток є власністю Л. Пісочинського
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047 П, арк. 21—21 зв.
Оригінал. Документ ідентичний документу № 188.
Реґести:

О wybicie z grontu zomisckiego nad rzeką Swaryczowką.
Protestacya j. p. Piasoczynskiego na x(ię)cia Janusza Zbaraskiego. 1590
d. 18 aug(usti).
Там само. Арк. 21 зв.

№ 190
1590 p., серпня 20. Жорнища. -

Лист коронного земського возного єнєрала Івана Антоновича Боярського
про оглядання ним шкод, заподіяних Жорнищському маєткові брацлавського
підкоморія Лаврина Пісочинського підданими брацлавського воєводи кн. Януша
Збаразького
ІЛ, Ивань Антонович [Б]оарским, єнєрал возньш зємским всєє Короны и
пакствь, до нєє належачих, юзнаимую тымь моимь листомь всимь, кому вєдати
належить, иж кгды в року в нинєишимь тисєча па/исоть дєва/идєсатомь мсца
августа сосмог(о)надца/и дна за листовнымь приданьємь ^ріадовымь пана
Григорія Ч єчєла, подстаростєго браславскиго, бьілємь на справах єго млсти
пана Лаврина Пєсочинского, подкоморого браславского, в Жорнищахь, гдє на
тот час мною Ѵріадникъ єго млсти жорнищскии пан И сликовскии кгвалтовноє
вьіби/иє з спокомного дєржаньїа з многих кгрунтов пана подкоморєго, сьіпанє
ставов, постановєнє слобод на власномь кгрунтє єго мл. и починєнє многих
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шкод toт єго млсти кнзіа йнуша Збаразского, воєводьі браславского, чєрєз
пєвньїє сособы в року нинєшнємь мсца августа шостогонадцать дна починєньїє,
собводил. Чогомь и зознаньє на #рлдє кгродскомь Браславскомь Ѵчинилъ. Тогды
в тоть час при мнє многаїа іш іА х т а была, а (особливе пань Богдань Коцубь
ІЗкушиньскии, пан Василем Чєчєл а пань Андрєм Жабокрыцким. И тоє ж всє,
гако на выписе і/р А д о в ы м ь сознаніа моєго описано, видєли и того всєго сполно
зо мною посвєдчають. А дла лєпшоє веры до сєго лист# моєго печать мою
прикладаю. Писань ЧЖорнищахь мсца августа двадцатого дна.
Печатка
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4047II, арк. 17. Оригінал.

Реґести:
Wyznanie Boiarskie0, wozne0, iž przy niem szliachta byla na tei sprawie w
Zomiszczach. A° 90 die 18 augusti.
Rellacya woznego, iako byl y widzial na obdukcyi gruntowzomisckich wiele
szkod, poczynionych przy naiecbaniu jo. x(ię)cia Janusza Zbaraskiego. 1590
die 20 aug(usti).
Там само. Арк. 17 зв.

№ 191

1590 p., вересня 4. Брацлав. Позов Брацлавського ґродського суду брацлавському воєводі,
кременецькому і пінському старості кн. Янушові Миколайовичу Збаразькому в
справі за скаргою брацлавського підкоморія і королівського писаря Лаврина
Пісочинського про шкоди, заподіяні Жорнищському маєткові підданими з
Немирівського маєтку князя
lZ\peu' СтрѴс с Комарова, староста браславскии, виниг/кии и
звиногородск[ии]
Вєлмоасному єго мл. кнзю ІЗнуш# Миколаєвичу Збаразскому, воєводє
б[рас]лавьскому, старостє креміанеі/кому и пинскому.
Жаловал Ч суд# м[оєг(о)] кгродского Браславског(о) єго мл. пан Лаврин
Пєсочинскии, подькомор[ни] браславскии, писар короліа єго млсти, © томь,
иж, дєи, року тєпєрєш[нєг(о)] тисіача niamcom дєвіатдєсіатог(о) мсца апрєліа
двадцат сємого дніа, в піатниц#, по свіатє Вєликоноі/номь рьшсколі, в
нєбьітности пна подкоморого браславьског(о) вь имєню єго млсти
Жорнищьскомь, Чвоєводствє Браславсксшлежачок, вша милост чєрєз вріадника
своєг(о) нємировског(о) пна Захарєіаша Розношинског(о) а чєрєз вонта своєго
нємировског(о) Лаврина Долганіа, и чєрєз слЧг своих Косовьског(о), Бородавку,
чєрєз Иванка, гєтмана стрєлєцког(о), и многих: стрєлцов и подданых своих, и
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чєрєз иншихъ помочников, соколкосот члвка, на то способленых, которых всих
про великосте юршаку юнь знати н вєдати нє можєт, алє вша милость самь их
знати имєна и прозвиска вєдати рачиш, конно, збройно, з стрєлбою и рознымъ
соружемъ в[ое]ннымъ, гако протне нєпри[га]тєлга посторонного, зь замку мєста
и з маєтности вшоє мл. Нємировскоє моцно, кгвалтомь наєхавши на двор єго
мл. на кгрунтє єго властномь, зь стародавна спокошгсш, на Жорнищах, то єст
нагородищ# ЧПропастищь над рєчкою Сваричовкою, напродь в толі дворє слугь
илюдей єго тамошнкх позбивал и поранил а поранених з жонами, з дєтми и зо
всими маєтностгами до Нємирова, а потом и до н»шихь имєнєи своих и на
розньїє мєстца гдєс выпровадил, которых и досєл tf сєбє нє маєть ани со них
вєдаєт. И сото всє #кривжоньш2волноє право вцалє заховуєт. А #ргадник єго
мл. тамошнии шліахе/пньш Мнколаи (Зсликовскии и иншиє слуги, и люди
жорньвищскиє заледве з горлы в лєс comсвоєє маєтности повтєкали. Тамь жє
втомь жє дворє на сон час шкоды и грабежы вєликиє безправне починєньїє, то
єсть взіато стрєлбу гаковниць дєсгат, по піат копь грошєи, а ручниць долгихь
дванадцять, // по двє копє грошєи куплєньїх, порох# полбочокь за дванадцать
копь грошєи и салетры камєн за двє копє грошєи, солову за двє копє гршєи,
сѣрки за сорокь гршєи, куль готових шловіаныхь до гаковниц полпєтаста,
коштовали полторы копы грошєи, муки ржаноє дєсгат трєтинников по сороку
грш., пшона трєтинникь за двє копє и крупь три бочки лвовски по полукопью
грошєи, маса свиног(о) полтєи сосмь по двадцати и чотыри гріїш, сал чотыри
по дєсіати грошєи, сокѣръ сосмь по дєсіати грошєи, рьідлєв чотыри по два
грпш, пилу за сорок грошєи, топор тєсєлскии за пгатдєсгат гршєи, Свердлов
чотыри по грошєи три, возов воловых два по дванадцєт грошєи, волов чотири
подвєкопє грошєи. Ато всє на литовскуюличбу. Рєчи вргадника пна подкоморого
Миколаїв ГЙсликовског(о) там жє на тоm час взгаль: конга сивого стада пна
Писочинского, за которог(о) давано дванадцат копь грошєи, сєдло малєваноє з
вошюксши з Ѵздоюза чотыри копьіїршєи, жупан зєлєньш каразьієв[ьі]и новыи
з двадцєтми кгузиковь, в них срєбра пулгривны, коштовал полчєтвєртьі копы
грошєи, іарміак блакитныи люнскии за три копы грошєи, грошєи готовых пна
подъкоморог(о), которьіє при нємь дліа шафованга на потреби были, копь
шєстдєсіат а самог(о) ІЗсликовског(о) кой піат, ручниць губьчастых двє по
копє грошєи, полгаковь теж два по двє копє грошєи, пороховниі/ чотьфи з
ладанками двоими с порохом, коштовали по полукояю, сопонєч двє за три копы,
коцов два по полукояю, рогатин двє вєниг/кихь по пєтнадцати грошєи, кошул
чотари по полукоию, шлык лисий за сорок грошєи, рукавицы бр^натног(о)
фалюндышу подшитьіє за дванадцат грошєи, вбране каразыевое за копу грошєи.
A члвка пна подкоморого Йвана там жє взіато кличу тисавую, коштовала за
nam кой грошєи, сєдло за полторы копы, сагайдак за двє копє грошєи, воз с
хомутомь за двадцат грошєи, бодню // с платємь бєльш, кошул мужи^ких двє
по'дванадцат грошєи, плахот ^ерчатых двє по сороку гршєи, полотна кужилного
локот двадцат по три грошєи, іарміакь блакитньш люнскии за три копы грошєи,
жєлєза плуговьіє за полкопы грошєи. В тот жє час в Жо[р]ннщах тєсєл, грабаров
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и млинаров, до роботи и фондованій тоє сосады способленых, и гаидУков дліа
сторожы дєсіат позбивал, ручницы и начиніа Унихь побрал и розно их всих
роспорошилъ и розогнал; которьіє, и на слулсбу и на роботу пнзи взсавши, и
затьш сорока и чотырох кол нє заробившы ани заслуживши, проч соттол
розбєчисА мусєли. А то всє іша мл., чєрєз тог(о) вріадника, слуг и п о Э д а н ы х
своих Учинивши, тУю маєтност выбравши, шкоды и грабєжьі таковьіє
подєлавши, помєнєньш двор пна подкоморог(о), дом новозбУдованыи, то ест
избє двє, запаливши, а потом коморы и икшоє будоване, и (острогь розбираючи,
а на тот согон в купУ кладУчи, всю юную (осадУ согнюм спалил и в попалєню
того будованій дворного шкоды на двадьцат копь грошєи єму Учин[и]л. И потом
тьі [є] вси рєчи и грабєжьі, вьішєи [ш]писаньіє, кгвалтовн[є] и бєзправ[нє]
по[ч]инєньіє, до имєніа св[оєг(о)] Нєм[иро]ва сотпро[вадил]. А (особливе [з]а
тьш кгвалтовньш наєздом и п[є]рєказою вь господарствє, а3 нєУживаню и
сомєшканю пожитков в той маєтности шацуєт собє пан подкоморьш шкоды
comвшоє мл. на тисєчУ кол гршєи литовьскихь и сото всє зь вшєю мл. (очєвисто
УсудУ пєрєдо мною мовити хочєт, и 5шу мл. со то позьіваєт. Прото абы 5ша
мл., кнжє воєводо, У Браславли на рочки кгродскиє браславскиє, которьіє
припасти и сужоны быти мают в року тєпєрєшнєм дєвіатдєсіатом мсца
шктєбра дєвіатог(о) дніа, Уволторок, пєрєдо мною, а в нєбьітности моєи на тот
час УБра[с]лавли ино пєрєд сУдом моим кгродским ку праву сам собличнє стал
и совси тьіє рєчи, верху на жалобє мєнованьїє, пану Пєсочинскому самомѴ, такжє
Уріаднику єго Миколаю Исликовскому и Йвану, члвку єго, Усправєдливил. Писан
У Браславли року по нарожєню Исус Хрыста, Сна Бжєго, тисіача niamcom
дєвіатдєсіатого мсца сєнтабра чєте[вєр]того дніа.
Позовь кгродскии
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047 II, арк. 23-24.
Оригінал.

Реґеста:
А 1590 die 4 septemrbis. Pozew grodzki o naiazd anno 1590.
Там само. Арк. 24 зв.

'Юрєи

2Укривжоньш

гДалі має бути в.
№ 192

1590 p., після 7 вересня. Брацлав. Лист коронного земського возного єнерала Івана Антоновича Боярського
про те, що він увіткнув у ворота Немирівського замку позов Брацлавського
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ґродського суду брацлавському воєводі, кременецькому і пінському старості
кн. Янушові Збаразькому в справі за скаргою брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського про шкоди, заподіяні Жорнищському маєткові
\А, [Ива]нъ Антонови[чь] Боїарскии, єнєраль возньш зємскии всєє Короны и
пан[с]твь, до нєє налєжачихь, сознаимуютымь моимь листомь, иж року т[ис]єча
п[іа]/ис[о]от д [єва]/идєсатого мца сєктєбра сємого дна , маючи іа при [со]бє
шлАхту людєи добрых пна Станислава Скадо[м]ъского а пііа 1^куб[а]
Высокинского, #ткнул єсми позов кгродскии браславскии в Нємировє # ворота
замковьіє по его млсть кнза Инуша Збаразского, воєводу браславского, старосту
крємАнєцкого и пинского, ш кгвалтовньш наєздь, со/яна/иє кгрунту и ю вьібитє с
покоиного дєржаньА єго млсти пна Лаврєна Пєсочинс[к]ого, подкоморєго
браславского, кгрунту Жорнищьского, іако т[о] всє [ш]ирєи в ономъ позвє
написано и доложоно є[с]ть. З[а] которымъ п[о]звомъ зложил єсми [р]окь
Браславли кЧп[ра]ву ста[ти] єго млсти кнзю воєводє браславского1и на жалобу
іїна подко[мо]рєго браславского #справєдливитисА на рочки кгродскиє
браславскии2, в позвє мєновитє написаньїє. А тот позов во всє[м]ь згодливыи з
другимъ позвол*, што при сторонѣ поводовои зосталъ. И на то єсми собѣюмъ
сторонам мєнованьїмь даль сєс мои [л]исть з моєю пєчатью. Писань #
Браславли.
Печатка
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047II, арк. 22. Оригінал.
Реґести:

О вьіби/иє кгвалтовноє.
Quit wozne0przy pozwie.
Piasoczynski z x(ię)ciem Januszem Zbaraskim o expulsyą z Zomiszcz przez
pod(danych) niemirowskich. Anno 1590 d. 7 7bris w Braclawiu.
Там само. Арк. 22 зв.

'браславскому

2браславскии
№ 193

1590 p., жовтня 13. Брацлав. Декрет Брацлавського ґродського суду в справі за скаргою брацлавського
підкоморія і королівського писаря Лаврина Пісочинського про шкоди, заподіяні
Жорнищському маєткові підданими з Немирівського і Прилуцького маєтків
брацлавського воєводи, кременецького і пінського старости кн. Януша
Миколайовича Збаразького
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Выпис с книг кгродских замкі гсдрьского Браславского
По нарожє»ю Исус Хса, Сына Бжго, рокі ДФ дєвєтдєсіатого мсца соктєбра
дєвіатого дніа
На рочкох кгродских браславских, которьіє припали и сідовнє оотправоватисє
зачали рокі и дніа, вьішєм написаного, пєрєдо мною, Юрємь Стрісом с
Коморова, старостою браславским, вѣниі/ким и звиногородским,
постановившисіа собличнє, Ірожоньш єго мл. па» Лаври» Пєсочинскии,
подкомории воєводства Браславского, uncap короліа єго млсти, просил со
придане возного на приволанє вєлмолсног(о) єго млсти кнзіа Инуша
Миколаєвича Збаражского, воєводі1браславского, старості2 крєміанєї/кого и
пинского. \А з ІріадІ моєго єго млст. пан# подкоморомі дліа приволаныа єго
млсти пана воєвод#1 браславского придал возного воєводства Браславского
Фєдора Братковского. Которьш возныи дніа першого, І волторок, єго млсти
пана воєводі браславского кі праві волал. Такжє н на завтрєє, в середі, чєрєз
того ж возного єго млт пань воєвода браславскии com пана подкоморого кі
праву был приволыванъ. И кгды з рєистрі поріадком по иньших справах,
сотсіжоных в сІботУтого ж рокі и мсца, вьппєи сописаного, дніа нинєшнего
трєтєгонадцат, справа мєжи ихь млстіами паном подкоморим и єго млтю паном
воєводою браславским приточила за трєтим приволанєм чєрєз возного comпана
подкоморого єго мл. пана воєводі1браславского, єго млсть пань подкомории
сочєвисто в сіді Істнє злєцьіл рєч свою І права мовити приіатєлєви своєму пану
Ині Хоинскому. Которьш приіатєл Імоцованьш єго м/іти, вмєсто Істноє жалобы
поднєсши позов, просил, абы читань был, которого іа пєрєд собою читати казал.
И в тьіє слова єст написань:
Юрєи Стріс с Коморова, староста браславскии, вѣницкии и звиногородскии,
ротмистрь короліа єго млсти
Вєлможномі єго мл. кнзю Инішу Миколаєвичі Збаражскомі, воєводє
браславскому, старосте крєміанєцкомі и пин[с]кому.
СОбтіалсливє жаловал І суді моєго кгродского Браславского єго млт пань
Лавринь Пєсочинскии, подкомории браславскии, писар короліа єго млсти, со
том, иж 5ша млст рокі тєпєрєшнєго тиеєча niamcom дєвіатдєсіатого мсца
авгіста шєстогонадцат дніа чєрєз Іріадника своєго нємировского пана
Захаріаша Розношынского и чєрєз воита нємировского Лаврина Долганіа, и
многих слугь своих, такжє Фєдора БондІрєнка и Карпа, и иньших подданых
своих, з мѣста Нємирова и Приліка и з волостєи в. мс. тамошних Імьіслнє на
то способлєньїх, со колкосоть члвка, наєхавшьі моцно, кгвалтом на властныи
старожитньш кгрінт єго млти имєнє Жорнищскоє, мало нє посеред кгрінті
Жорнищского над рєчкі СваричовкІ, повышеи городища и сосадыжорнищскоє,
недалеко пасєки Мишковскоє, гдє Tenąp Давыд стоит, почавши com того мєстца,
Ів одні стороні к вєрховинє рєчки Лопєни и Лопєнєю аж до Істыа єє, гдє І
Собокь Іпала, а в дрігую стороні аж кі граници пана Красносєлского, заніавши
Крітьш горбь, рєкі Климєтину, на кгрінтє Жорнищском лєжачію, и за
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Климєтиною по границі данилковскую и шбодєнск#ю, а за рєчкою Собкол*,
почавши шт граници шбодєкскоє, зємли, кгр#нт и рєчки жорнищскиє аж до
границы илиньское, такжє и за рєчкою Великим Собол< всѣ кгр#нты пана
подкоморого старожитньїє Жорнищскиє на сєбє забрал и, собє шньїє
привлащаючи, подданьш своим прєрєчоньш Фєдор# Бондаренку на рєчцє
Сваричовцє а Карп# на рєчцє Климєтинє, повышем #стыа, гдє в Собокъ #пала,
слободы ставити, ставы сыпати и шнылс всих властных кгр#нтов пана
подкоморого на сєбє вживати казаль, // и єго с тых то всіх прєрєчоньїх кгрѴннов3
и пожитков дедичных, з спокоиного дєржаніа кгвалтовнє выбил. ГЙко ж тамь
шє подданые, водлє воли вшєм млсти б#д#чи вжо на то готовы и способлєньї,
зараз ф#ндовалисга и ф#нд#ютсга, и ставы сыплют, а иншые люди вдієм млстм
сена косате, з быдлол* и с пасєками стогат и всих вживаю/н, с чого перед тьш
к#ницына нєго плачивано, к тому лєсьі, дєрєво, на товарылєсньїє згожоє, д#бровы
и пасєки п#стоша/и. И праве, дєм, вша млст єго тьш кгвалтовньш выбитьел*,
сатнатем мало нє всєго кгрунт# и пожитковь жорнищских так школо собніал и
#тиснул, жє толю иміа дєржавьі Жорнищскоє, чого водлє права и справедливосте
сохилити трудно а вєлми з мальш пожитком взглгадол* власносте в спокоинол*
дєржанью пана подкоморого зостало, в чол< єго млт великою кривд# и жал шт
вшоє млстм бытм мєнит. А вь штнгатю и не#живанютых кгр#нтов и пожитковь
менует собє ШКОДЫшєстсот копь гршєм литовских а # суд# моєго кгродского
Браславского зь вшєю млстю мовити хочєт и што впіу млст позывает. Прото
абывша млст, існжє воєводо браславским, тут, в Браславли, на рочки кгродскиє
браславскиє, которые припасти и с#жоны бытм мают в року тєпєрєшнел/
девєтдєсгатол* мсца шктєбра дєвіатого днга, # волторок, пєрєдо лшою, а в
небытноста моєм пєрєд судол< моїш кгродскіш к# прав# ста/zи в тол* всєл*, гако
вышем помєнил(о), на жалобі пана подькоморого браславского #справєдливил.
Писак # Браславли рок# по нарожєкю Сына Божого Исус Хса тисєча nramcom
дєвє/идєсгатого мсца сєктєбра четвертого днга. Григорєм Бамб#за, писар.
А по вычитаню того позв#, постановившисга шблично в суд#, єго млт. пань
воєвода браславским злєцил #стеє рєчь свою до права служебник# своєм# пан#
ГригорюДєдєркал#, приммуючи чєрєз нєго во всєм зыскь и страту. Умоцованьш
пана подкоморого пань ІЗнь Хоиньским домовгалсє, аб[ы]х[мо] сторонє
позва[н]ом штповедати на тую жалобу наказал. Умоцованьш єго млсти гі[на]
воєводьі браславского пань Григорєи Дєдєркало, заховавши собє всѣ шбороны
правньїє, нє вдаючисга в право, нє признаваючи налєжности с#д# актора, так
тєж рок# ани позв#, повєдил, иж єго млст пань воєвода браславскии шрок# и
положєкю сл#шнол< водлє права такового позв#, иж бы сл#шнє по єго млсть
водлє права был положок, вєдомости нє маєт и дліа того паку подкоморому
справоватесє нє повинєк, иж єго мл. был послан на служб# его королєвскоє
млсти и Рєчи Посполнтоє, дл[га] чого єго млт пан воєвода по зєханю с тоє
посл#ги єго кр. млсти и Рєчи Посполитое водл#гь констыт#цыи соиму валного
Варшавского в рок# тєпєрешнєл* дєвєтдєсгатол* до дванадцати нєдєл шт
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вшєліаких с#дов маєт быти волєн. И #казал коистытуцыю соиму валного
Варшавского, в року дєвєтдєсіатам #чинєн#ю, в котором ест написано, иж
жолнєрє и сл#ги всѣ, которые бы службі воєнною на собє поносили, (от
вшєліаких судов до дванадцяти нєдєл по росп#щєню воиска мают быти волни.
А иж тому росп#щєню воиска нєдєл дванадцати нє вышло, прото єго млт на
сєс час становити и жадное росправы мѣти нє повинє». И просил, абы водлє
того дєкрєту першого, с тьш жє паном подкомории вчиненого, которьш сє мєжи
их млсти ш наєздь кгвалтовныи, пожогу и грабєж пєрєд тьш, ним таи справа
припала4, com рок#, позву єго млст пань воєвода браславскии был волныи. А
пань Х оинскии com пана подкоморого, заховавши собє вси (обороны правньїє,
вцалє ничого нє соп#щаючи с права посполитого, повєдил, иж сіа тою //
констыт#цыею, в рок# дєвєтдєсгатам вчиненую, сторона позванаїа сото щитити
нє можєт, кгды ж в той жє констыт#цыи нижє єст написано, єстли бы хто в
надєю тоє єкьзємпцьш ком# кгвалтол* маєтност сотніал, ма быт с#жон, а ом
ест кгвалтом выбит з кгрунтов моих вжо добрє по датє тоє констыт#цыи и по
п#бликацыи5. И просил, абы к# далшому пост#пк# был припущонь. з #ріад#
староства моєго, нарадившисіа з ctfдам моим и з ихь млстю панами шліахтою,
на тот час при мнє б#д#чою, и припатрившисіа той констыт#цыи6, в рок#
дєвєтдєсіатолі #чинєноє, иж ест екъзсмпцыіа, в котором докладає, жє каждыи
таковьш, хто бы на службє єго королєвскои млсти и Рєчи Посполитои воєннои
был, в кождам таковол* #чинк# на таковую справ# аж по росп#щєню воиска до
дванадцати нєдєл сотказоват и справоват нє повинен, сокром хто бы по датє
тоє констыт#цыи кому маєтност, имєньє Заставноє або вєчистоє в надєю тоє
екзелшцыи нєправнє кгвалтовнє сотніал; а иж сіа тоє вьібитє с покоиного
держали пана подкоморого браславского в рок# нинєшнєм дєвєтдєсіатом мсца
авг#ста шостогонадцат дніа с позв# #каз#є, іакобы чєрєз слугь и подданых своих
мєста Нємирова єго млть пань воєвода браславскии с помененых кгр#нтов пана
подкоморого выбил, а таїа кокстыт#цыіа єст заварта на сєимє Варшавском
април/а дєвіатогонадцат дна, а сєздє на вріадє моєм кгродском Браславском
собьіаснєна и принєсєна маїа сосмого дніа; с тых всих причин, иж тоє вьібитє в
колко нєдєл по #вєдєню и созьнаммєнюдо книг тоє констыт#цыи #казало, сказал
и прис#дил єсми #моцованом# єго мл. пана воєводьі браславского далєи в
п[ра]во пост#повати. Умоцованьш єго млт. пана воєводьі браславского comтого
дєкрєту с#да моєго на триб#нал апєлєвал. ї&м єму апєліацьш нє доп#стил. Пань
Григорєи Дєдєркало на мєнє возньш и шліахтою свєдчил. Затьш сторона
поводоваїа, доводєчи позву и рок#, показал7выпис с книг з #ріад# кгродского
Браславского сознаніа шліахєтного Йвана Аньтоновича Боїарского, єнорала8
возного всєє Кор#ны, з #ріад# т#тошнєго приданого з двєма шлсахтичами панам
Станиславам Кладамским a панолі ІЗкубол* Высокинским, которьш, собличнє
ставшы на вріадс, сознал, иж два позвы в жалобє пана подкоморого, один со
кгвалтовньш наєздь на Жорнища а др#гии в той рєчи тєпєрєшнєи, # ворота замку
Нємировского по пна воєвод# браславского вотькнул. Показал тєж и квит при
позвє за пєчатю того ж єнорала8. А по вычитаню того выпису Умоцованьш
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пана воєводьі браславского, звыш помєнєньш, повєдил, иж, дєи, таковьш
сознанем того то нѣгакогое Йвана Антоновича, которыи сіа мєнил быти
Боїарскіши іаюшсь єноралом9, року и положєніа того позву доводити нє можєт,
кгды ж ест право посполитоє, артикул двадцат третин в роздєлє четверта**,
жє позву и рокі доводити маєт выписом с книгь сознаніа возного повєтовог(о),
а ест право посполитоє, артыкул чєтвєртьш в роздєлє чєтвє/7том, иж возныхъ
воєводовє в кождом воєводствє становити мают, которьш возныи маєт быmu
шліахтичом // и юсєльш в том повєтє, которьш поріадком права посполитого вси
справы, Іріадови єго налєжачиє, ютправовати маєт. А тот то Ивань
Алтоновичъ, которьш сіа мєнит быти Боїлрским, нє ест возньш в тітошнєм
воєводствє, и нє вѣдати, єстли єсть шліахтичєм, и нє ест жадньш єнєралом,
кгды ж листі своєго, которьш єстли бы мел на то10вріад, на вріадє тітошним
нє соповєдал, ни єго до книг вписати даль ани єго пібликовал; кгды ж ест
звычаи права посполитого, жє возныи, в тітошнєм воєводствє поставлєньїи и
сосєльш, повинєн то до вєдомости Іріадовое донести и лист, которьш на вріад
свои маєт, до книг дати вписати и соньш водлє права пібликовати дати маєт.
Поготову таковьш чоловєкь нєзнаємьш мѣл бы пєрвєи так сє водлє права
справити, чого сторона нє покажєт, а хотіа и показала, жєбьі тот то Йван был
єнєралом, тєдьі прєдсє за слушнє І сіді приимован быти нє можєт, кгды ж в
праве нашом, которьш сіа тые воєводства сідіат, жадных єнєралов нє машь и
быти нє могіт. Пань Хоинскии на то ют пана подкоморого мовил, иж, дєи,
што сторона позванаїа повєдаєт, жє тот Ивань Боїа/гскии нє могь тых позвов
давати, бо, дєи, возньш ани юсєльш в здєшнєм воєводствє нє ест и нє вєдати,
єст ли шліахтичь и єст ли юнь єнєралом, мєл лист свои на возноє на вріадє
тітошнєм юповєдати и до книг вписати водлє звычаю, то сторонє кі помочи
быти нє можєт, бо сіа іаснє значит, жє Іріад нє приимовал бы был ани придавал
єго до справ пана подкоморого, покол пєрєд Іріадом нє вывелсіа слушнє и
досконале, иж єст возньш, чого Іріадови постєрєгати допущено, а нє єму. Кгды
ж таїа єст причина, жє Іріадник пана подкоморого того єнєрала коронного до
справ [єго] мл. способліати місєл; маючи пан подкоморьш розные кривдьі ют
єго мл. пана воєводьі браславского во имєню своєм Жорнищах, которые водлє
права возньш юбложоны и юсвєдчаньї быти місіат, тогдьі нє могь возного
иньшого на то способыти, бо І воєводствє Браславском, почавшы чєрєз рокь
юсмьдєсіат юсмыи, аж до того часі возных нє было, которьіє бы слушнє Іріад
свои выконывати могли, толко юдин, и жадєн возньш против єго мл. пана
воєводьі, под юрздьїцьією" єго млт. бідічи, свєдчити нє хотєл, подаючи тєж
на приклад с права послолитого артыкул юсмыи в роздєлє дєвіатом, иж
воєводовє и старостовє, вєдічи право з шліахтичом в повєтє своєм, свєдков
своєє юрздыцыи12ставити нє могут, ажли з ыншого повєті; ино иж таїа справа
идєт з самьш паном воєв'одою, которого владност над возными тітошними
ростіагаєтсіа, тогдьі, жєбьі сіа в тых справах пана подкоморого ничогір) нє
Іближило а звлаща в справє тєпєрєшнєи ю кгвалтовноє выбите жєбьі сіа до
кгроді в чотырох нєдєліах позвати нє юмєшкало, с тых всѣх причин того єнєрала
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коронного шлгахєтного Йвана Боїарского слушне собє способи# и з #ргад#
тутошнєго приданьш шдєржал, доводєчи и констыт#цыею сеймовою року
сєл<дєсгат шостого ю єнєралах возных, иж во всих панства* коронних
приимованы быти мают, гако ж их и в повєтєх воєводства Волынского, такжє
на дворє короліа єго млсти // и # суд# головного приим#ют. Дліа чого и тєпєр
тот єнерал коронньш шлгахтич, которьш з двєма свєдками шлгаггичи положєньє
того позв# сознал, слушне прингат быти маєт, а наболєи протав єго мл. пана
воєводи. А што мовит сторона, юс нє вєдаєт, єстли тот єнєрал шлгахтичом
сосєльш єст, штоє, єстли кому надобє, # нєг(о) сє самого довєдаєт. И просил,
абы сторона позвана» єго млст пань воєвода браславскии, которьш13, вєдаючи
о юм позвє, на рок прибыл и тепер шбличне тЧт, Чс#д#, ест, на рєчь головную
штказывал. А Умоцованьш єго мл. пана воєводьі браславского пань Григорєи
Дєдєркало на то повєдил, иж што #каз#єть сторона констыт#цыю, в року
сємдєсгат шостом #чинен#ю, иж єнєраловь во всѣдс#ріадєх приимовати мают,
теды тага констыт#цыга до права нашого нє налєжит, и воєводство Вольїнскоє и
Браславскоє под т#ю констыт#цыю нє подлєгло, кгды ж ест гако привилєи, в
Люблинє на Унииданьш, такжє констыт#цыга соиму коронацьш єго королєвскоє
млти тєпєрєшнєго пана нашого Жикгимонта Трєтєго и констыт#цыга соиму
валного Варшавского, в року сосмьдєсгат дєвгатом #фалєнои14, иж всѣ справы
воєводства Волынского, Браславского водлугь стат#т#, которьш сіа тьіє
воєводства судгат, нє выкладаючи ани словнє дєклгар#ючи, с#дит мают. До
того в той жє констыт#цыи, на тол*жє соимє в року сємдєсгат шостом #фалєнои,
оособливыи артьїкул школо потреб воєводства Волынского и Браславского єст,
такжє и школо возного (особливе постановєно єсть. И просил Умоцованьш пана
воєводьі браславского волности шт позв# и року. \А з #ргад# моєго, нарадившисга
зь их млст. паны шлгадггою, на тоть час при мнє б#д#ючою, прихилгаючисга до
права посполитого, иж шсобливьш статутом Великого кнзьства Литовского и
артыкУлы, в констыт#цыіах шписаными, воєводство Вольїнскоє и Браславскоє
суцит, а нє правом кор#нньш, такжє теж и тот єнєрал тут, на вргадє моел*,
лист# своєго, на возновство єму даного, до книг нє вписовал и вєдомости ш
собє знати нє даль, нє бачачи шному єноралу15владности водлє права сєздє, Ч
воєводствє Браславском, #чинил єсми єго мл. пана воєвод# браславского шт
року и позв# волньш. А єго мл. пань подкоморыи на мєнє возньш свєдчилсє,
мєнуючи собє шныи декрет мои к# кривдє, на трибунал апєлєвал. Имь их млсти
апелгацьшна трибунал доп#стил. Которьшдєкрєть суца моєго до книг кгродскихь
браславьскихь єсть вписань. С которых // и сєсь выписъ под пєчатю моєю єго
млсти Лаврин# Пєсочинскому, подкоморому браславьскому, выдан єст. Писань
# Браславли.
Печатка

Gerzy Strus z Komorowa,
braczlawsky, wynyczky,
zwynogroczky starosta,
ręką swą wlasną

Грєгорєи Байбуза, писар
Корыкгованъ с книгами
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ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047II, арк. 25-27.
Засвідчена копія.

Реґеста:
Anno 1590 die 9 octobris. Decret wybicia grodzki z oczywistei rosprawy.
Motia na tribunal.
Там само. Арк. 28 зв.

1воєводьі 2староста 3кгрІнтов 4Далі напрошується был. 5публикацыи
6констытіцыи7показала ‘єнєрала
9єнєралом
10тот 11юрыздыцыею
|2юрыздыцыи 13которьш 14Іфалєна І3єнєралу
№ 194
1590p., жовтня 17. Брацлав. Зізнання возного Брацлавського воєводства Михайла Братковського перед
Брацлавським ґродським урядом про шкоди, заподіяні Жорнищському маєткові
брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського підданими з Немирівського і
Прилуцького маєтків брацлавського воєводи і кременецького старости кн. Януша
Збаразького
Выпис с книгь кгродских замку гсдрьского Браславского
Лѣт. по нарожєню Сна Божого Исус Хрста року ДФ дєвєтдєсіатог(о) мсца
соктєбра ^1 дна, в сєрєдУ
Пєрєдо мною, Григорємь Чєчєлємь, подстаростимь браславскимь, ставши
шчєвисто, возньш воєводства Браславского шлсяхєтньш Михайло Братковским
ку записаню до книгь кгродских тыми словы созналь, иж такь за сочєвистьімь
І суді на рочкох близко прошлых кгродских браславских, коториє са шт дна
дєватого мсца шктєбра в року нинєшнємь дєвєтдєсіатомь зачали и судовнє
(о/пправованы были, гако и листовнымъ прида»ємь шт єго милости пна Юрія
Стріса с Комарова, старосты браславского и вєниі/кого, и звиногородского, на
всѣ справы и потрєбьі єго мл. іїна Лаврина Пєсочинского, подкоморого
браславского, а звлаща на шглєданє кгвалтовь, пожогь и шкодь во имєнью єго
милости Жорнищах, которьіє Іріадникь єго милости жорнвищскии пань Миколай
ІЗсликовскии мєнит бьгги пану своєму шт єго мл. кнзга Инуша Збарао/сского,
воєводьі браславского, старосты крємганєцкого, чєрєз вргадника, слугь и
подданых єго милости тамь подєланьїє, їдкомєновитє а ширєи на пєритх вьіписєх
кгродьских браславских жалоба и обводь, и поступокь тоє кривдьі, чєрєз того
пана Микола» Псликовского Ічинєньш, (описань єст, то пакь, дєи, дніа
нинєшнего, даты, вєрхі шписаноє, маючи іа при собє двох шліахтичовь
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собывателевъ здєшнєго воєводства Браславского пна Романа Ивановича
Жабокрьи/кого а пна Дмитра Григорєвича Слупиц#, былъ єсми на той справє
во «меню єго милости пна подкоморого браславского Жорнтцах. Там жє за
соказанємь comпомєнєного #ргадника жорнищского пна Миколаїа П^сликовского
видєль єсми с тою шлгахтою, вишем помєнєною, на городищу # Пропастищь,
над рєчкою Сваричовкою, гдє двор пана подкоморого был, двє избє нємальн:,
(одна подлє др#гоє в стєнє, на корєн спалених, и двє пєчи розвалєньїє и там же
подлє тых избь в стенѣ, зналі жє, комор пат и иншоє будоване. И мєноваль тот
#ріадниюь жорнвищским, иж, дєи, в нєбьггности пана моєго року тєпєрєшнєго
дєвєтдєситого мсца априліа двадцат сємого дна єго млсть кнзь воєвода
браславскии чєрєз #ргадника своєго нємировского пна Захаріаша Рознопшнского
а воита нємировского Лаврина ДолганА, и чєрєз слугь своих Косовского,
Бородавку, чєрєз Иванка, гєтмана стрєлєцкого, и многих стрєлцовь и подданых
своих, и чєрєз инших помочниковь, со колкосоть чоловєка, на то способлєньїх,
кгвалтовнє а збройно наєхавши, тоть домь пна подкоморого новозбудованьш,
двє избє, на городищу запаливши, такжє коморы и состроги, по городищ#
збираючи, а на тоть согон в куп# клад#чи, спалил. Там жє в ровє сокологородища
нємало палєвь и бєрвєнА розметаного лєжит. К тому #казовал мнє на сєлищи
при том жє городищ# # Пропастиt^, з др#гоє сторони рєчки Сваричовки, иж на
сонь час там людє сєдєли, гако и тєпєр на томь наєздє знову др#гиє сєда/и. //
Тогды, дєи, на тоm жє час сострогь, што были засострожилисА, розбираючи
коморы, мєшканА их и всю тую сосаду жорнищскую согнємна корєнь спалиль, в
ни во што обернуть и вєликиє шкоды и грабєжи починиль. И видсл єсми там на
сєлищи, знат жє, комора спалєна. И такь, дєи, пєрєказ# в той сосадє Учинивши,
потомь з многих кгр#нтовь со/пчизных и пожитковь жорнищских іїна
подкоморого з спокомного дєржанА снаднє выбиль. Котороє гасочєвистоє сознанє
возного, до вєдомости своєє вродовоє прингавши, в книги кгродскиє браславскиє
записати казаль. И єст записано. Чого и выпис с книгь под пєчатю моєю єго
мл. пану Лаврину Пєсочинскому, подкоморому браславскому, на то єст дань.
Писань # Браславли.
Печатка

Грєгорєи Баибуза, писар
Корыкговалъ с книгами Хруі/ъ
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4047II, арк. 29-29 зв.
Засвідчена копія.

Реґести:

Najazdu obwod Bratkowskim, со do act zeznai.
Najazdu obwod w Zomiszczach o popalenie у insze szkody przez gwaitowny
naiazd od x(ię)cia Janusza Zbaraskiego, woiewody brasiaw(skiego). 1590
d. 17 8bris.
Там само. Арк. 29 зв.
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№ 195

1591 p., березня 20. Брацлав. Позов Брацлавського земського суду брацлавському воєводі і
кременецькому старості кн. Янушові Миколайовичу Збаразькому з вимогою
з’явитися на сесію коронного трибуналу в справі за скаргою брацлавського
підкоморія Лаврина Пісочинського про шкоди, заподіяні Жорнищському маєткові
підданими князя
Жикгимонт Трєтии, Бсшло млстю корол полскии, великий кнгаз литовскии,
р#скии, пр#скии, мазовєг/кии, жомоитскии, ифлгантьскии, королєвьства
Швєдьского властныи дєднч и пришльш корол
Тобє, в&шожном# кнзю Пн#шови Миколаєвичови Збаражском#, воєводє
браславском#, старостє крємганєукому.
Зо
всих добрь твоих лежачих и р#хомых, гдєколвєкь и правом іакимколвєкь
тобє присл#хаючих и мєн#ючих, росказ#єм, абы єси за сим позвом нашим #
суді головного трибуналу коронного Малоє Полски в Люблинє, кгды справы
судовьіє воєводства Браславского водлє порадк# и #фалы соимовоє с#жоны
будіть и таїа справа єм# с тобою з реєстрі припадеш, в рок# нинєшнєм тисеча
niamcom дєвєтдєсіат пєрвомь собличнє, гако на рокі завитом, самь стал на
собжалованьє и с#довноє попираньє #рожоного Лаврина Пєсочиньского,
подкомороєг браславского, которьштєбє позьіваєт сото, иж на рочкох кгродских
браславских, com вторку дніа дєвіатого мсца соктєбра в року близко минулою
тиеєча піатсоть дєвєтдєсіатом зачатих и судовнє еотправованых, мєл сонь с
тобою сочєвист#юросправ# сокгвалтовныи comтєбє наєздь чєрєз пєвньїє сособы
на двор єго Жорнищьскии, со позбиваньє, побраньє и розогнанє соттол слуг,
людєи н рємєсников, и пограбєнє там стрєлбьі, конєи, быдла и розноє маєтности,
со спалєньє и спустошєньє того двора и всєє сосады жорнищскоє, и со иньшиє
кривдыи шкоды, на сонь час там єму, #радник# и людєм єго починєньїє. В которои
справє com того суд# кгродского Браславского подком[ори]и браславскии до
суд# го[ло]вного триб#[н]ал# коронного апєлєвал, и тоє {а]пєлгацьіи єму
прєрєчоньїи с#дь доп#стил. Нижли рок# завитого водлє звычаю права
посполитого над право ку станью собоєи сторонє нє зложил и нє сописал. До
котороє справы Пєсочинскии такь в части єє, іако и во веєм сотзываетсіа, гако
то всє на позвєх и пост#пках правных тоє рєчи мєновитє а ширєи сописано. А
так тєпєр прєрєчоньїи подкоморыи браславскии ку той справє, верхЧ ©писанои,
в кгродє Браславском зачаток и ку апєліацьіи готовои, тєбє на рокь завитьш
водлє права посполитого и коистытуцым корокных до соного п#нькт#, на чом в
кгродг Браславском стало, и ку далшому пост#пку тоє всєє справы припозьіваєт.
Прото абы на рокь, вьппєи тобє сописаньш, ку скончєнью тоє всєє справы в
Люблинє на триб#налє стал и сторонє #кривжонои сотповєдал, и #справєдливилсга
завите, што тобє на рок# пришломь сторона ширєи вьівєдєт и со[ка]жєт, и в том
дєкрєту суд# головного трибуналекого, которьш на сон час #чинєн б#дєт,
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прислухивалсє, и досыm чинил. Писан в Браславли року ют нарожєньїа Исус
Хрыстова тысеча niamcom дєвєтдєсіат пєрвого мсца марьца двадьцатого дніа.
Позов зємским
Печатка
Йван Мик#линским, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4047II, арк. 34. Оригінал.
Те саме: Там само. Арк. 35. Оригінал. Те саме: Там само. Спр. 4122 III,
арк. 44-44 зв. Незасвідчена копія. Переклад польською мовою.

Реґести:
СОнаєздь.
O najazd.
Na tribunal roku 91 przypozew o najazd gwa[lto]wny.
A° 1590 die 20 martii. Przypozew po p. woiewode braclawskie0na tribunal
o grunti zomickie.
Pozew od jm. pana Lawryna Piesoczynskiego po x(ię)cia Janusza
Zbaraskiego o wybicie z Zomiszcz.
Там само. Спр. 4047II, арк. 34 зв.

№ 196

1591 p., травня 10. Брацлав. Запис земського возного Брацлавського воєводства Михайла
Братковського про те, що він увіткнув у ворота Немирівського замку позов
Брацлавського земського суду брацлавському воєводі кн. Янушові Миколайовичу
Збаразькому з вимогою з’явитися на сесію коронного трибуналу в справі за
скаргою брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського про шкоди, заподіяні
Жорнищському маєткові підданими князя
Року тисєча niamcom дєвєтдєсіат пєрвого мсца маїа дєсатого дніа
Михайло Братковским, возньш зємским воєводства Браславскогє, маючи
при собє двох шліахтичов, то єст пна Криштова БѴдниі/кого а пна ПЗна
(Орлш/кого, позов короліа єго мл. за пєчатью зємскою браславскою и подписом
р#ки писара того повєту пєрєд судь головний трибуналским по єго мл. кнзіа
ІЗнУїпа Миколаєвича Збаразского, воєвод# браславского, в жалобє єго мл. пна
Лаврина Писочиньского, подкоморог(о) браславског(о), ку апєліации водлє
дєкрєту кгродског(о) браславского ш кгвалтовным наєздь на двор
Жорнвищским, со побране, позбиване и розогнанє соттол слуг, людєм и
рємєсников и пограбєнє там стрєльбьі, конєм, быдла и розноє маєтностм, со
с[палє]ньє и спустошене того двора и всєє сосады Жорнвищскоє, и со инш[иє
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кри]вды и шкоды, на юн час там починеные, гако в тол* позвє ширєм сопи[сано],
'ітш'іл єсми # ворога замковые замк# Нємировского в Нємировє и в[одлє] тых
позвов рок на трибунале в Люблинє в год# нинєшнєл* д[євєт]дєсга/и пєрвом,
кгды водлє порадку воєводство Браславскоє с#жоно бу[дє/и], кнзю воєводє
браславскому становитисга завите єсми зложил, [и]мь, собєєл*сторонам, по квит#
при позвє зоставил з моєю [пє]чатью. Писань # Браславьли.
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4047II, арк. 37. Оригінал.

Реґести:

Qwit о najazd па tribunal.
O naiechanie na Zomiszcza przez x(ię)cia Janusza Zbaraskiego y zabranie
bydla у inszych rzeczy. 1591 d. 10 may.
Там само. Арк. 37 зв.

№ 197.
1591 p., червня 17. Новгородок. -

Впис у земську книгу Новогродської землі письмового уповноваження
подружжя Стєфана Михайловича Володковича і Ганни Богданівни Карчевської
братові останньої Миколаєві Богдановичу Карчевському домогтися від
брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського повернення цьому подружжю
частини маєтків Кам’яногірки і Жорнищ та одержання боргів за листами
небіжчиці Іванової Дубицької Настасії Петрівни, рідної бабці цих сестри і брата
Карчевських, даними їхньому батькові Богданові (1591 p., червня 14.
Новгородок)

Выпис с книгь зємьскихь зємьли Новгородьскоє
Лєта ют нарожєньга Сына Божєго тисєча піатьсоть дєвєтьдєсгать пєрвого
мсца июна сємнадцатого дна
На рокодс сУдовых зємскихь, со Свєтои Тромцы рьшского свАта в рок#
тєпєрєшнємь, на датє звышь писаномь дєвєтьдєсать пєрвомь, водлугь порада#
стат#тового # Новагородък# с#жоныхь и справованыхь, пєрєд нами, Есифомь
Ивановичол* Головнею, с#дьєю, а Каспєромь Кєрсновскимь, подсУдкомь,
врадниками с#довыми зємскими зємли Новгородскоє, постановившьісє сочєвисто
УсУд#, пань Стєфань Володковичь и малжонка єго пани Ганьна Богдановна
КарчовскаА соповєдали и то доброволнє Усне визнали, ижь, дєи, еони злєтили и
з#полн#ю моц дали пан# Миколаю Богданович# Карчєвском# на содысканье
части имєньа Камєногорки и Жорнвищь, в повєтє Браславскомь лежачыхъ, #
єго млсти пна Лаврина Пгасочынского, подкоморого браславского,- так
правнымь, гако и Угодливымъ способомь, и к том# на позысканье долговь за
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листами небожчицы пани Настаси Пєтровньї Ивановое ДУбицкое, бабки
рожоиоє еє пани Стєфановоє Володкєвичовоє, на дзржачомь добра и маєтности
по нєм, на што и листь свом Умоцованьш с пєчатьми своими и с подписол* рУки
єго1 пана Стефана Володковича, и такжє с пєчатми и с подписами рУкъ
некоторыхъ людєм заі/ныхь, з описаньємь в нємь всєго, мєновитє подостаткУ
ємУ, панУ Миколаю КарчєвскомУ, дали. Которым пры том жє Усномъ сознанью
своємь пєрєд нами V сУдУ положивши, просили, абы до книгь зємскихь
новгородскшс был Уписань. Мы, врад, того листУ соглєдавшьі и читаного добрє
выслУхавшы а прыпУставши рєчь, в нємь сописанУю, кУ вєдомости нашом
врадовом, до книг слово в слово Уписати єсмо вєлєли; и так сє в собє маєть:
ЇЛ, Стєфань Михамловичь Володковича, а га, Ганьна Богдановна Карчєвскад,
малжонка ег(о) пна Стефана Володковича, чынимь гавно и внзнаваємь симь
нашымь листомь кождомУ, комУ бы то вєдати належало, ижь што которад
част имєньа Камєного/жи и Жо/шьвтць, в повєтє Браславскомь лежачих,
котороє на тоm час, нє вєдать, за акимь правомь, єго млеть пань Лаврынь
Пгасочынским, подкоморым браславским, забравшы, безправне держить,
слУшнымъ и прирожонымъ правомь мнє, Ганьнє Богдановнє Карчєвском, и братУ
моємУрожономУ пнУМиколаю Богдановичу КарчєвскомУ належить, прото, ижь
про далєкость дороги нє могѴчы мы сами тамь в тоть крам дліа содысканьА
юноє маєтности ють єго млсти пана Лаврына Піасочынского спольнє с паномь
Миколаємь Карчєвскимь, з братомь моимь, мєнє, Ганьны Карчєвскоє, єхати и
сполнє з нимь того, іако близкости своєє, доходити, а хотєчьі єє, іако власность
свою, в рУкахь своихь мєть, сполною волєю нашою дали єсмо моць и симь
листом нашьш даєм и злєцаєм панУМиколаю Богданович# КарчєвскомУ, братУ
моємУ, мєнє, Ганъны Карчєвскоє, рожономУ, юнУючасть в ыменью Камєногорцє
и вь Жорньвищах, и во всихь кгрУнтахь и пожыткахъ ихь, кУнимь налєжачьіхь,
гаким жє кольвєкь имєнємь названыхь, тамь У єго млсти пана Лаврына
П асочынского вшєліакимь правнымъ способом юдыскиват, так тєж
прьпатєльскимь Угодливымь собичаєм зь єго млетью юто застановєньє чынить
и вєчнє то коньчит, буд продажным альбо іакимь жє колвєкь юбычаем. А што
сє дотычет листовь на долги, // ют нєбожчьїцьі пани Ивановоє ДУбицкоє пани
Настас[ь]и Пєтровньї, бабьки ншоє, нєбожчьїкУ панУ БогданУ КарчєвскомУ,
ютьцУнашомУ, даних, тогды и то симь жє листомь ншмь вшєліакимь способомь
томУ жь панУ Миколаю КарчєвскомУ на дєржачомь добра и маєтности
небожъчыцы бабки ншоє доходити с части своєм позволгаєм и моц даєм.
Которым, маючи во веєм том, іако сє вишє помєнило, на зыскъ и стратУ
зУполную мої/, ют нас симь ншмь Умоцованымъ листомь єму данУю, волєнь и
моцонь бУдєт зь єго млетью паном Лаврыном Пгасочьшским всє водлуг воли и
УподобаньА своєго кончыти и становити, а мы на том, што жь колвєкь пань
Миколам Карчєвским зь єго млетью паном Піасочынскимъ в том справє
застановить, бУд зьіщєть альбо и Утратиш, вєчнє на том перестати маємь, мы
сами и потомки нши, ни в чом томУ застановєнью єго, іакимколвєкь юбычаем
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УчьінєномУ, нє спротивлаючысА. На што всє дали єсмо пан# Миколаю
КарчєвскомУ сєс напгь Умоцованьш листь з нашими пєчатми и с подписомь
рУки моєє, мєнє, Стєфана Володковича. А пры томь были, бУдУчы того добрє
свєдоми, за Усною и сочєвистою прозбою нашою, до сєго нашого листУ пєчати
свои прыложывшы, рУками своими власными подписалисє ихь млсть па»
Крыштофь Узловскии, писарь кгродскии новгородскии, а пань Василєи
БогУшєвичь, и пань ИкУбь Прошьп/кии, зєміанє гсдрьскиє зємли Новгородскоє.
Писань У НовагородкУ рокУ шт нарожєньл Сына Божьєго тисєча піатьсот
дєвєтьдєсить пєрвого мсца и ю н а чотырнадцатого д н а . У того листУ пєчатєи
прыложоных п а т а подписєи рУкь писмомь рУскимъ чотыры, подписаны сУть
тыми словы: Стєфань Володковичь, власноюрУкоюподписаль. Устає прошоньш
шть пана Стєфана Володковича и пани малжонки єго пры пєчати и рУкУвласнУю
подписал. Крыштофь Узловскии, новгородскии писарь. Василєи БогУшєвичь
Мєньковскии, рУкою власною. Устає прошоньш, печать приложившы, Икобь
Прошыі/кии и рУкУсвою подписаль.
Котороє жь добровольноє а шчєвистоє сознаньє пана Стєфана Володкєв[ича]
и малжоньки єго пани Ганны Карчѣвское, такьжє и тоть листь их, сот них панУ
Миколаю КарчєвскомУ даныи, за прозбою ихь жє самихь до книг зємских
новгородскихь єсть Уписань. С которого записаньА и сєс вьшис с книгь панУ
Мик[олаю КарчєвскомУ] под наш[ими] врадовыми пєчатми єсть выданъ.
Писань УНова[городкУ].
Дві печатки
ЇАн Головна, зємскии писарь
В книгах скорыкговал
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047II, арк. 42-42 зв.
Засвідчена копія.

Реґести:
Plenipotentia do xiąg przyznana Anny Wlodkiewiczowey panu Mikolaiowi,
brathu swemu Korczewskiemu. A. 1591 die 17 juny.
Na odszukanie Zomiszcz і Kamienohorki. 1591 d. 17 juny.
Там само. Арк. 43 зв.

1Зайве слово.
№ 198

1591 p., жовтня 10. Брацлав. Позов Брацлавського земського суду брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському з вимогою з’явитися на сесію коронного трибуналу в
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справі за скаргою брацлавського воєводи і кременецького старости кн. Януша
Збаразького про неправомірні дії, до яких вдався підкоморій у зв’язку зі
звинуваченням воєводи в заподіянні шкод Жорнищському маєткові підданими з
Немирівського маєтку князя
Запис возного Дмитра Щикитинського про те, що він 15 жовтня 1591 р.
увіткнув цей позов у ворота Кам’яногірського двору.
Жикгимонт Третин, Боз/сюмлстью корол полскьш, великий кніаз литовскьш,
ріскии, пріскии, мазовєі/юш и жомоитцюш и кролєвства Швєі/кого пришльш
кріль и дєдич
Подкоморєму браславскомі Ірожоному Лаврину Пєсочинскому.
Жаловал І суді головног(о) трибіналского вєлможньш пан єго млсть кнзь
ГЗнушь Збаразскьш, воєвода браславскьш, староста крєміанєг/кьш, на вашу
млсть © том, што ж ваша млсть в рокі прошломь дєвіатдєсіатом позывал,
ваша млсть, пна воєводі браславского п о зв ы кгродскыми браславскыми на
рочкы кгродскьіє браславскые, которые были сужоны в том жє рокі, звыш
мєнованномь дєвіатдєсіатомь, юктєбріа дєвлтогє дніа, мєнуючи, іакобы єго
млсть в том жє рокі дєвАтьдєсіатом августа шостог(о)надцат дніа чєрєз
Іріадника своєго нємировского Заха/тша Розношиньского и чєрєз воита
нємировского Лаврина Долгани, Ф[є]дора БундІрєнка и Карпа, и иных
помочниковь мєл бы наслати на властный старожитньш кгрінть вашєм млсти
Жорниским над рєчкі Сваричовкі, повьішєй городища, сосады Жорнискоє,
недалеко пасєкьі Мишковскоє, гдє тєпєр Давыд стоит, почавши ют того мєстца,
Ів одні сторону к вєрховинє рєчкьі Лопєни и Лопєнєю до Істыа єє, гдє І Субокь1
Іпала, а в дрігую сторону кі граници пна Красносєлского, заніавши КрІтьш
горбь, рєчкі Климєтину, на кгрінтє Жорнисцкомь лежачую, и [за] Климєтиною
по границі даниповскію и юбодєнскую, а за рєчкою [Собкож, почавши com]2
границы сободєнскоє, зємль и кгрінтов, и ричкы жорнисц[киє аж до грани]цы
илинскоє, такьжє и за рєкою Вєликьш Богом3, [вси кгрінты пана подкоморого
старожитные, спокоиные Жорнисцкиє] на сєбє бы побрати мєл и тебе бы с
покойного держана [...] мєл. И кгды рокь І Браславлю на соньшрокь припаль,
[...] мл. єси на довод положена позві того сознанє возного корінного єнєрала
Йвана Антоновича Боїарского, іакобы сонпозовь класти мєл. А ют пна воєводьі
браславского Іказано правомь писаньш, которымь сіа воєводство Браславское
судить, жє енералы вєдлє их права ити нє мєли. ІЗко ж єго млсть пан староста
браславскьш, прихыліаючисіа праву писанному, соног(о) возного на сторону был
ютложил. (От которого понкту ваша млсть до суді головного трибіналског(о)
апєлєвал. И кгды рокь припад апєліацєи, єго млсть пан воєвод[а] браславскьш
нє мог тамь на юн час быmu и теж, нє маючи болшєє справы з вашєю млстю,
толко ю самого возного, там нє был. А ваша млсть мимо право посполитоє,
котороє значнє Ічит, жє вси справи кгродскьіє, зємскьіє нє маютсіа нигдє индєи
точити аж до сказаній головноє рєчи, а по всказє головною рєчи тєдьі апєлєцєіа //
до єго кролєвскоє млсти, а на сєсь час до суді головного трибуналского, а покуль
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быса справа tf належного судVнє переточила, нихто никого до суцѴненалежного
вызывати нє маєть. Мимо право ваша млсть в небытности єго млсти пна
воєводьі браславьского поднєсь єси позов кгродскии браславскии # суд#
головного трибуналского, которьш о выбит е с покоиного держана з кгрѴнтов
тыхъ на рокы4 браславскые5, в року дєвАтдєсатом шктєбра дєватого дна
припадали, и за соньшпозвомь кгродскьш, нє маючи тамь з нимь ани рокі/, ани
апєлєцєи оотоє з кгрод#, тамь єси на нємь право штые кгрѴнты вне вєдомости
єго пєрєводил и доводы акыес листовные и свєдєцство, [а]кобы єсть,
нєвєдаючие Йсазывал ку нємалои ш[кодє и кри]вдє єго млст. В чомь собє єго
млсть шкод[ы шацуєт] двадцать тисачєй золотыхь полскых и <в тоє з вашєю
млстью, ако шнеправныи пєрєвод права, такьжє и ютую шкодѴ, суднашог(о)
мовити хочєть. Прото абы ваша млсть перед судомь головнымъ
триб^налскымь, который са будєт судити в року дєв[а]тдєсат второмь в
перший понєдєлокь по Прєводнои Н єдєли, сам сталь и в томь са єго млсти пну
воєводє браславскому #сравєдливил. Писан tf Браславли року тисача патьсоть
дєвАтьдєсать пєрвого мсца соктєбра дєсатого дна.
Позов зємскии
Печатка
Йван Мик&іинским, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047 II, арк. 50-50 зв.
Оригінал.

Року тисєча ПАтсот дєвєтдєсАт пєрвого мсца соктєбра патогонадцат дна
сєсь позовь Ѵтъкнул єсми tf ворота двора єго млсти пна Лаврина Пєсочинского,
подкоморого браславского, #во имєню єго млсти Камєногорци, по єго млсти
пна подкоморєго самого писаныи, в жалобє єго млсти вєлможного кнжати
ІЗнуша Збаражского, воєводьі браславского, староста к р е м А н е і/к о г о , совызване
з суді/ належного и со нєслушньш пєрєвод права пєрєд судом головним на
трибунали Любєлском в року дєвєтдєсАт пєрвол*, и со неслушныи а нєправнє
(одержаныи декрет com того ж суді/ напротив ку єго млсти пну воєводє
браславскому, и со шкоды, ако то ширєи на том позвє жалоба єго млсти єсть
шписана. И рокь за тым позволі пєрєд судол< головнымь трибуналским в
Люблинє ку росправє становитисє чєрєз сєсь напис с подписом руки моєє
властноє на сєм позвє юбєюм сторонам зложил и шзнаимиль єсми, то єсть в
року пришлом тисєча ПАтсот дєвєтдєсАт второю, в першим понєдєлокь по
Нєдєли Проводно[и], на тот час, кгды таа справа з реєстру порлдколі своим
припадеш.
Дмитрь Щєкичинскии, возни,
рука власна
Там само. Арк. 50 зв. Оригінал. Див. окремий документ, який засвідчує цей
запис возного: Там само. Арк. 51. Оригінал.
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Реґести:
То позов по пана Пєсочинского со забране кгрѴнтов Жорнищскых,
сторонє ютдати.
Пн водкоморыи с пнол< воєв. бра. На трибуналь.
Року ЧД июн 5Гдек. За нєстанем сторони поводовоє созлии пєрєвод
права дєкрєту трибуналског(о) суд нинєшнии зд(а)єт, допустил в упадку
рєчи, в позвє сописаноє, сторону волную Учинил суд нинєшнии com того
позву, року и речи, в ним шписаноє.
Нє арєстована.
Pozew od k(sięcia) Zbarazskiego na tribunal pro malo obtento decretu
tribunalskie0o grunthy, o czym az injunio 92 dowiedzialem się.
Zbarazski cum Piasoczyn(ski) ad bona Zomiszcz. O zabranie grontow
zomisckich.
Там само. Арк. 51 зв.

1Собокъ

2Тут і далі пошкоджене відновлено на основі документа М 193.
4рочки 5Далі має бути коториє.

3Потрібно Великим Соболі.

№ 199

1591 p., жовтня 18. Прилук. Лист кн. Януша Збаразького брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському про те, що він через хворобу не може з’явитися на рочки
Брацлавського ґродського суду, котрі мають розпочатися 22 жовтня, щоб
присягнути, відповідно до декрету коронного трибуналу, що він, всупереч
твердженню підкоморія, не захопив ірунтів Жорнищського маєтку
Vrodzonemu panv Lawrinv Piesoczinskiemv, podkomorzemv braslawskiemu
Oznaimvie w. m., ysz doszla mnie wiadomosc, yakoby sąd glowny tribunalsky w
roku dziseiszim 1591 msca wresnia 4 dnia dekretem swym skazal, abym ia przisięgę
przeciwko w.m. o wybicie s pokoinego dzierzania z grvntv zomiskie0vczinil na roczkoch
prziszlych grodzskich brasiawskich, ktore napierwei po wyisciv szesci nedzel ot daty
one0dekretv sadzanyby byli, yakom ya w.m. s pokoine0dzierzania z grvntv w.m.
zomiskie0ne wybiial i ye° ne dzerze, yako szirei na dekrecie tribunalskim yest opisano.
‘Za ktorym dekretem tribunalskym iakoby rok tey przysziedze przypadacz1mial na
roczky groczkie braczlawskie, ktore przypascz y sadzone bycz maią w roku
teraznieyszym 1591 miesiacza pasdziemika 22 dnia. Na ktorych tho roczkach groczkych
braczlawskych ia dla choroby у nie[sposo]bnego zdrowia swe° bycz ni mogacz y z
waszą milosczia prawnie rospieracz szię у tey przysiegy wykonywacz, w.m. przes
ten list у shizebnika vmoczowanego moiego pana Hrehora Dederkala, pysarza
groczkiego krzemienieczkigo, oznaimuię. Y prosze, aby w.m. tego roku pylnosacz2у
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niktorego postepku prawnego przeciw mnie dzialacz nie raczil. Dan s Przihika dnia
18miesiącza pazsziemika roku 1591.
Janusz Zbarasky
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4137 III, арк. 33.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови?
Реґеста:

List ks(ięcia) Zbaraskiego zalozenia šie choroby. A° 1591 22 oktobris.
Там само. Арк. 33 зв.

'■ 1Писано іншою рукою.

2pylnoscz

№ 200
1591 p., жовтня 24. Брацлав. -

Декрет Брацлавського ґродського суду в справі за скаргою брацлавського
підкоморія і королівського писаря Лаврина Пісочинського стосовно захоплення
ґрунтів Жорнищського маєтку брацлавським воєводою і кременецьким
старостою кн. Янушем Збаразьким: з огляду на неявку князя на розпочаті
22 жовтня рочки цього суду, спричинену, згідно з його листами до брацлавського,
вінницького і З в е н и г о р о д с ь к о г о старости Юрія Струса з Комарова і
Л. Пісочинського, його хворобою, він звільнений від присяги, до якої його
зобов’язав декрет коронного трибуналу, що не захопив зазначені ґрунти; на
наступних рочках Брацлавського ґродського суду він же повинен присягнути в
тому самому, як і в тому, що на біжучі рочки не з’явився через хворобу
Wypis s kxiąg groczkych zamku hospodarskie0braszlawskie0
Po narodzeniu Sina Boze° 1591 miesziacza pasdziemika d(nia) 22
Na roczkach groczkych braczlawskych, ktore pszypadly y sządownie
odprawowacz szię zaczely roku у dnia, wyszey napiszanego, przede mną, Jerzym
Struszem s Komarowa, starostą bracztawskym, wynnyczkym у zwynogroczkym,
postanowywszy szie oblicznie, jego mscz pan Lawrin Pieszoczynsky, podkomorzy
braczlawsky, pysarz Krola Jego Mosczy, prosyl o przydanie woznego na przywolywanie
wielmoznego jego mosczy kniazia Janusza Zbaraskie0, woiewode braczlawskiego,
staroste krzemienieczkiego. Ja z urzedu megojego mosczy panu podkomorzemu dla
przywolywania jego mosczy pana woiewody braczlawskiego przydal woznego
woiewodztwa braczlawskiego Dmytra Sczykyczinskiego. Ktori wozny dnia pierszego
we wthorekjego mosczy pana woiewode braczlawskie0przywdywal ku wykonaniu
yuczynieniuprzyszięgy czielesneywedlug decretu sadu glownego trybunalu lubelskiego,
w roku teraznieyszym 91 miesziącza wrzesnia dnia 4 vczynionego, z oczywystey
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rosprawymiedzyjego mosczy panempodkomorzymbraczlawskym, powodem, z iedney,
a miedzy jego mosczia panem woiewodą braczlawskym, obzalowanym, przesz
vmoczowanego jego mosczy pana Piotrą Odrzywolskie0, z dragiey strony, a tho w
sprawie o gwattowne wybiczie pana podkomorzego bracziawskiego s pokoynego
dzierzenia grontow imieniajego mosczy zomisczkiego. Zfl ktorąprzyszięgąjego moscz
sam kxiaze woiewoda dobrowolnie wziąl szię, у thym decretem tribunalskim jego
mosczy iest nakazano, aby yą tu na roczkach teraznieyszich wykonal, to iest na thym,
ysz pana podkomorzego bracziawskiego s tych grontow imienia jego mosczy
zomisczkiego, o ktore on kxiazę woiwodę pozywal, gwaltownie // nie wibial у ych nie
dzierzy, nie chcze. Y ku dalszemu wykonaniu onego tribunalskie0decretu, w ktorym
to wszytko dostatecznie a szerzey iest opyszano, takze у nazaiutrz we srodę przesz
tegosz woznego jego mosczy pana woiewody bracziawskiego do they sprawy
przywolywacz dal1. Y gdy z regestra na dniu trzeczim, tho iest dzyszieysze0dnia we
czwartek miesziącza pazdziemika dnia 24 w roku teraznieyszym 91, ta sprawa miedzy
ich moscziamy panempodkomorzym y iego moscziąpanem woiewodąbraczlawskym
przythoczyla szie za trzeczym przywolywanim przesz tegosz woznego od pana
podkomorze0xązę2woiewodę bracziawskiego, tedy odjego mosczy xazeczia woiewody
bracziawskiego za listemmoczązupeiną, odjego mosczy dana, vmoczowany sluzebnyk
jego mosczy pan Hrehory Dederkalo, pisarz groczky krzemienieczky, postanowywszy
szie oblicznie u sądu, podal przesz tegosz woznego ziemskiego Dmitra Sczykyczinskiego
dwa listy jego mosczy pana woiewody bracziawskiego, pyszane ieden mnie, yako
vrzedu y starosczie, a drugy panu podromorzemu braczlawskiemu, iako stronie, w
ktorychjego moscz xioze woiewoda braczlawsky pysze, oznaymuie przesz the lysty
у umoczowanego sluzebnika swego, wyszey pomienionego, ysz iego moscz na roczky
tekaznieysze groczkie braczlawskie dla choroby у niesposzobnego zdrowia swego
bycz y stroną3 panim podkomorzym rosprawycz у they przyszięgy wykonacz nie
moze, proszącz, aby thego roku strona nie pilnowala у niktorego postempku prawnego
przeczyw niego nie dzialano. A pan podkomorzy braczlawsky na tho mowil, ysz jego
moscz xiaze woiewoda braczlawsky z roku teraznieyszego zawythego, decretem
tribunalskym tu terasz nasnaczonego, they przyszięgy у wszitkiey sprawy zwloczycz
nie moze y chocziay szię chorym bycz mianuie у thu przybycz nie moze, tedy wedle
statutu rozdziahi czwartego, // artikulu trzynastego prosil o przydanie woznego у
slachthy, aby do iego mosczy xiazeczia woiewody, ktory teras tu niepodaleku w
Niemirowie albo w Przyhxcze iest, iechali у they przyszięgy wysluchaly, у za tim by
szię dalsze wykonanie wedle decretu tribunalskiego w sprawach pana podkomorzego
nie omieskywalo. Vmoczowany zas jego mosczy pana woiewody bracziawskiego
pan Hrehory Dederkalo dla choroby jego mosczy xiasęczia woiewody o odlozenie
they sprawy prosil. A tak ya, przypatrzywszy szię prawu pospolithemu у zwyczaiu у
ze tho zalozenie szię chorobąna dzyszieyszym, chocziasz y na zawythym, roku terasz
panu woiewodzie braczlawskiemu slusnie idcz ma, a wydzacz thesz tho z decretu
tribunalskiego, w they sprawie vczinionego, ysz ta przysiega nigdzie indziey, iedno na
roczkach groczkych braczlawskych na vrzedzie moym od xiązeczia woiwody bycz
ma, przetho thę przysziege, iako w sprawie takiey, ktora oblicznosczy oszoby
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obzalowaney potrzebuie, do drugych blyško przyslich roczkow groczkych
braczlawskych wedhig artycuhi trzynastego w rozdzialie czwartym у wszistek
pomienionydecret sądu glownego tribunalskiego ze wszytkymy dalszemy postepkamy
iego wtheyze zupelney moczy odkladaie y zachowuię, skazuiacz, ysz na onich blisko
przyslych roczkoch groczkych braczlawskychjego moscz xiaze woiewoda powynien
bendzie stacz у napierwey przysziege swą, iako prawdzywie chor byl, vczinicz у
pothymtusz žaras thę przyszięge w sprawie pana podkomorzego zamisczkiey wedle
decretu tribunalskiego wikonacz a themu у wszitkym dalszym postepkom tego decretu
dosiczvczinicz, iako na zawithimroku. Czo wszitko // dla pamieczy do kxiag groczkych
braczlawskych iest zapyszano. S ktorych у then wypis pod pieczeczią moyą iego
mosczypanu Lawrinu Pieszoczinskiemu, podkomorzemu braczlawskiemu, na tho iest
dan. Piszan w Braslawiu.
Hrehory Baybuza, pisarz
Korigowan s kxiegamy
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 5-6.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

Реґести:
Decret grodski braclawski 22octobr(is) a(nni) 1591. Odlozenie chorobą
pierwszy raz o grunthy.
A. 91 d. 22 octobris. Dilatio infirmitatis ad sequentes term(inos), cittat(i)o(ne)
in termino iuramenti concessa, et totu(s) d(e)cre(ti) tribunalicy effectus ad
eosdem sequentes terminos cicitur.
Там само. Арк. 6 зв.

1Ідеться про Брацлавський гродський суд (власне - про Юрія Струса). 2xązęcza
іДалі має бути s.
№ 201

1591 p., жовтня 31. Брацлав. Зізнання возного Брацлавського воєводства Дмитра Щикитинського перед
Брацлавським ґродським урядом про те, що він увіткнув у ворота двору маєтку
Кам’яногірки позов Брацлавського земського суду брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському эвимогою з’явитися на сесію коронного трибуналу в
справі за скаргою брацлавського воєводи і кременецького старости кн. Януша
Збаразького про безпідставне звинувачення його підкоморієм у здійсненні наїзду
підцанихз Немирівського маєтку на Жорнищський маєток і про те, що підкоморій
неправомірно домігся винесення декрету тим же трибуналом в цій справі на
свою користь
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Видимуc с книг кгродских заку1гсдръского Браславского
По нарожєню Сна Божого Исус Хрста року ДФ дєвєтдєсіат пєрвого мсца
соктєбра ЛЗ дніа
На врадє кгродскам Браславскоє пєрєдо мною, Григорєм Ч є ч є л є л і ,
подстаростіш браславскии, постановившисє ючєвисто, возньш воєводства
Браславского Дмитръ Щикитикским ку записо'ваню до книг кгродских тыми
словы сознал, што, дєи, року тєпєрєшнєго тисіача niamcomдєвєтдєсіат пєрвого
мсца соктєбра піатогонадцат дніа іа, маючи при собє шліахту людєи добрых
іїна Станислава Здєбского а пна ІЗна Климашєвского, штносил єсми позов
трибуналскии воєводства Браславского до имєніа єго мл. пна Лаврина
Пєсочинского, подкоморєго браславского, Камєногорки. Которьш позов Йткнул
єсми ворота двора єго мл. и вріадникови єго мл. камєногорєі/кому соповєдал,
по єго мл. пна подкоморєго самого писаныи, в жалобє єго мл. вєлможного
кнжати ГЙнуша Збаражского, в о є в о д ь і браславского, старосты крємєнєї^кого,
сорєч, в том позвє мєновитє шписаную, то єст швьізванє з ctfд# належного до
суд# головного трибуналского, до Люблина, и со нєслушньш пєрєвод права
тьш судол* в року тисіача niamcom дєвєтдєсіат пєрвом ю ниіакоє выбите с
покоиного дєржаніа з кгрунтов єго мл. пна подкоморєго Жорннщских, котороє
іакобы єго мл. пан воєвода браславскии чєрєз вріадника своєго нємировского
Захаріаша Розношинского, так тєж воита и нѣкоторых слуг вчинити мєл, и со
нєслушньш а нєправнє юдєржаньш дєкрєт в той справє шт т о г о ж суд#
напротивко єго мл. пну воєводє браславскому, так тєж и шшкоды, в том позвє
мєнованьїє, іако ширєи и достаточнєн на то лі п о з в є жалоба єго мл. єст шписана
и доложона. За которьш позвом рок пєрєд судом головьньш трибуналскіш на
трибунале в Люблинє к\! росправє становитисє чєрєз напис с подписом руки
моєє властноє на том позвє их мл. шбєкш сторонам зложил єсми, то єст в
року пришлолі тисіача niamcom дєвєтдєсіат второл*, в перший понеділок по
Недѣли Проводнои, на тот час, кгды таїа справа з реєстру поріадком своим
припадєт. А другии такий жє позов з написом, рукою моєю властною
подписаныи, при сторонє поводовои дліа попираніа позву и рєчи шставил єсми.
Котороє то шчєвистоє зознанє возного до книг кгродских браславских
записати єсми казал. И єст записано. На што и видимус с книг под пєчатю
моєю в року тєпєрєшнєм дєвєтдєсіат второл* мсца июніа дєвіатогонадцат дніа
єго мл. пну Лаврину Пєсочинскому, подкоморому браславскому, єст выдан.
Писан Браславли.
Печатка
Грєгорєи Байбуза, писар
С книгами корыкгованъ
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4047II, арк. 54. Засвідчена
копія, видана 19 червня 1592 р. Те саме: Там само. Арк. 55. Засвідчена копія,
видана 19 червня 1592 р.
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Реґести:
Dowod pozwow tribunalskfich] pro male obtento o gwaltowne wybicie, od
p. woie(wody) braclawskiego o grunthy.
Rellatia woznego pozwow od kniazia Zbaraskie0pro male obtento decrethu
tribunalskie0o grunthy.
W sprawie zomiskiej Piaseczynskich.
Rellatia polozenia pozwu od x(ię)cia Janusza Zbaraskiego po
j. p. Piasoczynskiego o zly pozew od prawa, iakoby za wybicie z grontow
zomisckich. 1591 d. 19 8bris.
Там само Спр. 4047II, арк. 54 зв.

'замку
№ 202

1591 p., жовтня 31. Брацлав. Зізнання возного єнєрала Волинського воєводства Тиса Славоґурського
перед Брацлавським гродським урядом про те, що за дорученням брацлавського
воєводи і кременецького старости кн. Януша Збаразького він їздив до
Жорнищського маєтку з декретом коронного трибуналу, щоб, згідно з ним,
брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського, якого там застав, ув’язати в
тучастину цього маєтку, котра була захоплена князем, але що підкоморій не дав
згоду на ув’язання
Видиму[с] с кни[г] кгро[д]ск[их] [заляс]у гсдръского Браславского
По нарожєню Сна Бжого Исус Хрыста року ДФ дєвєтдєсіат пєрвого мсца
(октєбра JI3 дніа
На вріадє кгродском в замку гдрьском Браславскомь пєрєдо мною,
Григоремъ Чєчєлєм, подстаростим, ставши ©чєвисто, возньш єнєраль
воєводства Волыкского Тыс Славокгурским ©чєвисто дліа записованіа до книг
кгродских браслав[ски]х тыми словы вызнал, иж року тєпєрєшнєго тиеєча
піатьсот дєвєтдєсіат пє[рво]го мсца ©ктєбра двадцат дєвіатого дніа, будучи
мнє посл[а]нымъ до пн[а] Лаврина Пєсочинского, подкоморєго браславского,
com єго млсти вєлможного п[на] єго мл. кнжати П^нуша Збаражского, в о є в о д ь і
браславского, старосты крємєнєцкого, з декретом суді головного трибуналу
Любелского, которьш дє[кр]єтом суд головньш трибуналеким кгрунты пну
Лаврину Пєсочинскому, подкоморєму браславскому, пустити1, іако ж кгдымъ
приєхал до имєна пна Лаврина Пєсочинского, подкоморєго браславского, до
Жорнищъ, там жє, заст[а]вши пна подкоморєго браславского, мовилємь пні
подкоморємубрас[ла]в[ском]у [...]н вод[л]угь дєкрєту [...] кгрінты Жорнискиє,
с которых сє мєнил быти выбит, по ты[м] Ірочищам Івіазова[л]с[д], кгды єг[о]
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мл.2, дєкрєтови трибуналскому нє спротивлгаючисіа, Увєзана нє боронит и
боронити нє хочєт. А пнь Пєсочинскии, Увгазоватисє нє хотєчи, повєдил, иж га
права пилную. И просил, абы тоє сознанє возного до книг было записано. Што
ta, до вєдомости своєє вргадовоє прингалши, в книги кгродскиє браславскиє
записати казал. И єст за[п]исано. С которых и сєс выдимус3под пєчатю моєю
єго мл. пну Лаврину Пєс[оч]и[н]скому, подкоморєму браславскому, єст дан.
Писан ЧБраславли.
Печатка

Грєгорєи Баибуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047 П, арк. 56. Засвідчена
копія.
Реґести:

[...] k(sięcia) Janusza Zbarazkiego grunty oddawal. [A0] 1591 die
31 octobris.
O granty zomiszkie.
Там само. Арк. 56 зв.
1Д алі напрошується наказал.
3Виправлено з выпис.

2Ідеться про кн. Януша Збаразького.

№ 203
1591 p., листопада 3. Немирів. Квит брацлавського возного Михайла Братковського, виданий
брацлавському воєводі кн. Янушові Збаразькому, про те, що він увіткнув у ворота
Немирівського замку князя позов Брацлавського ґродського суду, за яким князь,
на вимогу брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського, на найближчих
рочках цього суду повинен присягнути, що на жовтневих 1591 р. рочках того ж
суду був відсутній через хворобу, а тому на них не міг присягнути, згідно з
декретом коронного трибуналу, що не захопив ґрунтів Жорнищського маєтку, а
також повинен присягнути, що таки не захопив цих ґрунтів

Roku 1591 mica listopada 3 dnia
Ya, Michal Bratkowski, wozny braslawski, maiąc przi sobie dwv szliachticow,
vtknąlem pozew grodzki braslawski po ye° m. x. Yanvsza Zbaraskie0, woiewode
braslawskie0, we wrota zamkowe zamkv ye° m. nemirowskie0, ktvrym pozwem pan
Lawrin Piesoczinski, podkomori braslawski, ye° m. x. woiewode przipozywa kv
wczinieniv przisęgi, yako ye° m. x. woiewoda prawdiwie chor byl у dlia tego na
roczkach teras preszlych grodzkich braslawskich, 22 dnia pazdemika sąndzic zaczętych,
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przisięgi wedlvg dekretv tribvnalv livbelskie0, w rokv niniesznem 91 msca septembra
4 dnia vczinione0, o gwaltowne wybicie pana Piesoczinskie0z grvntow ye° zomistkich
wykonac nie mogl, takiesz kv wykonaniv tei przisięgi w sprawie zomisckiei wiedlvg
pomienione0dekretv tribvnalskie0i kv dalszimpostępkom a prziwodzeniv ye° wskvtek
i dosyc czinieniv, odstępuiąc s pewnych priczin pirwsze0poiozenia pozwv [o] sprawe,
preze mnie we wrota zamkowe tegosz zamkv niemirowskie0po ye° m. x. woiewode
od pana Piesoczinskie0mica pazdemika 29 dnia v rokv terazneyszim ze wetknione0,
yako to szire na terazneyszim pozwie yest opisano. I rok za tym pozwem na blisko
prziszle roczki grodzkie braslawskie, ktąrze msca grudnia 3 dnia w rokv ninesznim 91
sądzic sie zaczną w Braslawli, stanowic sie tak ye° m. x. woiewodzie braslawskiemv,
yako panv podkomoremv, prez kwity s peczecą moią zlozii і obvdwvm stronam
oznaimilem. Yakoszprzi tympozwie, we wrota zamkv nemirowskie0teras wetknionym,
kwit moi ye° m. x. woiewodzie zostawilem, a drugi takisz y s tym takimze kwitem
moymprzi panv podkomorim zostawvie. Pisan w Niemirowi.
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4137 III, арк. 34.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

Реґеста:
Qwit па roczki 3 dece(mbra) anno 1591 d. З 9bris. Rellacyapotozeniapozwu
odjp. Piasoczynskiego po x(ię)cia Zbaraskiego do wykonaniaprzysięgi ratione
wybicia z Zomiscz, jako prawdziwe byl chory.
Там само. Арк. 34 зв.

№204
1591 p., листопада 3. Брацлав. Зізнання возного Брацлавського воєводства Михайла Братковського перед
Брацлавським ґродським урядом, що він видав квит брацлавському воєводі і
кременецькому старості кн. Янушові Збаразькому про увіткнення ним у ворота
Немирівського замку князя позову Брацлавського ґродського суду, за яким князь,
на вимогу брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського, на найближчих
рочках цього суду повинен присягнути, що на жовтневих 1591р. рочках того ж
суду був відсутній через хворобу, а тому на них не міг присягнути, згідно з
декретом коронного трибуналу, що не захопив ґрунтів Жорнищського маєтку, а
такожповинен присягнути, що таки не захопив цих ґрунтів
Wypis s kxiag groczkich zamku K. J. M. braczlawskie0
Po narodzenu J(ezusa) Christusza, Sina Bozego, roku 1591 miesiacza nouemb(ra)
3dnia
Na urzedzie groczkym braczlawskim przede mną, Hrehorim Czeczelem,
podstarosczim braczlawskym, postanowiwszy szie ocziwisto, wozny woiewodztwa
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braczla(wskiego) slachetny Michayto Bratkowsky ku zapysowaniu do kxiag groczkych
timy slowy zeznai, ysz roku teraznieiszego 1591 miesiacza nowemb(ra) dnia 3, maiacz
ia przy sobie slachtę ludzy dobrych pana Floriana Lopaczkiego a pana Fedora
Kozuchowskiego, odnioslempozewgroczkybraczla(wski) do Niemirowa pojm. kniazia
Janusza Zbaraskiego, woiewode braczla(wskiego), starostę krzemienieczkiego, у
wetknolemten pozew1wrota zamkujm. niemirowskiego, у opowiadalemtho Fedorowy
Bundurenkowy, miesczaninowy niemierowskiemu, y shidze pana Roznosinskiego
Tudrikowy. Ktorym tho pozwem pan Lawrin Piesoczinsky, p(odkomorzy)
b(raczlawski), jego m. k. woiewode przypoziwa ku uczinieniu przysięgy, iako iego m.
k. woiewoda braczla(wski) prawdziwie byl chor у dla tego na roczkoch terasz przeslich
groczkich braczlawskych, dnia 22 octo(bra) sądzicz zaczetich, przysiegy wedle decretu
tribunalu lubelskiego, w roku dzisieyszym 91 miesiacza wrzesnia dnia 4 uczinionego,
o gwaltowne wibiczie pana Piesoczinskiego z grontow iego zomisczkych wikonacz ni
mogl, takze ku wikonaniu they przysiegy w sprawie zomisczkiey wedle pomienionego
decretu tribunalskiego у ku dalsim postepkom a przywodzeniu tego wskutek у dosicz
czinieniu, odstepuiacz s pewnich priczin piersziego polozenia pozwu w tey sprawie
przes mię, woznego1, wrota zamkowe tegosz zamku niemierowskiego po j. m. k.
woiewode od pana Pieszoczinskiego, miesiacza octo(bra) 29 w roku teraznieyszym
ze wetknionego, iako tho szirey na teraznieysempozwie, ktorim ku tey samey rzeczy
у sprawie, wiszey opysaney, k. woiewodę przypoziwa, iest opisano. Y rok za tim
pozwem na blisko przysle roczky groczkie braczlawskie, ktore miesiacza decem(bra)
3 dnia w roku teraznieszim 91 sądzicz szię zaczną w Braczlawiu, stanowicz szie, tak
j. m. k. woiewodzie braczla(wskiemu), iako у panu podkomorzemu, przes kwiti s
pieczeczią moią zlozil у obom stronam oznaymilem. Iakosz ten rok skladaiącz,
zostawilem quit moy przy tim pozwie tamze1wrotach zamku niemierowskiego j. m.
k. woiewodzie, a drugy takze pozew y s takimze quitemmoimprzy panu podkomorzim,
stronie powodowey, dla popierania pozwu у rzeczy. A thy pozwy w titule, w rzeczy, w
daczie у we wszitkymzgodliwe. Ktore ya ocziwiste woznego zeznanie do wiadomosczy
swoiey przyiąwszy, do kxiag groczkich zapisacz у wipis s kxiag pod moyąpieczęczią
j. m. panu podko(morzemu) braczlawskiemu wydacz kazal. Pisan w Braczlawiu.
Hrehory Baybuza, pisarz
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 7.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.
Реґести:

S положене припозву to S прислгу па хороби.
Relatio extraditae cittationis su(pe)r pallatinu(m) ad praestand(um) sup(er)
veram infirmitatem iuramentum in ju(di)tio castren(se).
Там само. Арк. 7 зв.
1Після цього слова відсутнє we.
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№ 205
1591 p., грудня 10. Брацлав. -

Декрет Брацлавського ґродського суду в справі за скаргою брацлавського
підкоморія і королівського писаря Лаврина Пісочинського про шкоди, заподіяні
Жорнищському маєткові підданими брацлавського воєводи і кременецького
старости кн. Януша Миколайовича Збаразького
Wypis s kxiąg groczkych zamku K. J. M. braczlawskie0
Po urodzeniu Jezusa Christusa, Sina Boze0, 1591 miesiacza decem(bra) 3 dnia
Na roczkoch groczkych braczlawskych, ktore przypadly y sądownie odprawowacz
sziezaczelyroku у dnia, wyszey napisane0, przede mną, Jerzym Struszem s Komorowa,
starostą braslawskim, winniczkym у zwynogroczkym, postanowywszy szie u sądu
oblycznie, j. m. pan Lawrin Piesoczinsky, podkomorzy braczlawsky, pisarz K. J. M.,
prosil o przydanie woznego na przywolanie wielmoznego pana j. m. k. Janusza
Mikolaiowicza Zbaraskiego, woiewodę braczl(awskiego), staroste krzemienieczkiego.
Ja z urzedu moiego panu podkomorzemu na tho przydal wozne° woiewodztwa
braczl(awskiego) Dmitra Sczykitinskie0. Ktory wozni dnia pierszego, we wthorek,
pana woiewodę braczlawskie0 przywolywal ku przysluchaniu przysiegy od pana
podkomorze0bracziawskiego o gwalt y o skody, przy naiezdzie na ymienie pana
podkomorzego Zomiscza1, woiewodztwie braczlawskym lezacze, od j. m. pana
woiewodybracziawskiego przes pewne oszoby w roku przeslym 1590 miesiacza apri(la)
27dnia tam, w Zomisczach, podzialane, a tho wedle decretu sadu glownego tribunatu
lubelskiego, ktory szie stal w roku ninieyszym 91 miesiacza sept(embra) 4 dnia, у
odeslaniateyprzysięgyku wikonaniu ieyna roczky teraznieisze, у ku dalszemupostepku,
уwikonaniuonego tribunalskiego decretu, w ktorim tho wszitko mianowiczie a szerzey
iest opisano. Do ktorey sprawy od j. m. pana woiewody bracziawskiego za listem
moczązupelną, do they sprawy daną, umoczowanyj. m. pan Jan Lubiszowsky a pan
Bohus Horain, ozwawszy szię, powiedziely: [...] aczemy tu, ze pan Pieszoczinsky j.
m. pana woiewodę poziwa ku przysluchaniu przyszięgy, ktorajakobyjemu nakazana
bycz miala z decretu sadu glownego tribunalu lubelskiego, lecz iako pan Piesoczinsky
ku wykonaniu they przysiegy, tak tes j. m. pan woiewoda ku przysluchaniu iey na
roczkoch teraznieyszich roku miecz ni maią, acz na tich roczkoch, ktore naypierwey
po swieczie rzimskym s(więtym) Mikolaiu Byskupie przypadną y sądownie
odprawowani bendą. Takze tesz у drugiego dnia, we srodę, у trzecziego, we czwartek,
za prywolywaniem tegosz woznego umoczowany jego mosczy pana woiewody
braczlawskie0, w te slowa ozwawszy szię, powiedziely у thy obrony wnosily, ze tak
j. m. pan woiewoda ku przysluchaniu they przysięgy, iako thesz у pan Pieszoczinsky
ku wikonaniu iey roku na tich roczkoch ni maią. Y pokazaly decret sadu glowne0
tribunalu lubelskiego pod datą roku teraznieiszego 1591 mie(siąca) sept(embra) 4
dnia, wktorimpisze, ze pan Pieszoczinsky ku wykonaniu // pozysiegy, a pan woiewoda
ku przysluchaniu iey, oboya strona, rok na tich roczkoch, ktore naypierwey po
s(więtym) Mikolaiu Byskupie przypadnąy sądownie odprawowane bendą, miecz maią.
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A pan podkomorzy braczla(wski), iako na piersim dniu we wthorek, tak we srodę у
we czwartek, wywodzil, y2na roczkoch ninieisich, ktore iusz przypadli y sądzicz szie
bendą po s(więtym) Mikolaiu Byskupie w roku ninieiszym 91, po ktorich w tim roku
insich nigdy nie bendzie, pan podkomorzy ku wykonaniu, a j. m. pan woiewoda ku
przysluchaniu tey przysiegy wedle decretu tribunalskiego y zezwolenim3nasz, obudwu
stron, rok pewny y zawythy maią ktoregoskolwiek dnia po s(więtym) Mikolaiu
Byskupie. Gdys w decreczie pewnego dnia nie naznaczono, na roczkoch teraznieiszich,
року odsądzone nie bendą, ia tho przysiegę slusnie uczinicz mogę y iestem gotow a
nad decret tribunalsky w zadną controuersią w tey sprawie przysiedze y roku
namnieyszie0s panem Lubiesowskym y s panem Horainem y ny s kym nie wdaie y az
do koncza wdawacz szię nie chczę. Y s tym szie swiatczil. Ino, ysz szie iusz bylo tego
dnia spoznielo a dia przywofywania, iako na trzeczim dniu, z regestru insich wielu
spraw y stron czasz szię byl skroczil, ia w teyze moczy, iako wszitky inse sprawy, tak
y te, do iutrzeyszego dnia piatku miesiacza dece(mbra) 6 dnia w roku ninieyszym
odlozil byl. Nizly tego dnia, w piątek, swieto rzimskie s(więtego) Mikolaia Byskupa
byloprzypadlo, sprawzadnich nie odprawowalemy pod tasz mocządo dnia iutrzeyszego
dece(mbra) 7 dnia y4, poky by szię sprawy nie odsądziely, odlozylem. A gdy w sobotę
miesiacza dece(mbra) 7 dnia a, minąwszy niedziele, dzien szosty, potim w poniedzialek
miesiacza dece(mbra) 9 dnia insze sprawy sądowe wedle przypadnienia z regestru
sądownie odprawowaly szię, pan podkomorzy braczlawsky ku wykonaniu they przysiegi
swey u sądupilnoscz czinil y stronyprzecziwneyprzes woznego Dmitra Sczykitinskiego
przywoliwal. Nizly, iako pierwey po wszitky thy dny, tak y teras, umoczowany pana
woiewody braczlawskiego, oziwaiącz szię, roku zadnego ku uczinieniu y ku
przysluchywaniu they przysiegy nie przyznawaly y swiadczyly szie y tho sobie zapisacz
daly. To pak we wtorek miesiacza dece(mbra) 10 dnia, gdy ta sprawa z regestru
przypadla, tedy pan podkomorzy, strony swoyey przecziwney, j. m. pana woiewodę
braczlawskiego, przes tegos woznego Dmitra Sczykytinskiego ku przysluchaniu
pomienioney przysiegy przywolacz dawszy a dowodzącz roku pewnego sobie ku
uczinieniu aj. m. panu woiewodzie braczla(wskiemu) ku przysluchaniu tey przysiegy,
polozil decret sądu glownego tribunalskiego takize y pod tąz dathą wyszey pomienioną,
iako y strona przecziwna pokladala. A po wiczitaniu tego decretujm. // pan podkomorzy
braczlawsky domawial szie y sz[...] sad glowny tribunalsky z ocziwistey rosprawy
moiey z iego mosczia panem woiewodąbraczlawskym mnie na gwalczie y skodach,
w pozwie y w tim decreczie opisanich, przysiegę skazal y ku wykonaniu iey na roczky
teraznieysze, ktore szie zaczely y dotąd po swieczie s(więtego) Mikolaia Byskupa w
roku ninieyszym 91 sadzą, tak iey samotrzecz5 slachczyczamy, szobie rownemy,
wikonacz iestemgothow. Y prosiį aby iemu rota napisana y obyczaiemzwyklimwydana
byla. Ja, przypatrzywszy szie decretu tribunalskiemu y baczącz, ysz po tich roczkach
groczkich braczlawskych, ktore szie zaczely y terasz sadzą po s(wieczie) swietego
Mikolaia Byskupa w roku ninieyszym 91, iusz w tim roku 91 drugie roczky *7 roczky'6
sądzone bycz nie moga, az w roku 92, nakazalem panu podkomorzemu one przysiege
dnia teraznieyszego miesiacza dece(mbra) 10 dnia wedle naznaczenia decretu
tribunalskiego tu teras na tich roczkoch groczkoch braczlaw(skich) a ninieiszym roku
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wikonacz. A umoczowany j. mosczy pana woiewody braczlawskiego od tego
appellowali. Iamtey apellatiey, iako od rzeczy ossądzoney, wedle decretu tribunalskiego
dopusczicz nie mogl у nie dopusczil. A umoczowany j. m. pana woiewody
braczla(wskiego) na mnie, iako na urząd у strone, woznim swiatczyly у tho sobie
z[...Jisacz daly, mianuiącz to bycz z ublizenim sprawiedliwosczyj. m. pana woiewody
braczla(wskie)°; a przy apellaty у swiatczeniu stoiącz, powiedziely, ysz pan podkomorzy
na tich skodach przysiegacz ni moze, ktore sziej. m. nie staly. Ze grabarzom, mlinarzom
у haydukom pieniadze podawal, ktorzy iemu nie zasluzily, tedy iako on na takowich
skodach przecziwko j. m. przysiegacz ani jm. iemu za nich placzicz nie powinien; a
thesz tych haydukowjmiony nie pomienil, у kazdy pan slugy sam suka, gdy, iemu nie
zashiziwszy, ucziecze. Tak tes czo w pozwie swoym napisal, ysz iakoby mial w
nieuziwaniu pozitkow tey maiętnosczy skody sobie tisiacz kop groszy, napysal tedy, у
na tim on przysiegacz ani jm. placzicz iemu nie powinien, gdys iako on sam w pozwie
swoympomienil, czegojm. nie przyznawa, zejm., tamnaiechawszy, skode tilko uczynil
у precz odiechal. Thedyjego moscz iemu zadney skody w nieuziwaniu pozitkow nie
czynil any on tesz iey odjm. miecz nie mogl, gdysz sam to dzierzal у uziwal, a wedlug
prawa, ktorym szie woiewodztwo tutecznie sadzy, у zwyczaiu dawnego ni moze bycz
insza skoda rozumiana, tilko tha, ktorą by wzial. Y on thesz w pozwie swoym
mianowiczie, czo iemu wzieto, napysal a ynsich skod zadnich, ktore szie nie rodziely,
krzezicz// ani [...] wygrawacz nie moze, gdysz у wedhig prawa, wedlug decretu
tribunalskiego, ktore° panu podkomorzemu nakazana przysiega, to iest wedhig articulu
wtore0w rozdziale II tedy iest znacznie napisano, ze ieslyby kto szobie mienil skode
wiekszą, nie wedlug maietnosczy swey, thedy ma postawicz tych ludzy, ktorzy u niego
tę maietnoscz wydziely, odkod szie iasnie pokazuie, ze tilko ta skoda, ktorą by tam
wzial, rozumiana bycz ma, ale ta, ktora szie iescze nie rodziela, trudno ma bycz za
skodę policzona. Przeto s tich wszitkych przyczin tho za skodę rozumiano bycz nie
moze any pan podkomorzy przysięgacz, any tesz j.m. za tho placzicz nie powynien.
Ale gdy jm. pan podkomorzy wedlug tego decretu tribunalskie0na tych rzeczach,
ktore w pozwie swoym pomienil, przysiege uczinicz7,jm. takowe rzeczy oddacz albo
pieniadzmy zaplaczicz, albo thes w niezaplaczeniu wiazanie8wedle prawa w imienie
swoie postąpy. A pan podkomorzy, iako po wszitky dny na roczkoch ninieysich, tak у
therasz, wimawial szie у oswiatczal w sądu woznim, ze szie w zadną controuersią s
timy umoczowanimyjego mosczy pana woiewodzynimy y ni s kym w tey sprawie nie
wdawal, nie wdaie у wdawacz nie chcze, gdys themu byl czas oczywistey rosprawy
u sądu tribunalskiego, ktorego decretu9iusz tho wszitko mnie przysądzono nakazano
у stwierdzono, a thu terasz tilko na wykonanie przysiegy y na executią, a nie do
zadney controuersiey odeslano. A ysz czy umoczowani j. m. pana woiewody
bracz(lawskiego) przecziw decretu tribunalskiemu mowią, a tho szie na strone u sadu
woznim swiatczil у prosil, abim takowe przymowy, iako rzeczy nieprawne, od strony
pana woiewody braczlawskiego nie przymowal у do sprawy ninieyszey nie
pržymiesziwal. Y dal szobie to oswiatczenie zapisacz. A tak ya, baczacz, ze thy
przymowy umoczowanich pana woiewodzynich przecziw decretu tribunalskiemu są
wedle tego decretu tribunalskiego y na gwalczie, y na skodach pana Pieszoczinskiego,
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w pozwie у w decreczie tribunalskym opisanich, rote napisacz kazal. Iakosz iuszjm.
pan podkomorzy braczlawsky do przysiegy samotrzecz5 slachta sobie rowną wedle
decretu tribunalskiego terasz gotowbyl y rota napisana byla. A potim ya za pozwolinim
dobrowolnym obudwu stron, tho iestjm. pana podkomorzego bracziawskiego samego
oblicznie a odjm. pana woiewody braczlaw(skiego) umoczowanich za listem moczą
zupelna, imodjm. daną, ktoryu sadupdozily10.Ytak szie od slowa do slowaw szobiema:
Janusz Zbarazky, woiewoda braczlawsky, starosta krzemienieczky
Oznaymuie tim moym umoczowanim listem, czo wedle zaczeczia prawa у
postep//kow iego sąd glowny tribunalsky w roku teraznieyszym 1591 miesiacza
wrzesnia dnia 4 decretem swoym nakazal panu Lawrinu Pieszoczinskiemu,
podkomorzemu braczlawskiemu, dowoth, tho iest przysiege, uczinicz na gwalczie у
na skodach iego, ktory on mienil ode mnie przecziw pewne oszoby przy naiezdzie
gwaltownim na imienie iego Zomiscza, tam sobie poczinione. Y timze decretem sad
glowny tribunalsky the przysiege ku wikonaniu odeslal na roczky groczkie braczlawskie,
ktore piersze przypadną y sadzone bendą po s(więtym) Mikolaiu Byskupie wedle
nowego calendarzu rzymskie0, iako sirzey a mianowyczie na thym decreczie
tribunalskim iest opisano. Na ktore roczky groczkie braczlawskie wyszey pomienione
ja dla niesposobnego zdrowia swego w Braczlawiu bycz у tey przysiegy, iesliby slusnie
wedle tego decretu tribunalskiego rok prypadacz mial, przysluchiwacz szię nie mogacz,
zleczilemу timmoymumoczowanim listemporucząm, mocz zupelna daię sluzebnikom
moym panu Janu Lubieszowskiemu a panu Bochuszu Horainu, tak obom pospolu,
yako y iednemu ktoremu z nich, to iest do obmow, postepkow у obron prawnich. A
iesliby slusnie wedle prawa przyslo у do sluchania przysiegy, a oszoblywie do rozeymu,
do rospisu y na prz[yis]czie inszego roku у rokow we wszitkym tak, iako szie [pano]m
umoczowanim moym podobacz bendzie y iako ko[...] ony z iego mosczia panem
Lawrinem Piesoczinskym, podkomorzim braczlawskim, postanowią, przymuiącz przes
tich umoczowanich moich we wszitkim zisk y stratę. Y na tho daie tim slugom
umoczowanim moym ten moy umoczowany list z moyą piecziczią y s podpysem reky
mey wlasney. Pisan w Krzemienczu roku po narodzeniu Jezusa Christa, Sina Bozego,
1591 miesiacza nouem(bra) 27 dnia. Janusz Zbarazky, reką.
Tę przysiege w teyze moczy do roczkow groczkych braczlaw(skich), ktore
przypadnąy sądzone bendąw roku blisko przyslim 1592 miesiacza febru(ara) 25 dnia
we wthorek, odlozylem y odkladąm, y zachowuiacz obiema stronom na tych przyslich
pomienionich rochkoch groczkych braczla(wskich) taky rok, iak y tu na ten czasz
miely w teyze moczy, bes wszeliakie0ublizenia. Ktory ten decret sądu mėgo do kxiag
groczkich braczlawskych zapisacziem kazal. Iakosz iest zapisano. Na czo у ten wypis
z moyą pieczeczią j° mosczy panu Lawrinu Pieszoczinskie", podkomorzemu
braczla(wskiemu), iest wydąn. Pisan w Braczlawiu.
Jerzy Stras s Komorowa, starosta
Hrehory Baybuza, pisarz
braczla(wski), winniczky, rekąswąwlasną
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 8-10.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.
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Реґести:

Ktory decret in toto przyięli, tylko roziem do drugich roczkow na przysięgę
uczynili.
A. 91 d. decembris 3. Scriptio termini iuramenti, q[ua] causa introcontenta
post [...] judicy decreta limitatur de consensu partium ad terminos castren(ses),
d. 25 february a. 92 celebrandos.
Decret groczky o przysiegę, przes ktory szie odlozyla ex consensu partium
do roczkow 25 febr(uara) 92.
Там само. Арк. 11 зв.
1Далі має бути w. 2ysz або yz. 3zezwolenia 4у зайве.
5Далі має бути z.
6‘ 6Зайве місце.
7uczyni 8uwiazanie або wwiazanie
9decretem 10Далі
відсутнє зазначення Юрієм Струсом того, що він дозволив цей умоцований лист
внести в даний декрет.

№ 206
1591 p., грудня 18. Брацлав. -

Зізнання возного Брацлавського воєводства Дмитра Щикитинського перед
Брацлавським ґродським урядом про те, що він у ворота двору Кам’яногірки,
маєтку брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського, увіткнув позов
Брацлавського земського суду з вимогоюз’явитися на сесію коронного трибуналу
всправі за скаргою брацлавського воєводи і кременецького старости кн. Януша
Збаразькогостосовно безпідставного звинувачення його підкоморієм у здійсненні
наїзду підданих з Немирівського маєтку на Жорнищський маєток і про те, що
підкоморій неправомірно домігся винесення декрету тим же трибуналом в цій
справі на свою користь
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 12.
Незасвідчена копія 1592 р. Переклад з руської мови. Документ ідентичний
документу № 201.
Реґести:

(От пна воєводьі про мале обтєнто декрет# трибуналског(о) со наєздь
Rellatia polozenia pozwu od ks(ięcia) Zbaraskie0pro male obtento na tribunal
o naiazd na mie(nie) w Kamionohorce, o naiazd. 1591 d. 18 Xbris.
A. 91 d. 18 decembris. Positio cittationis pro male obtento [...], extradita
ad tribunal ex parte m(agnifici) pallatini braclaviensis in causa deuastationis
Zomiscz.
Там само. Арк. 12 зв.
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№ 207

1592 p., січня 7. Луцьк. Лист кн. Януша Збаразького брацлавському. підкоморієві Лавринові
Пісочинському про те, що він через хворобу не може з’явитися на рочки
Брацлавського ґродського суду, котрі мають розпочатися 14 січня 1592 р., в
справі за скаргою підкоморія про захоплення ірунтів Жорнищського маєтку, щоб присягнути, відповідно до декрету коронного трибуналу 1591 p., що цього
захоплення не було, і стосовно того, що через хворобу він не з’явився на жовтневі
і грудневі 1591 р. рочки того самого суду, на яких мав присягнути за тим же
декретом, а на других з них - і стосовно своєї неявки на перші
Урожоному пану Лаврину Пєсочинскому, подкоморому браславскому.
СОзнаммую вшєи млти, иж дошла мнє вѣдомос/и, іакобы мєл мєнє вша млст
позвати позвеш кгродским браславским пєрєд сѴдъ кгродскии Брославскии
на рочки кгродскиє бріаславскиє, которьіє припасти и сужони быти мают в
року тєпєрєшнєм тиеєча niamcom дєвєтдєсіат втором мсца гєнвара
чєтвє/ггогонадца/и дніа, сото, иж іакобы мєла быти мнє наказана присіага чєрєз
дєкрєт сіді головного трибуналу Любєлского, а то в справє іакобы ш
кгвалтовноє вьібитє com мєнє чєрєз сособы пєвньїє з спокоиного дєржаніа
кгрінгов іакобы имєніа вшє1млсти Жорнищских2. Котораіа то присєга мнє іакобы
водлугь дєкрєту трыбунальского на рочкох кгродских бріаславских, которьіє в
року пьрошлом дєвєтдєсіат пєрвом мсца сокьтєбра двадцат второго дніа
припади и сужоны были, была припала. На которых то рочкох іа іакобы дліа
нєспособного здоровд своєго быти и тоє присоги Ѵчинити нє мог, со котором
хоробє своєи чєрєз лист свои вшєи м л с т и , іако сторонє, и вріадови сознаммити и
хоробою заложитисіа мєл. До котороє то присіаги, такь тоє чєрєз дєкрєт
трыбуналъскии наказано, іако и до присіаги, иж єсми на тот час правдиве хор
былъ и дліа хоробы своєє тоє присєги на тых рочкох кгродских бріаславских
вчинити нє мог, вша млст іакобы мєнє на рочки прошльїє бріаславскиє, которые
в року пьропшш дєвєтдєсіат пєрвол/ мсца дєкабріа трєтєго д н а припали и
сужоны былм, перед суд кгродскии Бріаславскии позивати мєль. На которых
то рочкох іа іакобы дліа нєспособного здоровА своєго бити и на тот позовь з
вшєю млетю правнє сє роспирати, так тежтоє присєги, з декреті трыбуналского
всказаноє, и дрігоє, іаком правдиве хор был, виконати нє могь, <юкоторомхоробє
своєи чєрєз лист свои вшєє млсти, ако сторонє, а (особливе вріадови сознаммити
и другим раз хоробою заложитм сє мєл. До котороє то присєги, [т]ак тоє, чєрєз
дєкрєть трыбуналским наказанеє, око и до двох присєг, иж єсми на тот час
правдиве был хор и дло хоробы своєє тих присогь на тыхь двоих рочкох
браславских акобых а Ічинитм нє мог, то пак вша млст акобы мєнє на рочки
браславскиє, звыш помєнєньїє, на ден чєтвєртнмнадцєт мсца гєнваріа
припальїє, пєрєд судь кгродскии Браславскии позвати мєл такь, око ширєи
жалоба вшєи млсти на томь позвє ©писана єст. На коториє то рочки кгродскиє
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бріаславскиє, звыш помєнєньїє, а дла хоробы и нєспособного здоровьа своєго,
которьш мєнє Па» Бог навєдрити рачил, У Браславли быти и пєрєд с Уд о л і
кгродскимБраславским становитиса, и тых прнсаг, звыпгь помененых, Учинити
нє могУчи, оотой хоробє своєи вашєи млсти, ако сторонє и врадови чєрєз листы
иУмоцованых своих, то єст прилтєла моєго пна Йвана Мєлєшка и служебника
моєго Йвана Слєзкгу, данаимую. бша бы млст, со то л і вѣдаючи, мєнє в то лі
водлУгь права п о с п о л и т о г о и артикулу трєтєгонадцєт, в роздєлє чєтвєртомь
шписаного, заховал и никоторого поступьку правного протне мєнє чинити нє
рачил. Зъ тьш сє мосцє в!м. залєцам. Писа» в Луг^ку року тисєча namcom 92
мсца гєнвара сємого дна.
ІГм. зыч. приатєл
List па sud zemski bra(slawski)
Печатка
Janusz Zbaraski, wlasna [ręka]
ЛНБHAHУкраїни, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047II, арк. 58. Оригінал.
Реґести:
Дзаложєнє хоробы.
3'Заложє«є третєє хоробьг3. 3Трєтии раз'3.
А 1592 die 7 januar[ii]. List p. woiewody braclawskiego.
3Na roczkoch 19 januarir3.
A01592. Chorobą sie zalozyl trzeci raz.
Тамсамо. Арк. 58 зв.
'вшеи

2Жорнищского

3‘ 3Перекреслено.
№ 208

1592 p., січня 8. Брацлав. Впис у брацлавську земську книгу випису з луцької гродської книги
(1591 p., серпня 24. Луцьк), який містить впис листа Миколая Богдановича
Корчевського (Карчевського), котрим він від свого і своєї сестри Стефанової
Михайловича Володкевича Ганни Богданівни Корчевської імені, спираючись на
згоду її та її чоловіка і опікуна Стефана Володкевича, дарує брацлавському
підкоморієві Лавринові Пісочинському свою і сестри частини в маєтках
Жорнищах, Кам’яногірці, Овдіївцях, Вишні, Головачівцях і Піщаному, людей і
ґрунтив місті Вінниці і біля нього, а також оголошує недійсними листи їхнього
батькаБогдана Корчевського стосовно несплачених йому боргів та віновні листи
на зазначені маєтки, які, листи, дісталися їм від їхньої матері Галени Іванівни
Дубицької, а останній - від її батька Івана Дубицького, матері Настасії Петрівні
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Биківни та братів Павла і Олександра Івановичів Дубицьких (1591 p.,
серпня 21. Гоща)
Выпис с книг справ судових зємских з pokoe воєводства Браславского
Лѣта com нарожєніа Сына Бжго Исус Хрста тисєча піатьсот дєвєтдєсіат
второг(о) мсца гєнвара Я дніа
На рокох судових зємских браславских, коториє шТрєх Кроліах рішског(о)
свіата припали и на завтриє водлє статуту судовнє зачати и штправованы были
в року нинєшнємь дєвєтдєсіат вгором, пєрєд нами, Семєнсш СОбодєнскимь,
судєю, а Михаиломь Ласкою, подсудкомъ, вріадниками судовими зємскими
воєводства Браславского, постановившисє шбличнє, пан СОлексѣи Діаковскии,
коморник воєводства Браславског(о), соповєдал, иж, дєм, пан Миколам
Богданович Корчєвскии такь з сторони части своєє, іако тєж и з сторони части
панєє Стєфановоє Володкєвичовоє панєє Ганни Корчєвскоє, сєстрьі своєє
рожоноє, маючи com іїна Стєфана Володкєвича, іако сопєкуна и малжонка тоє
малжонки єго, и шт нєє самоє, сєстрьі своєє, право, на сєбє влитоє, и шаф#нок
в[є]чньш, мнимаючи собє за прирожонимь правомь належати вир[єч]єнє права
до имєніа Камєногорки з налєжностіами СОвдєєвєць, Вишни, людєи, кгрунтов, в
мєстє и при мєстє Вѣницкомь, такжє Жорнищь з налєжностіами Головачовєі/ и
Пєщаного, зо всѣми доходи и пожитки, и широкостіами, а шсобливє з вєна,
долговь и сумь пєнєжних, вирєчєнє #чинил, а во всємь слушноє право, держане
и давности єго милости пану Лаврєн# Пєсочинскому, подкоморому
браславскому, призн[а]л, лист свои подлуг права на то дал и на #ріадє вызналъ,
гдє то всє мєновитє а ширєи єст шписано. И б#д#чи шн тєпєр на то шт пна
подкоморог(о) посланий, тот запис пна Корчєвског(о) с пєчитю1и по[д]писомь
р#ки єго и тєжс пєчатми и с подписи р#кь людєи заг/ных, такжє и випис с книг
кгродских луцких шчєвистог(о) сознаніа пна Корчєвского положил и просил,
абыхмо тоє право до книг повєтових зємских браславских пєрєнєсти и вписати
росказали. Которых листов ми шшєдавши и вислухавши а видіачи бити цє[л]ьіє,
пєчатми и подписи р#кь наполнєниє, вєлєли єсмо шт слова д[о] [сл]ова до
книг зємских браславских вписати. И так сє в собє маєт:
Випис с книг кгродских замку гсдрского Луцког(о)
По нарожєню Сина Болсєго Исуса Хрста року тисєча піатьсот дєвєтдєсіат
пєрвого мсц[а] августа двадцат четвертого дніа
В рочкох кгродских луцких, кот[о]рнє шт дніа двадцат второг(о) мсца
августа в року тєпєрєшнємь дєвєтдєсіат пєрвомь водлуг поріадку статутовог(о)
зачатихь2 и судовнє штправованих3, пєрєдо мною, Алєксандромь Сємашкол<
на ХЙпковє, кашталіаномь браславскимь, старостою луцкимь, постановившисга
шчєвисто # суд#, ірожоньш пан Миколаи Богданович Корчєвскии шповєдал и
доброволнє #снє визнал, иж што, дєи, котораіа часть имєнєи Камєногорки и
Жорнищь зо всѣми налєжностіами, кгрунтн и пожитки, дотол прислухаючими,
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вь воєвод//ствє Браславскомь лежачих, мнє и сєстрє моєи рожонои панєи
Стєфановои Володкєвичовои панєи Ганнє Богдановнє Карчєвскои правомь
прирожонымъ належати мели4, а єго милост па» Лавре» Пєсочинскии,
подкомории браславскии, іакобы то, нє вєдати, за іакимь правам забравши,
держати мєл, к тому листы на долги ют нєбожчика пна Богдана Карчєвског(о),
ш/лца нашог(о), и листы вєновньїє з ьімєнєи ютчизних по небожчицы панєи
Галенє Ивановнє ДУбицкои, матцє нашои, мнє и той сєстрє моєи налєжачиє5,
которих, дєи, имєнєи, долгов и вєна на держачою добра доходити єсмо мєли. То
пакь, дєи, га, Миколаи Карчєвскии такь з сторони части моєи и тєж ют єго
милости пна Стєфана Михайловича Володкевича, ако малжонка и сопєкуна
малжонки своєє панєє Ганны Карчєвскоє, и самоє тоє сєстри моєє, з сторони
части єє, маючи comнихь право влитоє и шафУнок вєчнии, того всєго права их
до имєнєи прєрєчоних и до всѣх долгов и вєна, на мєнє правнє и Ургадовнє
влитих, зь єго милостю паном Лаврєномь Пєсочинскимь оото всє приіатєлскии
погодил, на што и лист свои доброволнии с пєчатю и с подписомь рУки своєє,
такжє с пєчатми и с подписами рук никоторых людєи заі/них, з описованємь в
нємь всєго мєновитє подостаткУ, пану подкоморому браславскому даль;
которьшпри том жє Устнам сознаню своємь пєрєдо мною, УсудУ, положивши,
просил, аби читан и до книгь кгродскихь луцких был Уписан. \А, вріад, того
листу юлієдавши и читаног(о) добрє вислухавши, а припустивши рєчь, в нємь
(описаную, ку вєдомости своєи врадовоє, до книг слово в слово Уписати єсми
вєлєл. И так[ь] в собє маєть:
\А, Миколаи Богданович Карчєвскии, вызнавамъ тьш моимь листомь всѣмь
вобец и кождому зособна, кому бУдєт потреба то вєдати албо слишати,
нинєшнимь и на потом бУдУчимь, што [в]торУю част имєнєи Камєногорки и
Жорнищь зо всѣми налєжностами, [к]грунти и пожитки, до того
прислухаючими, вь воєводствє Браславскомь лежачих, а и сестра моа рожонаа
іїни Стєфановаа М[и]хаиловича Володкевича ііни Ганна Богдановна
Карчєвскаїа, маючи ку [п]раву, іакобы намь слушним и прирожонымъ правом
належати мє[ло], а єго милост пан Лаврєн Пєсочинскии, подкомории
браславскии, іакобы то, нє вєдати, за акимь правам забравши, держати мєл, к
томулисти на долги нєбожсчику панУ БогданУ Карчєвскому, сотцУ нашому, и
листа вєновньїє з имєнєи сотчизних нєбожсчика пна Йвана ДУбицког(о), матцє
нашои нєбожсчици панєи Галенє Ивановнє ДУбицкои ют нєбожсчици панєє
Ивановоє ДУбиі/коє панєє Настаси Пєтровньї Биковни, бабки нашоє, и ют
небожчиковь пна Павла и Александра Ивановичов ДУбицких, вуєв наших,
данньїє, а тепер мнє и той сєстрє налєжачиє5, которих имєнєи, долгов и вєна на
дєржачомь добра доходити мєли, то пак за вложєнєм // в то панов приіатєл и
повинних наших єго милост пан подкомории браславскии, нє зичачи нам шкод
инакладов нєпотрєбних, доброволнє на показане нам права своєг(о) вєчног(о)
позволи/і и рок на то принал. На котории рок, ако дна нинєшнєг(о), дати нижєи
написаноє, а, Миколаи Карчєвскии, «собою своєю так з сторони части моєє и
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тежcamєго милости пна Стєфана Михайловича Володкєвича, іако малжонка и
сопєкуна малжонки своєє паиєє Ганны Карчєвскоє, и самоє тоє сестри моєє, з
стороны части єє, маючи соm них право влитоє и шафінокь вєчньш, того всєго
права их до имєнєм прєрєчоньїх и до всѣхъ долгов и вєна, на мєнє правнє и
Іргадовнє влитых, зь єго милостю паномь подкоморйм браславскимь, тутєсмо
зьєхавшисга, на паны приіатєли наши то всє припустили. Тогдьі єго милост пан
подкомории на всѣ прєрєчоньїє добра право и держане вєчноє дєдичноє, правнє
и Іріадовнє малжонцє єго милости панєм Макгдалєнє Павловнє ДІбш/ком чєрєз
всѣ давности зємскиє по продках и сотці єє панє Павлє ИвановичІ ДІбицкомь
налєжачиє a tom нєє єго милости пану Пєсочинскому и потомком єго слушнє и
Іріадовнє ^дарованоє и зданоє'6, показал. Которьіє вси имєніа и сама пни
Настасга Ивановаїа ДІбицкаїа, по котором мы близкост а спадок права дотол
собє быти мнимали, власною маєтностю панов ДІбицких и право на то всє
вєчноє сотчизноє, листы, твєрдости и вживане имь и потомстві их правнє и
Іргадовнє признала, іако ж потом тоє право и пан Фєдор (Олєша з малжонкою
своєю панєю Просішєю ИвановноюДІбицкою, сестрою рожоною матки нашоє,
которые ровно з нами близкост собє части до тых жє имєнєм быти мнимали,
пану подко[мо]рому такжє правнє и Іргадовнє признали и Ствердили а сами с
потомствомь сво[нм] з нєго сє вєчнє вьірєкли. Такжє тєпєр и мы іако жадных
листов и права до тог(о) нє мєли, так и ничого нє показали. К тому теждолги
ниіакиє и вєно за такими нєправньїми и за жадными записы панєє Настаси
ДІбицкоє, бабки нашоє, ани пана Алєксандра и пна Павла ИвановичовДІбицких,
вуєв наших, на жадные добра іїна Йвана ДІбицког(о), звлаща и за сомєшканємь
всѣх давностєм зємских стіагати и намь показатисіа слушнє нє могли ани
[м]огІт. ПЗІко ж ia, Миколай Карчєвскии так з части своєє, іако и з сторонні
ч[а]сти панєє Володкєвичовоє, сєстрьі моєє, и з малжонкомь за п[ра]вомь и
шафінкомь, мнє вєчнє данымь и влитьш, бачєчи [та]ковоє слушноє право пна
подкоморог(о) браславског(о), нє хотачисіа далєм зь єго милосшю, іако
повиннымь приіатєлєи, в жаднію прю вдаватисіа, самдоброволнє чєрєз посрєдок
панов приіатєл наших зь єго милостю погодившисіа, тым доброволнымь
записомъ с тых собудвох частєм помєнєньїх имєнєм Камєногорки з
налєжностіами СОвдиєвєць, // Вишни, людєм и кгрунтов в мєстє и при мєстє
Вѣницкомъ, такжє Жорнищь з налєжностіами Головочовєць и Пєщаног(о), зо
всѣми доходы и пожитки, широкоснами и границы, ничог(о) нє выммуючи, іако
в праве, пану подкоморому налєжачомь, шписано, вєчнє с потомками вьірєкаюсіа
и оотдаліаю, жадног(о) права, вступі и причины собє, близкимь и потомькомь
николи нє зоставуючи, а привиш, листы, право и всѣ твєрдости такь по продках,
здавна до тых добрь налєжачиє, іако тежcomпна СОлєши и малжонки єго даньїє
a comіша подкоморог(о) тєпєр показаньїє, к тому давности зємскиє и Іживаніа,
гако правньїє, Іріадовьіє, слушньїє и дєдичньїє, навєки нєпорішнє пані
подкоморому самому, дєтємь, потомкомь, близкимь и наслєдкомь єго милости
признаваю и Ітвєржаю, а сособливє з вєна и зо всѣх долговь и сумь пєнєз/сньїх,
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вышеи шписаных7. И єсли бы сіа іакиє потомь на записєх тых жє сособъ и на
чиихколвєкь намь показати могли8, єго милости пна подкоморог(о), малжонк#
и потомковь єго милости доброволнє выпущаю и квит#ю, И ВОЛНЫМИ чиню
вєчньїми часы. Ико ж єсми всє право до помєнєньїх имєнєи и тьіє запис[ы] на
вєно и долги, такжє и вьішєи помєнєноє право в помєнєньїх справах, com пни
Володкєвича и малжонки єго, на мєн[є] влитоє, пан# подкоморому сотдал. А
хото бы са [н]а то икоє право наше або листы потомь # нас и гдєк[о]лвєкь
показатимогли, то всє нинєпшимь записомь моим доброволнымъ касую и вєчнє
Зморюю так, иж н[ик]оли жадноє моцы мети и за слушноє нигдє com нас и
потоліков наших, и ни шт ког(о) приммоваино быти и мєстца мети нє мают и
мочи нє б#д#ть вєчньїми часы. И на то даю єго милости пн# подкоморому и
потомкомь єго сєс мои лист з моєю пєчатю и с подписомь р#ки моєє властноє.
Апри т[о]мь были тог(о) добре свєдоми а за сочєвистою прозбою моєю к еєму
моєму листу пєчати своє приложити [и] р#ки властньїє подписати рачили их
милост пан Сємє[н] Дєниско Матфѣевским, староста житомирским, пан Фєдор
Кадіан Чаплич, судіа зємскии луцкни, пан Гаврило Гоискии, пан Михайло
Линєвскии а пан Грєгорєи Подбимпіата. Писан в Гоищи року шт нарожєніа Исус
Хрстова тисєча niamcom дєвєтдєсіат пєрвого мсца // августа двадцат пєрвого
дніа. тог(о) листу пєчатєи приложоных шєст а подписы р#к писмомь р#скимь
піать подписаны суmтыми словы: Миколам Карчєвскии, р#кою власною. Фєдор
Чаплич, судіа зємскии лункий, властнаи р#ка. Гаврило Гоискии, р#кою власною.
Михайло Линєвскии, р#кою власною. Григорєи Подбнипіата, р#кою власною.
Котороє ж доброволноє а шчєвистоє сознанє пна Миколаса Карчєвског(о),
такжє и тот лист за прозбою єго самого, до [к]ниг кгродских луцких єсть
Описань. Скоторых и сєс выпис с книг єго милости пан# Лаврєн# Пєсочинскому,
подкомор#9 браславскому, под моєю пєчатю выдан єст. Писан # Луцк#.
Собєстьіан Лапчинскии, кгродскии луцкни писар.
Око ж тоє право, шт пна Миколаїа Карчєвског(о) и сєстрьі єго пану
под[ко]морому браславскому даноє, водлє звичаю права посп[ол]итог(о) на
tfpiadнашь пєрєнєсєно и до книг зємских браславских вписано. С которых и сєс
выпис пану подкоморому браславскому под нашими пєчатми выдан єсть.
Писань # Браславли.
Дві печатки
Ивань Мик#линьскии,
писар зємскии браславскии
Михаило Ласко, подсудокь,
р#ка властнал
С книгами корикговалъ
Кг#лчєвскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4047 II, арк. 59—61.
Засвідчена копія.
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Реґести:
А0 1592 die 8januarii. Prawo od p. Korczowskiego, z jego stryiow і siortry
je° p. Wolodkowiczowei, ’’’'p. Piasoszynskiemu rezygnowane10. Przenisienie
do act ziem(skich) braclawskich.
Zapis wieczystey przedazy dobr Kamiennohorki y Zomiszcz, у innych
przysiotkoww woiewodztwie bractt(awskim)jmci pana Mikolaja Bohdanowicza
[Ko]rczewskiego у in(nych) wiell(moznemu) Lawryn[owi] Piasoszynskiemu,
podkomoremu bractt(awskiemu), dany y sluzący. An(n)o 1592 die 8january. In
actis terr(estribus) vinn(icensibus). W ziem(stwie) winnickim. Do Kamienohoiki.
Там само. Арк. 62 зв.

1пєчатю 2зачати 3ютправованы 4мєла 5Далі напрошується дгржшя.
6' 6дарованьіє и зданьїє 1Далі має бути вьірєкаюсь. ъДалі має бути права.
9подкоморомУ 10~ 10Писано іншою рукою.
№209
1592 p., січня 12. Демидівці. Лист невідомої особи від свого та кількох інпіих осіб імені до брацлавського
підкоморія Лаврина Пісочинського з проханням надіслати підписаний ним бланк
для заповнення його текстом позову, щоб позвати воєводу на сесію гродського суду
Мои ласкавьш пнє подкомории
Службы свє на веєм зычливые до ласки в. мст. залєцам. А при тым в. мст
покорнє просим, свог(о) ласкавог(о) пна, абы в. мст рачил Учинит дла нас,
слуг своих, а нам копѣю на позов посла/», жєбьисмо пна воєводу позвали на
пришльїє рочки. А ся тую ласку в. мст. будУ повинє» заслуговат. А с тьш и
повторе службы свє зычливые до ласки в. мст. залєцам.
Дан з Дємидовєі/ року ЧВ мсца гєнвара 61 дна .
Печатка
Єго мл. мнє вєлцє ласкавому пну Лаврину Писочинскому, подкоморєму
браславскому, пну и добродію, до мєнє ласкавому, ма быт дан
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047II, арк. 73,73 зв.
Автограф.

№ 210

1592 p., січня 21. Брацлав. Позов Брацлавського ґродського суду брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському в справі за скаргою зем’янина Кам’янецького повіту
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Войтеха Тепловського про неповернення підданих, які втекли з села Вербки
(Подільського воєводства) до містечка Жорнищ
Запис возногоДмитра Щикитинського про те, що він 21 січня 1592 р. вручив
цейпозов брацлавському підкоморієві
Юрєм Струс с Коморова, староста браславским, вєницкии и звєногородсюш
Урожоному пну Лаврину Пєсочинском#, подкоморол*Убраславскому
Жаловал в суду моєго кгродско г(о) Браславског(о) зєманин повєту
Камєнєг/когопа» Воитєх Тєпловским сотомь, иж, дєи, в року пропілом сосмдєса/и
дєватолі мсца дєкабра ПАТОгонадцать дна подданые єго ютчичи вєрбскиє з
Вєрьбки на мма Дємко а Бакум Гаврылковичи, бра[тьА] рожєнал, з жонами, з
дєтми, с конми и зо всими маєтносгами повтєкавши, мєшкают во ммє»ю в. м.
в мєстєчку Жорнищах, а в. м. єм# тыхъ людєм выдати нє хочєпгь ку кривдє,
шкодє и жалю єго, со чомь юн зь в. м. права мовити хочєть. Прото абы в. м.
пєрєдо мною самим, а в нєбьітнос[ти] моєм на тот час Браславли пєрєд
іфлдомь моимь [кгр]одскимь Браславскимь, судУ, на рочки кгродскиє
брас[ла]вскиє, которые припаду»» и сужоны будут в року тєпєрє[ш]нєл<
дєвлтдєслт второмь мсца фєвралд двадцат патого дна, сал< стал и тых
подданых з жонами, з дєтми и зо всими маєтностАми постави# [...], [а]лбо за
кождог(о) nA[mcom золотьгс] заплатил, со [то всє] Ѵсправедливил. Писан в
Браславли по нарожєню Исус Христа, Сьша Божєг(о), року ДЗ»ЧВ мсца гєнвара
двадцать пєрвого дна.
Позов кгродскии
Печатка
Грєгорєи Байбуза,
писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047II, арк. 78. Оригінал.

Року ДФЧВ мсца гєнвара КЗ дніа іа, Дмитрь Щєкичинскии, [воз]ньш, сєс
позовкгродскии браславскии comпна Воитєха Тєпловского [созбєгльїє п]одданьіє
далємсочєвисто пану подкоморому браславско[му] V[рМки и рок] становитисА
зложил на рочки водлє сєго позву.
Дмитрь Щикичєнскии,
возьныи, рука власна»
Там само. Арк. 78 зв. Оригінал.

Регести:
А01592 d. 21 januarii. Pozew od Cieplowskiego o Demka і Bakuma.
Pozew o zbiegi do Zomiszcz. Poddani z Werbki.
Там само.
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1592 p., січня 21. Брацлав. Припозов Брацлавського ґродського суду в справі за скаргою
брацлавського підкоморія і королівського писаря Лаврина Пісочинського про
шкоди, заподіяні Жорнищському маєткові підданими брацлавського воєводи і
кременецького старости кн. Януша Миколайовича Збаразького та про постійне
ухилення останнього від присяги, до якої його зобов’язав декрет коронного
трибуналу, перед брацлавським старостою або Брацлавським ґродським урядом,
що він, згідно зі своїм твердженням, жодної шкоди згаданому маєтку не завдав
Запис возного Дмитра Щикитинського про те, що він 23 січня 1592 р.
увіткнув цей припозов у ворота Немирівського замку
Yerzi Strusz s Komorowa, starosta braczlawsky, wynniczky у zwynogroczky
Wielmoznemu panu j .m. kxiazecziu Januszu Mikolaiowyczu Zbaraskiemu,
woiewodzie braczlawskiemu, starosczie krzemiemieczkiemu.
Zalowal u sądu mego groczkiego braczlawskiego j. m. pan Lawrin Pieszoczinsky,
podkomorzy braczlawsky, pysarz K. J. M., o thym, ysz wedle decretu sadu glownego
tribunahi lubelskiego, w roku przeslim 1591 miesiacza wrzesnia dnia 4 w Lublinie
vczinionego, w sprawie o gwaltowne wybiczie s pokoynego dzierzenia pana
podkomorzego z grontow imienia j. m. zomisczkiego, woiwodztwie1braczlawskym
lezącego, od wm. przes pewne oszoby powinien byl wm. przysiege wykonacz na
roczkoch groczkych braczlawskych, ktore dnia 22 miesiącza pazdziemika w timze roku
przeslim dziewiedziesiacz piersimprzypadly y sadzone byly. Za ktorą tho przysziege u
sadu tribunalskiego z oczewistoy rosprawy samwm. przes umoczowanego swego pana
Piotrą Odrzywolskigo dobrowolnie wzial szie. Y thym decretem tribunalskym wm.
nakazano, tho iest na thym, ysz wm. panapodkomorzego s tych grontowjm. zomisczkych,
o ktore on wm. poziwal, gwaltownie nie wybial y ich nie dzierzisz у dzieizicz nie chczesz.
Y zatym dalszy postepek they sprawy tymze decretemukazano, a panu podkomorzemu
w the gronti iego, s ktorich iedno mianowal bycz wybitim, wiązanie j. m. prawnie
przysadzono у dopusczono. Go2 szobe w zupolney moczy zachowuie у waruie we
wszitkym wedlug tego decretu tribunalskiego. Ano wiecz na tich roczkoch, wyszey
pomienionich, u sądu mego groczkiego brazlawskiego wm. przes listi umoczowane0
swego pana Hrehorego Dederkala chorobą zalozil szie у zwloki nad obyczay prawa у
nad obroni pana Piesoczinskiego na on czasz odzierzal. Y ya thedy, wiedzącz s tego
decretu tribunalskiego, ze theyprzisziegy wykonanie od wm. nie ydzie, iedno na urzedzie
moymdziszieyszymbycz ma, tąprzysziegedo drugichbliskopizyslichroczkowgroczkych
braczlawskych w they ze moczy odlozylem у zarazem na on czasz wyrokiem moim
skazalem, ze na thich drugich roczkoch na urzedzie moim wm. w they sprawie takowey,
ktora oblicznosczy wm. oszoby obzalowaney potrzebuie, powinien bendziesz, iako na
roku zawithym, stacz у napierwei, iakosz prawdziwie chor byl, przysiacz, a potimzarasz
te przysziegi o gronthy zomisczkie wykonacz y w dalszym postepku temu decretu
tribunalskiemu dosicz czinicz. Y gdy ta sprawa s takych postepkow у za przypozwem
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pana podkomorzego przytoczyla szie na roczky groczkie braczlawskie, od dnia 3
miesiączagrudnia w roku 91 sadzone, tedy wm., iakosz by! powinien, szam oszobą swą
nie stal, tych przysiąg nie wykonal y w tey sprawie wedlug prawa na roku zawithym
niczemu dosicz nie uczinil, a znowu za zalozenim szie choroby swoiey przes list
umoczowanego swego pana Bohusza Horaina ode mnie na obiedwie the przysiedze
odkladdalszyodzierzal, z ublyzenimprawa y skod pana podkomorzego. Ktori szobie, w
timprawie postępuiącz, у za takym odkladem wm. przed szie // na roczky groczkie
braczlawskie, od dnia 14miesiącza sticznia w roku dzyszieyszym 92 sądzone, ku thoyze
sprawie, to jest ku wikonaniu dwoch przysiąg o chorobą wm., a trzeczią o gronti
zomisczkieprzypozwal. Tedy y na tich trzech roczkoch roku zawythego wm. sąmtakze
nie stal, niczemu w toy rzeczy wedlug prawa dosicz nie uczinil a znowu, przesz listy у
umoczowanich swoych pana Iwana Mieleszka a pana Iwana Sleska zaloziwszy szie
chorobą у o they przyszięgy, ze wszitkym skutkiem the rzeczy iescze do czwartego
rokuostatniego zawythego na roczky groczkie braczlawskie, ktore napierwey po terasz
blisko przeslich sadzone bendą, odklad od urzedu mego groczkiego bracziawskiego
odzierzal nad prawo, iako tho wszitko mianowiczie a szezey na decreczie tribunalskym
ynawszitkympostepku iego prawnim toy sprawy iest opiszano. Ktorim ni w czimjm.
panpodkomorzynieublizaiącz a sposzobemprawnimslusnie dochodzącz theyuczisnioney
sprawiedliwosczy swey у skod swych, o ktore czale prawo szobie zachowuie iescze у
dothego odkladu, przes wm. teras odzierzanego, tym przypozwem, iako ku rzeczy у
roku czothowemu3, prawnie у decretownie utwierdzonemu, wm. przypoziwa. Przeto
przykazuie, aby wm. na roczky blisko przysle groczkie braczlawskie, ktore przypascz у
sadzone bycz maią w roku teraznieysim 1592 miesiącza lutego 25 dnia, we wtorek,
przedemna samim, a w niebitnosczy mey przed sądemmoym groczkymbraczlawskym
wBraczlawiuoblicznie, iako w sprawie takowey, ktora oblicznosczywm. oszobynaleznie
potrzebuie, iako na roku czwartim, wszelakim sposzobem prawnim zawiczie ostatnim,
kuwykonaniu wedle opisania pomienionego decretu sadu glownego tribunalskiego у
odkladowmoych groczkych у urzedu mego groczkiego bracziawskiego przysięgy w
sprawieosządzoneyo gronti panapodkomorzego zomisczkie, takze ku wykonaniu trzech
przysiąg, iakowm. po wszitkie ti trzy roky zawite prawdziwie chor byl у dla tey choroby
usadugroczkiegobracziawskiego stanowicz szie у thoy przysiegy o gronty zomisczkie
wykonaczni mogl, sam stal у the przysiegy, tak o chorobe, iako у o gronty zomisczkie,
abywm. tonaurzedzie moimgroczkymbraczlawskymwedlugtego decretutribunalskiego
уodkladowmoych у urzedu mego wykonal. Y gdy the przysiegi wm. wykonasz albo nie
wikonasz, zarasz nakazu albo decretu mego albo urzędowego przysluchiwal у w dalsich
postepkochtheyrzeczi osądzoney, skutecznie ysczącz szie, we wszitkympodlug decretu
tribunalskiegodosiczczynil. PisanwBraczlawiupo narodzeniuJezuChrista, SinaBozego,
roku 1592miesiacza sticznia 21 dnia.
Pozew groczky
Hrehori Baybuza
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4137III, арк. 36-37.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.
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Roku 1592 miesiacza sticznia 23 dniaja, Dmitr Sczykytinsky, wozny, takyprzypozew
groczky braczlawsky w zalobie pana Lawrina Pieszoczinskiego, podkomorzego
braczlawskiego, o rzecz, w nim mianowiczie opisaney4, wetknąlem5wrota zamkowe
zamku niemirowskiego po j. m. kxazeczia Janusza Zbaraskieho, woiewode
braczlawskiego, y rokj.m. zlozil ku prawu stanacz na roczky groczkie braczlawskie,
w tim przypozwie opisane. Takze y panu podkomorzemu w tey sprawie na tichze
roczkacb stanawicz szie na tenze rok skladam.
Там само. Арк. 37 зв. Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

Реґести:
Г припозов сохоробу третюю.
Cittatio, post terciam dilationem extradita, su(pe)r pallatinu(m) ad
praestan(dum) iuramen(tum), nix(um) dilation(is) castren(sis) infirmitati et
tribunal regni pro terminis, in februario d. 25 judicandis.
Przypozew na roczky groczkie braczlawskie in a 1592 die 25 february.
Там само. Арк. 37 зв.

1Перед цим має бути w.

2Со

3gothowemu

4opisaną

5Далі має бути we.
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1592 p., лютого 25. Брацлав. Зізнання возного Брацлавського воєводства Дмитра Щикитинського перед
Брацлавським ґродським урядом про те, що він увіткнув у ворота Немирівського
замку припозов Брацлавського ґродського суду брацлавському воєводі
кн. Янушові Збаразькому в справі за скаргою брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського про неявку князя на рочки цього суду, які відбулися в жовтні і
грудні 1591 р. та січні 1592 p., для складення присяги, згідно з вимогоюдекрету
коронного трибуналу, стосовно захоплення воєводою ґрунтів Жорнищського
маєтку і трьох присяг стосовно його пояснення своєї неявки на ці рочки поганим
станом здоров’я
Выпис с книг кгродских замку гсдръского Браславского
По нарожєкю Исус Хрыста, Сынд Божог(о), рокУДФ д є в є /и д є с а ш второг(о)
мсца фєвралА ЇСЕ д н а
На Ірадє кгродском Браславскомь пєрєдо мною, Григорємь Чвчелєл*,
подстаростнм браславским, постановившисл сочивисто, возньш воєводства
Браславског(о) шлахєтньш Дмитрь Щєкичинским ку записанью до книг
кгродских браславских тыми словы сознал, иж року тєпєрєшнєг(о) тиеєча
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ішисоть дєвє/пдєсать второго мсца гєнвара двадцать трєтєго дна, маючи іа
при собє шлахт# людєи добрых пна Фєдора Туровича а пна ЮрА Кумановского,
штносил єсми пропозов кгродскии браславскии до Нємирова по єго млст кнза
ІЗнуша Збаразского, воєводу браславског(о), по самого писаныи. Которьш
припозов Ѵтыснул єсми ворота замковьіє замку Нємировского и шповєдалємь
то воротном# замковому и многіш мєщаномь нємировскимь, пєрєд замкомь
стоачимъ. А тот то припозов писа» в жалобє єго мл. пна Лаврина
Пєсочинског(о), подкоморог(о) браславског(о), ш рєч, в нємь мєновитє
озписанМо, то єсть ку вьпсонанью шт єго мл. кнза воєводьі браславского присАги
водлє декрету суду головного трибуналского, в року прошлол* дєвєтдєсАть
пєрвомь мсца сєнтАбра четвертого дна вчиненого, и шткладов, хота ж
нєправньїх, кгродских браславских на толі, іако єго мл. кнзь воєвода пна
подкоморого зь кгрунтов єго млсти Жорншцских нє выбиваль, и ку дальшому
поступку а в скуток привожєнью тоє рєчьі, а особливе ку выконаню трєх присАг,
гако єго ш. кнАз воєвода браславскии, правдиве хор будучы, на троих рочкох
кгродских браславских прошлых рокох завитыхь, то єсть мсца шктєбра двадцать
второго дна и мсца дєкабра трєтєго дна в року прошлолі дєвєтдєсать пєрвомь,
такжє и мсца гєнвара чотырнадцатого дна в року тєпєрєшнємь дєвєтдєсАт
второмь припалых и сужоных, становитись и тоє то прислги ш кгрЬ’нтьі
Жорнищскиє выконати нє могь. А другим такий припозов, в тые ж слова
писаныи, при сторонс, пну подкоморомь, зоставилємь. Ико тад жалоба на тьис
припозвех мєновитє а ширєи єсть шписана, и рок за тыми припозвы на близко
пришльїє рочьки кгродскиє браславскиє, которые припасти и сужоны быти
мають // в року нинєшнємь дєвєтдєсАт вгором мсц. фєвралА двадцать патого
дна1, вольторокь, в Браславли становитисА шбєма сторонамь, такь єго мл.
кнзю воєводє браславскомь, іако и пну подкоморому, зложил єсми и властньш
написомь руки моєє по руску на тых шбох припозвєхь, такь на т о л і , которыи
єсми Vворота замку Нємировского по кнза воєвод# Ьтькьнуль, іако и на томь,
што при сторонє поводовои зоставил, тот рокь шзнаимил и написалємь. А тые
припозвы немазаны, в тытуле, в датє, в речы и во всємь достаточны и згодливы.
Котороє шчивистоє возного сознанє іа, до вєдомости моєє ПрИНАвШИ, до книгь
кгродских записати и сєс выпис с книгь с пєчатью моєю єго мл. пн# подкомором#
браславском# выдати казал. Писань V Браславли.
Печатка
Грєгорєм Байбуза, писар
Корыкгован с книгами

ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047II, арк. 82-82 зв.
Засвідченакопія. Тесаме: Тамсамо. Спр. 4108 Ш, арк. 19-19 зв. Незасвідчена
копія. Переклад польськоюмовою.
Реґести:

2 припозву положене.
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Dowod przypozwu in anno 1592 die februari 25 na roczki.
A 1592 die 25 februa(ry). Od j(e)g(o) (mos)ci pana Piasoczynskiego,
podkomorzego braclawskiego, przeciwko xiązęciu wojewodzie braclawskiemu
o dobra Zomic.
3 choroba.
Там само. Спр. 4047II, арк. 82 зв.

'Далі має бути в.
№ 213

1592 p., лютого 29. Брацлав. Декрет Брацлавського ґродського суду в справі за скаргою брацлавського
підкоморія і королівського писаря Лаврина Пісочинського про шкоди, заподіяні
Жорнищському маєткові підданими брацлавського воєводи і кременецького
старости кн. Януша Миколайовича Збаразького
Wypis s xiag groczkich zamku K. J. Mci bracziawskiego
Roku Bozego 1592 miesiaca lutego 25 dnia
Na roczkach groczkich sądowych braczlawskich, ktore przypadli i sądownie
odprawowane się zaczeli roku і dnia wysz opisane0, przed nami, Hrehorem Czeczelem,
podstaroscim, a Hrehorim Slupiczą, sėdžią, vrzędnikami groczkiemi braczlawskiemi,
postanowiwszy się oblicznie,je. m. pan Lawrin Pieszoczinski, podkomorzi braczlawski,
pisarz K. J. M., prosil o przydanie woznego naprzywolanie wielmozne°j. m. k. Janusza
Mikolaiowicza Zbarazkie0, woiewodę braczlawskie0, starostękrzemienieckiego. My
z urzedu swego panu podkomorzemu na to przydali woznego woiewodztwa
braczlawskie0 sliachetnego Dmitra Scikitinskie0. Ktory wozny dnia pierwsze0, we
wtorek, і nazaiutrz, we srode, takze і dnia trzeciego, we czwartek, pana woiewodq
bracziawskiego przywolywal ku wykonaniu przisięgi wedle decretu sądu glownego
tribunalu lubelskie0, w roku przeszlym 91 miesiaca wrzesnia 4 dnia vczinionego, z
oczywistey rosprawy miedzy panem podkomorzim, ktury ondzie sam oblicznie byl, z
iedney, a miedzy panem woiewodąbraczlawskim przez vmocowanego je° mci pana
Piotrą Odrzywolskiego, z drugiei strony, a to w sprawie o gwahowne wybicie pana
podkomorzego z gruntow imienia je° mci zornisckiego od pana woiewodi
bracziawskiego. Za ktorąprzysiegę sampan woiewoda braczlawski dobrowolnie wziąl
sie, і thym decretem tribumalskim je° mci nakazana1 iest na thym, iako pana
podkomorzego bracziawskiego s tych grontow iego zomisckich, o ktore on k.
woiewode pozywal, gwaltownie nie wybial i ich nie trzima i trzimac nie chcze, і za
tym ku dalszemu postepku і wykonaniu onego decretu tribunalskiego, a pierwei, nizeli
tę prysięge vežini, ku wykonaniu trzech przysiąg wedlug decretow odkladow vrzędu
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tuteczne0s troich roczkow, po sobie blisko przeminelych, grockich braczlawskich, na
ktorych, yakoje° mci pan woiewoda braczlawski, prawdziwie chor bęndąc, stanowic
sięi tei przysiegi o grunty zomisckie wykonac nie mogl. Iako to wszitko mianowicie a
szirzei na wszytkiempostepku prawnymtei rzeci i tamzei opisano iest. I gdy z regestru
sądowegopoczątkiemswympo inszych sprawach dzisieiszego dnia 29 miesiaca lutego
w tem roku ta sprawa przypadla a je° mTk. woiewoda braczlawski, bedąc przez
tegoz woznego Sczikitinskie0od pana podkomorze0przywolany, iako i po pierwsze
trzi dni, ku wykonaniu tych przysiąg v ninieiszego sądu sam osobą swą nie stal, zaczym
j. m. pan podkomorzy braczlawsky, // stoiącz przy wszytkich obronach і postepkach
swych, po pierwsze troie roczki v tutecznego sądu czinionich, na ten czas z dopuscenia
sądowne° rok pewny i zawity w sprawie ninieiszey z decretu tribunalskiego і ze
wszytkie0postepku tey sprawy pokazawszy, domawial szię, abysmyje° m. k. woiewodę
braczlawskiego wedlug articulu 52 у 56 ku odwodu i teraz niestalego w rzeci iego,
ktorąiuz pierwei, nie stanowiąc się na pierwsze troie roki, nieraz stracil, na vpad zdali
a wedlug pomienionego decretu tribunalskiego і pierwszych postepkow pana
Piesoczinskiego, a zwlascza articulu 69 w rozdziale czwartim, gwalt і skody z sowitoscią
skazali, woznego i slachtęprzydawszy, zaklad na liscie swym vrzędowympoloziwszy,
je°wgruntywybite zomisckie wpuscic kazali a za ten gwah, skody na dobrach prawem
przekonanego executio vdzialali. Tedy po okazaniu thych dowodow, ozwawszy się v
sądu vmoczowani je° mci pana woiewodi braczlawskiego pan Hrihori Dederkalo,
pisarz groczki krzemieniecki, a pan Jwan Slezka, maiąc і pokasawszy do tego moc
zulelną, im, tak obom pospolu, iako і yednemu ktoremukolwiek z nich, na zisk i na
stratę daną, do tey sprawy przystąpic і obrony prawne do sądu wnosic chczieli. A
iego mosc pan podkomorzy braczlawski w tey sprawie swy obyczaiem zwyklim,
waruiąc rzec swą і przy wszitkich obronach swych pierwszych stoiąc, opowiadal
przed narni, vrzędem, у woznymi, v sądu będącimi, oswiatczal się і to sobie actem
ninieiszymzapisac dal, iakoz zapisuiem, iz czokolwiek w tei sprawie s poczatku az do
konca sprawowac і mowic bedę, to wszytko nie w obyczai nadawania sie w
kontrowersia, iaką s panem Dederkalem i s panem Slezką, ktorzy się vmoczonanymi
pana woiewodzinymi bye mianuią, ani w obyczai prziznania naleznosci ich, iedno to
czinic i czinic będę dla informatyei albo zrozumienia w. mci, panowie sądowi. Jakoz
do nas, sądu, mowiac, naprzod warowal і zachowal sobie wcale wszytkie obrony
swe, takze wiązanie, wpomienione dobra zomisckie nakazane, dopuscone i na executia
odeslane, і wszytek skutek tei rzeczy wedlug pomienionego decretu tribunalskiego
bez wszeliakiego vblizenia iego. A iz w ninieiszei sprawie na roku zawitim nie do
controwersiei iakiei, ale do wykonania rzeci osządzonei do przysiegi nie prokuratorow,
ale samei osoby je° m. k. woiewodi braczlawskiego iest potrzeba, і prosil, abysmy
panaDederkala i pana Slezkę, iako do tei sprawy nienaleznych, na strone odloziwszy,
przeciw pana woiewodi wedlug wyszei napisane0 dowodu pana Piesoczinskiego
skazanie і postepek czinili. A ymocowani je° mci pana woiewodi braczlawskie0na to
powiedzieli, iz co pan Piesoczinski powiada, iakobysmy vmocowanymi je° mci w tei
sprawie bye і do tei sprawy przypusczeni bye nie mieli, tedy tego s prawa pospolitego
panpodkomorzy pokazac nie moze, ale my nie golemi slowy, ale prawem pospolitim
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pokazac gotowi, // iz kazdy na kazdim roku, ieslyby sam bye nie mogt, tedy moze
miasto siebie vmocowanego poslac, na co vkazali articul 32 w rozdziale 4. A co pan
Piesoczinski wspomina, ze nie na takowym roku vmocowany bye moze, tedy i tego
pan podkomorzi s prawa pospolitego vkazac nie moze, ale mamy prawo pospolite
iasnie w rozdziale 4 articul 13, w ktorym znacznie napisano, iz ieslyby na troie roki
chorobą się zalozyl, tedy na czwartych rokoch albo sam, albo przez vmocowanego
swe° stac winien. Otoz je° m. na thym roku czwartym sam dla niesposobnego zdrowia
swego bye nie moze, przez vmocowanych swych stanowic się i z stroną prawnie
rospierac sie bedzie і to, co wedle prawa nalezec bedzie, vcinic gotow. A pan
podkomorzy do nasz, sądu, dlia zrozumienia, a nie w obycai controwersiei, mowil, iz
iako i s tego articuhi 32 w rozdziale 4, od pana Dederkala i pana Slezki podanego, і
wywodow ich, tak і ze wszeliakiei miari zwyczaiu prawa pospolitego iawnie sie
pokazuie, ze prokuratori z listi vmocowanemi na roki tylko do controwersi, do iednania
і do kwitowania s pieniędzi wziethych, do przyshichania od kogo inszego, ale dlia
wykonania przysięgi za principalow swych posilani bywaią. I zatim, iako і pierwei,
rzeczi swei domawial się. Sąd, vwaziwszy, iz poki z wywodow obudwu stron ninieiszei
sprawy o naleznosci albo o naleznosci vmocowanich pana woiewodi braczlawskie0
zrozumiemy, nie mozemy thych vmocowanych je° mci pana woiewodzinich
odstawowac, przeto teraz naliezlismy do tego pana Dederkala i pana Iwana Slezke
bye naleznymi і vmocowanymi. Apan podkomorzi, przy wszitkich postepkach і obronach
swych zostaiac, tego decretu nasze0 z strony przyięcia vmocowanych nie przyiąl,
powiadaiac, iz to w. me vmislnie ku sfolgowaniu stronie przeeiwnei a ku dalszey
zwlocze і zatrudnieniu sprawiedliwosci mei czinicie, chczącz mnie w nową
controwersią o rzeczi osądzone vwiklac, ktorym2 decretow tribunalskich nie
przesądzewanie albo poprawa, ale tylko executia nalezi. O co zaraz v sądu na nasz
opowiadal się і woznymi, przy nas bedączemi, swiatczyl і to sobie zapisac dal. Ktore
oswiatczenie myje° mei przyiąwszy, actemninieiszimzapisali i zapisuiem. A w dalszim
postepku je° me pan podkomozy braczlawski, nie odstepuiac wszitkich obron swych
prawnych, do nas, sadu, mowil: a czem iuz za niestaniem samego osobyje° mci pana
woiewodi bracziawskiego przy pokazaniu roku ninieiszego prawnego zawite0wszitkę
tę sprawę moię, na czim zawisla, dostateeznie przed sądem w. mci wywiedl, // czegoby
im i powtarzac nie potrzeba, iednak, przimuszony takim decretem w. mci, ale nie w
obyczai controwersiei takiei s panem Dederkalemi panem Slezką, tylko dla zrozumienia
w. mci sądu, pokazuię. I znowu pokladal przed narni, v sądu, naprzod decret pomieniony
tribunalski, ktorym ta przysięga o gronty zomisekie panu woiewodzie braczlawskiemu
nakazana i ku wykonaniu rokiem zawitimna roczki do grodu bracziawskiego odeslana,
po ktorei wykonaniu sąd tuteezni dalszą skasu cinic powinien, a panu podkomorzemu
te gronti iego zomisekie, s ktorych iego mianowal bye wybicie, zaraz przysądzony3,
wwiązania nie dopusezono i wszitkę tę sprawąku executiei odeslano. Potym4decret
je° mci pana Jerzego Strusa s Komarowa, starosti bracziawskiego, winnickiego і
zwinogrodzkiego, pod datą z rokow tutecznich groczkich bracztawskich, w thymze
roku 91 miesiaca pazdziemika 22 dnia przypadlych i sądzonych, na ktorych k.
woiewoda przez list і vmoczowanego swe° pana Hrehora Dederkala chorobą zalozil
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się. Tedy pan podkomorzy domawial się, ze pan woiewoda tei przisięgi w rzeczi
skonczonei decretem tribunalskim z roku zawitego zwlokac nie moze, naostatek aby
panstarostawoznego i dwu slachciczowdia wyshichania tei przisięgi do pana woiewodi
poslal a dalszemu postepku zwloku nie dopusczal. Aje0m. pan starosta, z decretu
tribunalskiego widząc, isz ta przisięga na vrząd tuteczni odeslana i tu, a nie indzie, od
k. woiewodi wykonana bye ma, w theize тосі odlozil ia do drugich blisko przyslich
rokowtutecznich wedle articulu 13 w rozd(ziale) 4 і skazal, ze k. woiewoda na thych
drugich roczkach, oblicznie stanąwszy się osobą swą, powinin będzie o chorobę i o
grontyzomisekie, iako na roku zawitim, przisiącz i z dalszych postepkow ezinie dosic
we wszitkimwedlug tego decretu tribunalskiego. Polozil tez drugi decret pana starosti
braczlawskie0pod datą z roczkow tutecznich ze, msca gradnia 3 dnia w roku 91
przipadlych i sądzonych, na ktorych wedle pierwszego odkladu pana staroscinego i za
przypozwem od pana podkomorzego po k. woiewode, w Niemierowie polozonym,
ce°kwitems pieczęcziąwoznego Michala Bratkowskiego y wypisem s kxiąg groczkich
braczlawskich zeznania iego prawnie і vrzedownie dowiotl. Je° me pan woiewoda tu
na vrzedzie sam nie stal, niczemu sobie wedle prawa nie uczinil a przez list і
vmocowanego swego pana Bohusza Horaina znowu chorobą zalozil się a thym rzec
swa straczil. Nizli і pan starosta, nie przymuiacz na on czas obron pana podkomorze0,
ale wedle tegoz articulu trzinastego to zalozenie choroby przyiąl i te przisięgi iesce
dalei odlozil. Ktorego decretu, iako nieprawnego, pan podkomorzy nie przymuiąc, na
pana staroste o bezprawie i o skody swiatczil się a to wszitko i niestanie pana
woiewodzino onymze actem zapisac dal. Potympokazal trzeci decret nas z roc(zkow) //
groczkichbraczlawskich, od dnia 14 miesiaca lutego w roku dziseiszim sądzonych, na
ktorychtrzecich roczkoch wedla drugiego odkladu pana staroscinego i za przypozwem
od pana podkomorzego po k. woiewodę, tamze w Niemirowie polozonym, czego
kwitem s pieczecią tegoz wozne0 Bratkowskiego i wypisem s xiąg zeznania iego
prawnie dowiodl, z ostrzezenim rzeci i pierwszych postepkow swych. Gdy pan
woiewoda przez listi і vmoczowanych swoych pana Iwana Meleszka i pana Iwana
Slezke chorobą trzeci raz zalozil się, my, sąd, za tym tho takowym dowodem і
domawianimsię pana Piesoczinskiego, widząc zakladania chorobie pana woiewodzinei
rok trzeci, pytalismy sądownie obudwu stron, zwlascza vmoczowanych pana
woiewodzinach, do iakie0 wzdy dalszego postepku і obron wedlia tego articulu
trzinastego w rozdziale czwartim pan woiewoda bierze się. A oni w tym declarowac
sięnie chczieli i, do tei sprawy nic nie mowiąc і dalszych postepkow v siebie bye nie
powiadaiac, ieno na thymtrzecimroku o odklad prosili. A pan podkomorzy rzeczi swe
i na on czas ostrzec і domawiac sie nie zaniechal. A my, sąd, wodla tegoz trinastego
articulukrote zalozenie choroby od pana woiewody i na thym trzecimroku przyiąwszy,
teprzysiege o grunt i o chorobę ze wszitkim skutkiem tei rzeci w teize moci ieseze do
ninieisze0roku zawitego odlozili ostatnie. A pan podkomorzi i tego decretu naszego,
rozumieąc go nieprawnim, nie przyiąl i przy pierwszim oswiatczeniu swym, na pana
starostęvezinionim, na nas, sąd, i na strone swiatczil sie. A to wszitko i niestanie pana
woiewodzino onimze actem zapisac dali naostatek, stoiąc przy pierwszych postepkach
swych a wszeliakim sposobem prawnym sprawiedliwosci swei dochodząc. I za tim
541

trzecim odkladem pokazal przypozew po pana woiewodę na roczki teraznieisze ku
wykonaniu tei to przysięgi o grunti zomisczkie i przy tim trzech przysiąg o choroby
pana woiewodzine w te slowa: [.. .]5
Ktorego przypozwu polozenia w Niemierowie napisem wlasnei reki woznego
Dmitra Scikitinskiego і wypisem s xiąg tutecznich groczkich zeznania iego vrzedownie
dowiodl. I zathym na ninieiszym czwartim a wsezeliakim sposobem prawnym zawicie
ostatnim roku, yako і pierwei rzeci swey przeciw k. woiewody braczlawskiego,
powiedzieli, iz co pan podkomorzy przypozywaje° me pana woiewode braczlawskie0
do wykonania trzechprzysiąg iakichze o zalozenie choby6, takze і do vezinienia przysięgi
z decretu trzibunalskiego o wybiczie z grontu zomiskiego, tedy pan Piesoczinski, iako
widziemy z samego postepku iego, nie sprawil się, wedhig prawa pospolitego і articuhi
13 w rozdziale 4 nie zachowal, і do je° mci woznego і slachti nie posilal. Tedy pan
Piesoczinski wedlug prawa nie postąpil і to sobie pan Piesoczinski vpuscil. Zaczym
je° me, mimo ten punct prawny, tu na ten cas przisiegi czinic nie powinien, gdyz
wedlia tego articulu mial pan Piesoczinski poslac do je° mci wozne° i slachtę, abyje°
mči przed onemi przysiege vczinil. A tak gdyby bel wozny doje° mci dla przyshichania
tei przysiegi poslan, thedy by je° me pan woiewoda // to, co by iemu wedle prawa
nalezalo, powinien byl czinic. Czego iz pan Piesoczinsky nie vczinil і doje° mci woznego
і slachti wedlug tego articulu nie posilal, tedy tezje° moscz mimo iasne prawo czinic
nie iest powinien. Pan podkomorzy zas braczlawsky, przy wszitkich obronach swych
stoiąc, nie w obiczai controwersiei iakiei, iedno do nas, sadu, mowil, iz ia s kniaziem
woiewodą nie o potoezną iaką krziwdę v sadu ziemskie0czinil i czinię, ale rokiem
zawitim o gwaltowne wybicie, czemu się iuz skonezenie decretem tribunalskim stalo,
a tu iedno ku wykonaniu przysięgi i executiei na vrząd odeslano, w czim mnie nad
prawo az do tego czwartego roku zwloka veziniona a iesceby i teraz strona zwlekac
chcziala; wiecje° moscz pan woiewodą, chocziaz i wedlia tego nieprawnego postepku
vtraczenia rzeci swei po roczki przesle, iesliby thych orob7swych odprzysiegac się
albo iako tam zbywac chczial, samze mial wedlia tego articulu 13 z roczkow przeslich,
yako na roku trzecim, o woznego i sliachtę v sądu starac się i rzeci swei, chocziaz i
tak nieslusne, popierac, tedy iuz i to sobie vpuscil; ale zebym ya w rzec prawu
pospolitemu decretomtribunalskim i postepkom swymprzeciwną wdawac a za panem
woiewodą stroną swą przeciwną swidectwa8i dowody iakie zwodzic mial, byloby to
y przeciw rozumowi. A tak je° mosc pan woiewoda teraz na tym czwartim roku
zawitim ostatnim nie thylko wedlia tribunalskiego albo groczkiego, ale iuz i wedlug
ziemskiego sądu postepku powinien tu ku wykonaniu tei przysiegi o grunti zomisckie,
ktora nigdzie indzie ani na inszim dalszim roku wykoniwac nie moze stac, i te trzi
przisiegi o chorobie swei wprzod wykonac, ktore tu i odpuscic mi je° mci bendzie,
wolno takze i te przisiegę glowną o gronti zamisekie powinien wykonac. Ktorych
przysiąg ia odje° mci porzątkiem swym sluchac iestem gotow, vchiliwszy i pierwszich
postepkow swych. A iz je° m. k. woiewoda braczlawski sam teraz v sadu, iako
powinien, do wykonania przysięgi glownei o gronti zomisckie nie staie і wedlug prawa
niczemu dose nie czini przez pana Dederkala i pana Slezke, i ni przez kogo przysięgacz
nie moze, tedy, iako pierwei, і teraz pan podkomorzi rzeci swei domawial sie. A
542

vmoczowanije° mci pana woiewodi braczlawskiego powiedzieli, iz co strona powiada,
iz iakobyje° moscz byl powinien to vczinic і woznego z urzedu wziąc, і przed nim te
przysięgi wikoniwac mial, tedy pan podkomorzy te0s prawapospolitego ani z rozumu
luczkiego okazac nie moze, bo ten articul 13 w rozdziale 4 dostatecznie nauczil, iz
vrząd ma poslac woznego i slachtę, a strona potrzebuiąca ma się o to starac, gdyz on
szuka thych przysiag aje0m. nie chczialby przysięgacz bezpotrzebnie і poprozniei. A
iz tego pan podkomorzi potrzebuie, tedy tez mial woznego wedlug tego prawa
pospolitego doje° mci slac. Acz nie slal, tedy sobie sam winien, a je° mosc mimo ten
punkt prawa pospolitego tu na ten czas przisiag wikoniwac nie iest winien. A co pan
Piesoczinski powiada, iz to ostatnia1, ale pierwei niechai je° m. stanie, tę przysiege
wedlug tego decretu tribunalskiegoje° mosc vežini, toz potym i tę przysięgi o chorobi
sweje° mosc wikona. Tedyje° mosc pan podkomorzi prawa pospolitego arti(culu) 12
wrozd(ziale) 4 wspak obraczac nie moze, gdysz ten articul navczil, iz pierwei ma
przysiąc, iako prawdziwie chor byl, tez stronie vsprawiedliwic się. A co wietszego, iz
pan Piesoczinski i sam teraz je° mci przypozwal i w pozwie swym napisal, aby ie°
mosc stal i przysięgi tak o chorobie, iako і o grunti zomisckie wykonal, mimo ktore
prawo takze і pozew swoi wlasny jego moscz teraz wspak wraca się i te przisięgi
pierwei o grunt, nizli o zalozenie chorobi potrzebowac ani je° mosc mimo prawo iasne
wykoniwac nie powinien. A co pan podkomorzi powiada, iz vmoczowani je° m. yako
potrzebowali, tak skazano, tedy vmocowani je° msci slusnie і prawnie potrzebowali,
bo gdy ich win., panie vrzedzie, na roczkoch przeslich pitali, aby sie declarowali, do
iakiego konca tę sprawę wiesc chczą, tedy vmocowani je° m., nie cziniąc zadnei
declaraciei, bo im tego nie bylo potrzeba, ale tilko prosili, aby to zalozenie choroby od
jego mosci przyieto і ich wedlug articulu 13 w rozdziale 4 zachowali. Tedy vmocowani
je° mci slusnie sie domawiali o toz, iz strona powodowa nie sprawila szię wedlug
prawa і doje° mosci wozne0nie slano, tedy sobie sama winna, zaczym iego mosc na
ten czaz9przysiąg niiakich czinic nie powinien. I prosili wolnosci. A pan podkomorzi
nie wobyczai sporu przy swympierwszymwiwodzie zostawal. My, sąd, zrozumiawszy
obuch stron a widząc, ze vmocowani z stronyje° mci pana woiewody braczlawskiego
pan Dederkalo і pan Slezka i z articulu 13 w rozdziale 4 to sobie [...] pomoc brali,
gdziepisze,jesliby kto pozwany na trzecie roki za chorobąnie stal, tedy na tich trzecich
rokoch ma sąd ziemski poslac do niego wozne0у dwa slachciczow, przed ktoremi ten
chori ma na thym przysiąc, iz po wszitkie te roki chor byl i za tą chorobą stac nie mogl,
powiadaiąc, ze sie wedlug tego articulu pan podkomorzi nie sprawil, woznego do
pana woiewodi nie slal i s tich przyczin pan woiewoda takze za chorobą stawac na
tich roczkach nie iest winien, i za tym od roku у pozwu wolen bye ma. Jenoz my,
przychiliwszi się do prawa pospolitego і postepkow prewnych strony powodowei, ze
0 tego woznego і slachteje° m. pan woiewoda braczlawski wedlia swych postepkow
kuprzysiedze і wywodu choroby swei sam, a nie pan podkomorzi na przeslich roczkoch
v sądu domawiac się mial, a iz і tego na swym mieiscu nie ucinil, tedy my wedlia
prawa i decretu tribunalskiego і decretowodkladowje° m. pana starosti braczlawskiego
1naszego vrzedowego nakazali, ze je° m. pan woiewoda braczlawski sam osobą swą
na roczkoch teraznieiszych powinien stac i v sądu ninieisze0 przysiege o grunty
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zomisekie y te przysięgi, iako się zakladal o chorobę swą, porzatkiem swym
wykonac. // Od ktorego tego decretu naszego vmoczowani je° mci pana woiewody
braczla(wskiego) do sądu glownego tribunatu lubelskiego appellowali. A pan
podkomorzy, s prawa pospolitego i constitutii koronnych pokazuiąc i wywodzącz, mowil,
iz od takowei iasnei sprawy, z ocziwste0mowienia osądzonei, na executią odeslanei
decretem tribunalskim appellatia znowu na tribunal nie bywa dopusczona, zwlascza,
ze te° teraz w sprawie personalnei nie samprincipal, ktoryby tego nie mogt ezinie, ale
osoby, wedlug prawa do tego nienalezne, naleznie potrzebuią. I prosit, abysmy tey
appellatiei nie dopuseali, a, je° m. pana woiewodę na vpad zdawszy, dalszy postepek
і executia dziatali. My, sad, vmocowanim je° m. pana woiewodi bracziawskiego
appellatiei dopuscili i rok obom stonam10ztozili na ten czas, gdy porzątkiem swympo
inszych woiewodztwach sprawy woiewodztwa bracziawskiego na tribunale w Lublinie
w roku ninieiszim 92 sądzone і odprawowane bedą. A jego mosc pan podkomorzy
braczlawski, przy decrecie tribunalskim і przy wszitkich postepkach і obronach swych
prawnych, k temu przy oswiatczeniach, na je° m. pana starostę bracziawskiego i na
nas pierwei w tei sprawie vczinionych, stoiącz і teraz na nas o to przyiecie prokuratorow
i mowy ich, і odpusczenie appellatiei rozumieiac sobie bye nieprawną, yakoby sam to
ku sfolgowaniu stronie przeciwnei a ku dalszei zwloce sprawiedliwosci je° m. dla
dalszego zadzierzania executiei i zatrudnienia w rzeci osądzozonei veinie mieli, a za
tym o winy, w prawie pospolitim opisane, і o skodi, nakiadi swe, a osobliwie naje° m.
pana woiewodę bracziawskiego, yako strone, a takoz zwloki, winy, o skodi і naklady
swe a vtracenie iuz nieraz w thym prawa wszitkiei rzeci pana woiewodzinei przed
nami v sądu, woznymi, przy tim będącimi, swiatczil się i prawne cinienie o to sobie
wcale zachowal у zachowywa. Ktore to oswiatczenie my od pana podkomorze0
przyiąwszy, one і wszitke te sprawę, takze і niestanie same0osobyje° m. pana woiewodi
bracziawskiego ninieiszym actem zapisac kazalismi і zapisalismy. Co wszitko dla
pamięci do xiąg groczkich braczlawskich zapisano. I ten wypis s xiąg s pieczeczmi
naszymi je° m. panu podkomorzemu braczlawskiemu wydan iest. Pisan w Braczlawiu.
Hrehori Baibuza, pisarz
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 13-17 зв.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

Реґеста:
А. 1592 die 25 february. Decret z strony gruntow o przysięgi 3 roczkow; 4
grod(skiey) bracl(awskiey) appellatiei na tribunal znowupozwanemu dopuszczono.
Там само. Арк. 18 зв.

1Далі має бути przysięga. 2Далі напрошується wedle або wedlug, або podtug.
3przysądzono 4Далі має бути pokladal.
5Наведений далі текст повторює
текст припозву в документі № 211. ‘choroby 7chorob 8swiadectwa 9czas
10stronam
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1592 p., березня 2. Брацлав. Зізнання володимирського войського Василя Гулевича і брацлавського
земського писаря Івана Микулинського, посередників (“приятелів”) між
брацлавським підкоморієм Лаврином Пісочинським і брацлавським воєводою
та кременецьким старостою кн. Янушем Збаразьким, перед Брацлавським
ґродським судом про відкладення цим судом до наступних його рочків, якщо
обидвом сторонам не вдасться досягнути полюбовної угоди, виконання
підкоморієм, згідно з декретом коронного трибуналу, присяги в справі за його
скаргою про шкоди, заподіяні Жорнищському маєткові підданими воєводи
Выпис с книгь кгродских замку гсдрьского Браславского
По нарожєню Сна Бжог(о) Исус Хрста року ЛФ дєвєтдєсіат второго мсца
марца второго дніа
На рочкох судових кгродьских браславских, которьіє ш т дніа двадцат піатого
мсца фєвраліа судитисє зачали, пєрєдо мною, Григорємь Чєчєлєи, подстаростим,
а Григорємь Слупицєю , судьєю , вріадниками судовыми кгродским и
браславскими, постановившисіа шчєвисто в суді, пак Василєи Гулєвичь, воискии
володимерскии, а пак Йван Микуликскии, писар зємскии браславскии, іако
приіатєли зобополньїє мєжи вєлможньш єго м илостю кнзєл/ ПЗнушомъ
Збаражскимь, воєводою браславским, старостою крємєнєї/кимь, з одноє, а
мєжи Ірожоным паномь Лавриномь Пєсочикскимь, подкоморим браславскимь,
з дрігоє стороны, шчєвисто до книгь кгродьских браславских тыми словы
созн[а]л[и], ижь што в року прошлом дєвєтдєсіат пєрвомь мсца сєктєбра
четвертого дніа суд[ь] головньш трибуналскии в справє мєжи єго м лстю паном
воєводою браславским а пном подкоморим браславским, а то ш наєхакє
кгвалтовноє на двор и сосаді пна Пєсочикского Жорнищскію, ш кгвалт, пожогі
и со шкоды, а спалене, и спустошене того двора и шсады Жорнищскоє, пну
подкоморому браславскому присєгі самотрєтєму на кгвалтє и на шкодах
вскоцал1и до І ч и н є к а т о є присіаги на рочки кгродскиє браславскиє, которые в
рокі прошломь дєвєтдєсіат пєрвомь по свіатє свіатом Миколаю Бискупє
рил<скомь свіатє сужоны были, с п о з в о л є н а шбудвух сторонь штослал. На
которых рочкох кгродьских браславских с п о з в о л є к а доброволного такжє
шбудвіх тых сторок єго м илост пак Юрєи Струс с Коморова, староста
браславскии, вєницькии и звиногородскии, юную присєгу до рочковь теперешню:
в той моцы был штложил. За которьш ютложєкємь пана старостиньш водлє
дєкрєту трибуналского за помєнєньш дєкрєтомь юткладом пна старостиньш
рокь том присіазє ішу подкоморомі браславскому на рочкох тєпєрєшних, которьіє
шт дніа двадцат піатого мсца фєвраліа судитисА зачали, быль припал. А такь
ми, зобополные приіатєли их млсти, нє припіскаючи на сєс час пна подкоморого
до тоє присіаги, тую присіагі, чєрєз дєкрєть трибуналскии ішу подкоморому
наказанію и досєл ютложоную, до пришлых рочков кгродьских браславских,
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которьіє по тых тєпєрєшних припасти и сужоны быти маю т в рокУ тєпєрєшнєм
тисєча ntawcom дєвєтдєсіат вторсш мсца маїа дєвіатогонадцат дніа, мєжи их
млстіами на УгодУ приіатєлскую розьшмуєм под таким способом, иж их милост
з обудвух сторо«, в том часе до згоды прихилившисл, тую справ# чєрєз УгодУ
приіатєлски скончити маю т, а до тых рочковь кгродских браславских, звышъ
писаных, еони з обудвух сторон никоторых поступъковъ правных в той справє У
жадного судУ чинити и пилновати нє маю т. А єстли бьі с а и х милост со то з
собою до рочковь пришлых нє погодили, тогды их мл. собоїа сторона водлє
дєкрєтУ трибуналекого за тьш юткладол* пана старостиньш [...], пан
Пєсочинскии до Учинено присіаги а па» воєвода до приелуханл єє, рокь такий,
іак[ии] им водлє дєкрєтУ трибуналекого за помєнєньш декретом шткладом пна
старостины[л<] на рочкох тєпєрєшних припадав, на рочкох припшых кгродских
браславских, звышь помєнєньїх, которьіє напєрвєи по сих сужоны будУт, мсти
м аю т. Ійко ж тут жє будучи и стоіачи сочєвисто У судУ, пан Лаврин
Пєсочинскии, подкомории браславскии, самь, a com єго млсти пна воєводьі
браславского пан Григорєи Дєдє/жало, писар кгродскии крєміанєцюш, пан Йван
Слєзка, Умоцованьїє єго милости, маючи и положивши У судУ до того лист II
моїį зУполную, им com єго милости данУю, на то всє доброволнє зєзволили.
Котороє сочєвистоє сознанє пана ГУлєвича и пана Микулинского, такжє
доброволноє сознанє и позволєнє пана подкоморого браславского и Умоцованых
єго млсти пна воеводы браславског(о) за тою показаною УсудУ мої/ю зУполною
мы, вріад, ку вєдомости своєи припУстивши, до книгь кгродьских браславьских
записати єсмо казали. Што є с т записано. С которых и сєс выпис под пєчатми
нашими єго милости пну подкоморомУ браславскому на т о єсть дань. Писань
У Браславли.

Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
Корыкгован с книгами
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047II, арк. 84-84 зв.
Засвідчена копія.

Реґести:
А 1592 die 2 martii. Rozeim wtory przez prorogatio p. Huliewicza і
p. Mikulinskiev. Do roczkow 19 maia 92.
O spalenie dworu w Zomisczach przez gwahowny naiazdjo. x(ię)cia Janusza
Zbaraskiego.
Там само. Арк. 84 зв.

1всказал
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1592 p., травня 23. Брацлав. Декрет Брацлавського ґродського суду в справі за скаргою брацлавського
підкоморія і королівського писаря Лаврина Пісочинського про шкоди, заподіяні
Жорнищському маєткові підданими брацлавського воєводи і кременецького
старости кн. Януша Миколайовича Збаразького
Wypis s xiąg groczkich zamku K. J° Mci braczlawskiego
Roku Bozego 1592 miesiąca maia 19 dnia
Na roczkach groczkich braczlawskich, ktore przypadli i sądownie odprawowowac
się zaczeli roku і dnia wysz pisanego, przede mną, Gerzym Strusem s Komarowa,
starostą braczlawskim, winnickim і zwinogrodzkim, postanowiwszy się oblicznie,
vrodzony j° m. pan Lawrin Pieszoczynski, podkomorzy braczlawski, pisarz K. J° M.,
prosil o przydanie woznego na przywolanie wielmoznego jego mci kniazia Janusza
MikoJaiowicza Zbaraskiego, woiewodi braczlawskiego, starosti krzemienieczkiego.
Ia z urzędu mego panu podkomorzemu na to przydal woznego woiewodztwa
braczlawskiego slachetnego Dmitra Scikitinskiego. Ktory wozny iako dnia pierwszego,
we wtorek, і nazaiutrz, we srodę, takze і trzeciego dnia 21 tegoz miesiaca maia, we
czwartek, wedlug przypadnienia tei sprawy z reiestru sądowego porządkiem swym
je° mci pana woiewodę braczlawskie0 przywolywal ku przysluchaniu na roku
dzisieiszym przysięgi pana podkomorzego braczlawskiego o gwatt, o wsytkie skody,
przy naiezdzie na imienie je° mci Zomiscza, w woiewodztwie braczlawskim lezące,
od je° mci pana woiewody braczlawskiego przez pewne osoby w roku przeszlym
1590 miesiaca kwietnia 27 dnia tam w Zomisczach poczinione, [a to wedle] decretu
sądu glownego tribunalskiego, ktory się stal w roku przeszlym 91 w Lublinie, і odeslania
teiprzysiągi [ku wykonaniu jey] na roczki groczkie braczlawskie, w tymze roku [...]
sądzone, і ku dalszemu postepku do wykonania [onego tribunalskiego] decretu, takze
wedlug odkladu mego s pozwolenim [...] s tych roczkow grudniowych do przeszlych
roczkow, kture [miesiąca] lutego 25 w roku teraznieiszym sądzonych, za rozeimem
przyiacielskim na vgodę i odkladem s pomienionych roczkow lutego do dziesieiszych,
iako tho wszystko na thych postepkach tei sprawy, ktore v dzysieiszego sądu pokladal,
mianowicie a szerzei iest opisano. Za czim pan podkomorzi, do tei prysiegi bedąc
gotow, z sliachciczami, sobie rownemi, prosil, aby mu rota wedlug zwyczaiu prawa
napisana і ku przysluchaniu iey wozny z slachtą przydan byl. Do ktorey sprawy na
dniu trzecim, we czwartek, od je° mci pana woiewodi braczlawskiego za listem mocą
zupelną, do tego daną, vmocowany je° mci pan Hrihori Dederkalo, pisarz grodzki
krzemieniecki, ozwawszy się, rok dziesieiszy slusny w tei sprawie przyznal і powiedzial,
iz pan podkomorzy braczlawski na thych skodach, ktore się mu nie staly, przysiegac
ani je° mszcy za nie iemu placic nie iest powinien, tak і teraz toz przed sądem w. mci
wywodzi і okazuie, iz pan podkomorzy na thych skodach przysięgac nie moze, ktore
sięjego mci nie staly, iz grabarzom, mlinarzom i haidukom pieniądze podawal, ktorych
iemu nie zasluzili [...], on na takowych skodach przeciwko je° mci przysięgac ani
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[...] iemu za nich placic nie powinen. A tez thych haidukow imion nie pomienil, kto by
by byl i skąd, i slad šie iasnie pokazuie, iz niklą1nie byl, bo by pan podkomorzy wiedzial,
iako slugi iego zową і imiona by ich w pozwie pomienil, і kazdy pan slugi szuka sam,
gdy, mu nie zasluziwszy, vcziecze. Tak tez co w pozwie swym napisal, iz iakoby mial
w nieuziwaniu pozitkow tei maiętnosczi szkody sobifc tisiącz kop groszy napisal2, tedy
on i na tym przysiegac ani je° moscz oplacic iemu nie powinien, gdyz, iako on w
pozwie svym pomienil, czego iego moscz nie przyznawa, iz iego mosc, tam
naiechawszy, skodę tylko vczinyl і precz odiachal, tedy je° mosc iemu zadney skody
w nieuziwaniu pozitkow nie uczinil ani on tez iey od je° mci miec mogl, gdysz sam tho
dzierzal i vziwal і teraz dzierzi. A wedlug prawa, ktorym się woiewodztwo tutecznie
sądzy, і zwiczaiu dawnego nie moze bye insza skoda rozumiana, tylko do ktorąby kto
komu co wziąl. I on tez w pozwie swym mianowicie, co iemu wzietho, napisal, a
inszych skod niiakich, ktore się nie rodziely, kreczicz ani ich wigrawac nie moze.
Gdyz і wedlug prawa і wedlug decretu tribunalskiego je° mci panu podkomorzemu
nakazana przysiega, to iest wedlug art(iculu) 2 w rozd(ziale) II, tedy iest znacznie
napisano, iz iesliby kto sobie mianowal [...] nie wedlug maietnosci swey, tedy ma
postawic thych ludzi, ktorzy v niego te maietnosc widzieli; і vkazuie ten articul, ktory
iedynie pokazuie, iz tylko ta skoda, ktorąby tam wziąl, [...] ma, ale, ta, ktora iescze
nie rodziela się, trudno ma bye za skodę pocitana. Przeto s thych wszytkich przyczyn
to za skodę pocitano bye nie moze, gdyz pan podkomorzi sobie za niiakies gospodarstwo
skodę bye mienil. By pan podkomorzi byl by dobrym gospo[darzem] albo nie, tak tez
wolno iemu tam bylo gospodarstwo przymnazac. Gdyz iako sam pan podkomorzi bye
mianuie, iz je° moscz tego nie dzierzal, tedy tez zadnei skody miec nie mogl. O co tez
ani pan podkomorzi przysiegac, ani tez je° mosc za tho placic nie powinien. Ale gdy
je° mosc pan podkomorzy wedlug tego decretu tribunalskiego na thych rzeczach,
ktore w pozwie swym mianowicie, co iemu wzięto, napisal, przysięgę vczyni, je° mosc
takowe rzeczy na rok, od w. mci. prawnie zlozony, odda albo wwiązanie wedlug
prawa w ymienie swe postąpi. Na to, co pan podkomorzi powiada, yz iuz przez decret
tribunalski vtwierdzono, tedy decret tribunalski thych skod nie stwierdzal, tylko wedlug
prawa pospolitego, articulu 2 w rozdziale П, przisięgę panu Piesoczinskiemu na gwalcie
i na skodach vczinic skazal i vkazowal z decretu tribunalskiego to mieisce, gdzie
nakazano na gwalcie i na skodach wedhig articulu 2 w rozdziele IP. / / 1 w drugim
mieiscu dalei w tymze decrecie tribunalskim takze dolozono, iz pan Piesocinski przisięgę
sposobem, wyszei opisanym, vczinic ma. Tedy w. me, panie vrzedzie, wedlug tego
prawa articulu, zwyz pomienionego, i tego decretu tribunalskiego za przysięgą iego
tegoz gwaltu і skody, ktoreby wlasnie mialy bye wzięte і pan Piesoczinski w pozwie
swym mianowicie ich napisal, wskazowac masz, a inszych skod, ktore pozeciwko
prawu, mnimanych, ktore sie nie rodziely, na swiecie nie byly, w. me. wskazowac ani
pan Piesocinski na thych przysięgac nie moze. A iz pan Piesoczinzki powiada, iakoby
iego me pan woiewoda to sobie vpuscic mial, iz się tego na tribunale nie przipominal,
takze za odlozenim w. inc. tey przysiegi rozieciem przyiacielskim, tedy je° mosc tego
sobie nie vpuscil, gdyz y sąd glowny tribunalski wedlug prawa articu(!u) 2 w rozdziale
II dowod vczinic wskazal, ktorym tho iest dostatecznie napisano, iz ten, kto skodę
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sobie vvielkąbyc mianuie, ma postanowic tych, ktorzy tę maiętnošc widzieli. Skąd się
pokazuie, iz skoda insza rozumiana nie moze, tylko ta, ktura by wlasnie wzieta. A co
powiada, iz przez odlozenie je° mci pana starosti to je° mosc vpuscil, tedy s tego
odlozeniapana staroscina iasnie pokazuie się, izje° mosc pan starosta za pozwoleniem
obudwu stron rok takowy, iaki na on czas przypadal, przelozil iednako obudwom
stronam [...], za[cho]wal. A strony rozeimu przyiacielskiego, tedy je° mosc і [...]
ro[zies]ciu przyiacielskim wkazac nie moze, aby tho [...], tilko rok iego mosc [...]
stronie nic nie ublizalo. I prosit, aby pan Piesoczinski na [...] [skojdach, ktore pomienil
byegrabarzomi cieslom і imienowanie gospodarztwa, przisięgac dopusczono nie bylo.
Apanpodkomorzi braczlawski iako i napierwszichrokoch, tak i teraz v sądu opowiedzial
się i woznimi oswiatczal: Ja w zadną controwersią s panem woiewodą braczlawzkim
i spanem Dederkalem, ani s kim ynym w mierze nie wdawam, tylko dla zrozumienia
w. mei, iako sądu, [...], iz comkolwiek skod swych prawdziwie w pozwie pomienil,
przeciwktorych strona yako nigdy nic mowic nie mogla, tak w groncie tutecznym i na
tribunale, maiąc ze mnąociwista rosprawe v sądu, nie mowila i vmnieiszenia zadnego
w nich się nie domawiala, iakoz za dowody moimi prawnymi mnie na gwalcie у
wszitkichtych skodach, w pozwie opisanych, nic z nich nie vimuiąc, przysięga nakazyna
i towszitko stwierdzono. A na wykonanie iei i na executią, a nie do iakieis controwersiei
albopoprawy tego decretu tribunalskiego tu odeslano, przeciw ktorego na dwie rzeczi
strona przeciwna na roczkoch grudniowych w roku 91 mowila: pirwsza - o roku tei
przysiędze, s tribimalu na[znaczony]m, // ktory rok w. me slusnym bye naliasl і teraz
stronanad wszitkie pierwrze postepki swe iego przyznala, druga - okolo vmnieiszenia
skod, w pozwie opisanych, tyz wywody swe, iako і teraz, wnosila. O co się pan
podkomorzy na on czaz swiatczic nie zaniechal i w. me. te wywody swoim pana
woiewodziny czynione, iako decretu tribunalskiemu przeciwne, wyrokiem swym
odciąwszyna gwalcziech i na wszytkich skodach, w pozwie у w decrecie tribunalskim
opisanych, nicz z nych nie vimuiącz, przysięgę panu podkomorzemu skazal a potym s
pozwolenia samych ze obudwu stron ku wykonaniu iei, a nie dla iakiei controwersiei
nowei, do roczkow liutego w roku dzisieiszym odlozyl byl. A pothym z dalszych
postepkowprawnych na roczki dzisieisze, iako szie wyzy pomienilo, ta przysięga w
tei ze moci przytocila, czego wszitkiego decreti, rozeimy a odklady prawnie dowiodl.
Tedyiuz teraz okolo przysięgi ym vmnieiszenia thych skod, co sobie dawno odpuscila
strona, zwlascza przeciw decretu sądu glownego i wirokowi w. mci, na czym [...]
przestala a oszobliwie przeciw wlasnego zezwolenia і rozeimy swe do drugich rokow
na thę przysięgę nic mowic nie moze. A yz mowicz wazi się, o tho się na strone
woznym v sądu swiatczyl і actem [...] zapisac dal, iakoz zapisano. K temu yako
pierwei to [...] pana woiewodi wnoszono, tak у teraz pan Dederkalo [...] memu,
saczuiącz sumnienie i maiętnoscz moią. Tedy [...] sumnienia mego [...] porachowa[...]
skodach swych od je° mci pana woiewodi mnie vdziala [...]nych і prawnie
dowiedzionych przysięgac mam, strony zas maietnosci, tedy s poczczywych przodkow
moich mam dobrze lepszą, anisli pan Dederkalo po swoych. A tu, czo mi malzonka
moia prawem wiecznym zapisala, by mię je° moscz pan woiewoda krziwdzicz і
vcziskacz nie kazal, mialbym dothąd tak dobrą, iako je° msci Niemierow. Jednak і
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teraz nie dalbym tei samei za kilkanascie tisięci. Y prosit, abym у tych przimow tak
strony przysięgi y vmnieiszenia skod, iako thez і szaczowania sumnienia i maiętnosci
nie przymowal і do sprawy dzisieiszey nie przimięsziwat. A tak ia, te przymowy pana
Dederkalowy przeciw decretu tribunalskiemu і pioiemu nad pierwsze postepki
wniesione bye bacząc, na strone odtozit a wedlia decretu tribunalskiego і pirwszych
postepkow na gwalcie i na wszitkich skodach, w pozwie i w thym decrecie opisanych,
panu podkomorzemu przysięge skazat. Od ktorego decretu me0strony tisiaca kop
saczunku, za skody poiozoną, pan Dederkalo appellowal. Ia z sądu mego appellatiei
nie dopuscit i na wykonanie tei przisiegi // do iutrzeiszego dnia 22 miesiąca piątku a
pothym і do soboty maia 23 dnia w teize moci odtozit. A gdy byto w sobotę, pan
podkomorzy braczlawski, będąc gotow do przysięgi samotrzecz z sliachtą, sobie
rownemi, prosil, aby mu przysięga na pismie zwyklym obyczaiem prawa pospolitego
na gwalcziech i na wszitkich skodach iego napisana і wydana byla. Iakoz ia gwalt і
wszitkie the skody pana podkomorzego, w pozwie і decrecie tribunalskim opisane,
dostatecznie zrachowawszy, kturych acz dobrze więczy wynosilo [...], pan
podkomorzy, miarkuiąc się na trzech tesiączach zlotych polskich, przestal na to,
przysiege w te slowa napisac kazatem: Ja, Lawrin Pieszoczinski, podkomorzi
braczlawski, pisarz Je° Mci, przysięgam Panu Bogu na thym, iz sie mi k. takowy
gwalt і wszitkie skody, w pozwie у w decrecie tribunalskim opisane, w pobraniu slug
i ludzi moich na grabiezach i w pobraniu maiętnosci moiei і vrzednika mego Mikotaia
Jaslikowskiego, a poddanego moiego Iwana, w rozegnaniu ciesiel, grabarzow,
mlinarzow i haidukow, ktorzy, pieniądze na sluzbę i na robotę wziąwszy, nie zasluzili,
w popaleniu i spustoszeniu dwora i osady zomiskich a oszobliwie w przekazaniu
gospodarstwa, a niewuziwaniu i omieskaniu pozitkow w tei maiętnosci [... ] ty się od
kniazia Janusza Zaraskiego4, woiewodi bracziawskiego, za gwattownym naiazdem
od niego przez pewne osoby. Czego wszitkiego moderuie i sacuie trzy tisiącze ziotich
[...], prawdzywie przysięgam Boze [...], a iesli nieprawdziwie Boze [...]. Vmocowany
je° mci pana woiewodi bracziawskiego pan Hrihori Dederkalo powiedzial, iz w. me,
panie starosto, takowei przysięgi panu podkomorzemu wydawac ani pan podkomorzy
takowym sposobem przisiegac nie moze, thylko wedlug prawa pospolitego i decretu
tribunalskiego, wedlug pozwu swego, і iest powinien pan podkomorzi kazdąrzec, co
w pozwie swym napisat, w przysiędze mianowac, przez kogo i co iemu wzięto i wiele
go kosztowalo, gdyzje° mci wedlug pozwu przysięge skazano i w decret tribunalski
slowo od slowa mianowicie wszytko, co mianowal bye wzięto, wpisano. Przeto tez і
pan podkomorzi wszitko w przysiędze swey mianowicie winien, gdy tu zawsze kazdy
przysięgaiaci na skodach swych wszitko mianowal і teraz iego mosc mianowicie
przysiąc powinien. A pan podkomorzy braczlawski pod thymze [...]czenim swym
mowil, iako od niemalego czasu zatrudnienie i zwloki w tey sprawiedliwosci moiei
ponosze, tak iescze і teraz pan Dederkalo od je° mci pana woiewodi one rzeczami
nieprawnemi zatrudnia, abymprzysięgę moią iakims nowym sposobem nad zwyczay
prawa pospolitego //wykoniwal, vsiluie. I prosit, abymtakąprzymowkępana Dederkala
nieprawną na stronę odtozil a na gwalcie i na wszitkich skodach iego, w pozwie i w
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decrecie tribunalskim opisanych, wedhig vmiarkowaniaje° mci trzech tisieci zlotich
przysięgę taką, iako obyczay prawa pospolitego na wszytkich vrzędziech i v sądu
glownego tribunalskiego niesie, od ktorego w tei ze moci tu iest odeslana i dotąd
sciągašie, wykonac dopuscil. A tak ia z urzędu mego, zachowuiąc się wedhig zwyczaiu
prawa pospolitego i decretu tribunalskiego, ten wywod pana Dederkalow, iako
zwiczaiowi prawa pospolite0przecziwny, na strone odlozilem a panu podkomorzemu
przysięgęna thych trzech tisiaczoch zlotych sposobemwysz opisanym wykonac skazal.
Tedypan Dederkalo, vmocowany je° mci pana woiewody braczlawskiego, ten wskaz
moi rozumieiącz sobi bye z ublizenimsprawiedliwosci, do sąduglownego tribunalskiego
appellowal. Ale ia wedhig prawa i decretu tribunalskiego tei appellatiei nie dopuscil a
woznego i slachte na przysluchanie takowei przysiegi panu podkomorzemu przydal.
Do ktorei przysiegi gdy pan podkomorzy samotrzec5sliachcicami, sobie rownemi,
gotowbyl, to рак [...] sie w to przyiaczielskim i napomnienim pana podkomorzego,
abyiescze do tey przysięgi nie skwapial się. Zaczim snadniei do vgody przyiacielskiei
miedzi nim a iego mczią panem woiewodą przyscz moze, pan podkomorzi na te
appellatia zezwolil. Zaczym i ya, tei appellatiei dopusciwszi, rok pewny i zawiti obom
stronam skladam na ten czas, gdy porzatkiem swym po inszych woiewodztwach
koronnych sprawy woiewodztwa braczlawskiego na tribunale w Lublinie w roku
ninieiszym 1592 sądzone i odprawowane bęndą i ta sprawa z regestru sądowego
przypadnie. Co wszytko dla pamięci do xąg groczkich braczlawskich iest zapisano. I
tenwypis s xiąg pod pieczecią moiąje° mci panu podkomorzemu braczlawskiemu na
to iest dan. Pisan w Braczlawiu.
Gerzy Strus s Komorowa,
^Hrehori Baibuza, pisarz6
braclawski, winicki starosta, ręka swa
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 20-22 зв.
Засвідчена копія. Переклад з руської мови.
Реґеста:

Decret o naiazd grodzki 19 maii а. 92. Broniono przysięgi na wszytkich
szkodach, od cze° appellatia na tribunal. Y statuta niepewne citowano.
Там само. Арк. 23 зв.

1Це слово в контексті незрозуміле. 1Це слово вжите тут випадково.
3Далі
має бути przysięgacz. 4Zbaraskiego 5Далі має бути z. *" * Підпис власноручний.

№ 216
1592 p., червня 15. Брацлав. -

Позов Брацлавського земського суду брацлавському воєводі і
кременецькому старості кн. Янушові Миколайовичу Збаразькому з вимогою
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з’явитися на сесію коронного трибуналу в справі за скаргою брацлавського
підкоморія і королівського писаря Лаврина Пісочинського про шкоди, заподіяні
Жорнищському маєткові підданими князя
Запис возного Дмитра Щикитинського про те, що він 19 червня 1592 р.
увіткнув цей позов у ворота Немирівського замку, маєтку кн. Я. М. Збаразького
Жигимонт Трєтии, Болсю млстю корол полскии, великим кназ литовскш,
рУскии, прускии, мазовєг/кии, жомоитскии, ифллнтскии и кролєвства Швєдского
властныи дѣдичъ и пришльш король
Тобє, вєлможному кнжти ІЙнушу Миколаєвичу Збаразскому, воєводє
браславскому, старостє крємднєг/ксш^
Зо всих добрь твоєє млсти, лежачих и рухомых, гдє буд в Кролєвствє ншмь
Польскол* и панствах, до нєго прислухаючих, тобє гакішколвєкь правомь
належачих, приказуємь, абы т в о а м л с т ь за сим позвом ншим У суду головного
трибуналского в Люблинє в року тєпєрєшнєм дєвєтдєсА/и второл*, кгды водлє
порлдку констытуцыи коронноє по инших воєводствахь справы воєводства
Браславского сУжоны и сотправованы будуть и тал справа з реєстр# припадєть,
гако на року завитсш, собличнє самь сталь на жалобу и судовноє попиранє
Урожоного Лаврина Пєсочинского, подкоморого браславского, писара нпіго,
которьш твою м лст позьіваєть и припозьіваєть со то, што со кгвалтовноє вьібитьє
з спокоиного дєржаньА з кгрунтов и м є н ь а єго Жорнищского, в воєводствє
Браславскомь лежачого, єму com твоєє млсти чєрєз пєвньїє сособы в року
прошломь тисєча п а т ь с о т ь дєвєтдєсАтомь мсца августа шостогонадцать д н а
сталоє, и о шкоды, там починеные, за апєлАцьією на трибуналь юти суду
кгродского Браславского з рочков, com д н а д є в а т о г о мсца соктєбра в томь жє
року сУжоных, а на трибунале в Люблинє в року близко прошломь д є в є /и д є с а т ь
пєрвомь мсца сєнтАбра четвертого д н а з о ч и в и с т о є з нимь росправы т в о а млсть
чєрєз Умоцованого своєго Урожоного Петра СОдрывольского добровольнє на
сотводь за присАгу в з а л с а , которую зараз судь головныи твоєи млсти наказалъ,
мєновитє на том, гако єси єго с тыхъ кгрунтов Жорнищьскихь, в позвє сописаныхь,
кгвалтовнє нє выбиллъ и ихь держить, и держати нє хочєшь, и тую присАгу
твоєи млсти ку выконанью, а єму ку прислуханью до кгроду Браславского
завитымь рокомь сотослаль, дальшую сказнь по присАзє [єк]зєкуцьію чинити
вєлєл, в тьіє вси кгрунты єго, єму присудившы, УвАЗаНЬА в них допустил. И КГДЫ
рокь той присАзє за тымъ декретом трибунальскимь припадал, тогды т в о а млсть
Урожоного ЮрьА Струса с Коморова, староста1браславского, за неправнымъ
с а закладаньємь хоробь т. м. сошклады подвакроть на рочкох кгродских
браславских, на перших com д н а двадцат второго мсца соктєбра а на других со/и
д н а трєтєго мсца дєкабра в року дєвєтдєсАть пєрвомь, а трєтии раз шть суду
ег(о) тамошнєго кгродского Браславского com д н а чотырнадцатого мсца гєнвара
в нинєшнємь року сужоных, неслушне содерьживаючы, до четвертых рочков
фєвралА двадцат П А то г(о ) д н а состатних тую приелгу со[.. .]ь и присАги сохоробы

552

[зволо]къ. Нижпи и на томъ четвертомъ року помєнєньш суд кгродскии
Браславскии за нєстаньємь твоєє мл. и Утрачєньємь нєраз тоє речы твоєє тебе
здаты, сказии иикотороє и єкзєкуцьш Учинити нє хотєли и нє Учинили, и єщє
апелАцыинєправноє знову на трибуналь сєгорочьнии в той рєчи, вжє сосужонои,
допустили, // кгды по инших воєводствахь справы воєводства Браславского
сужоныбуду/и. СОкотороє Уближєньє права, кривду и сошкоды свои сонь, по вси
тьіє роки сосвєдчаючисл, сото такь с пномь старостою браславскимь и судомь
єг{р), к тому и с твоєю млетью, ако стороною, сособно правнє поступити нє
занехал и чинить, ако то всє мєновитє а ширєи на поступках тоє справи сописано
идоложоно єсть. То пакь, дєи, дошло єго слышати, акобы т в о а млеть над всю
таковую сочивистую з нимь росправу свою и над шдєрьжаньє тоє апєллцьіи
нєправноє, менуючы быти акоєсь злоє содєржаньє того дєкрєтУ с трибуналу
такьрочнєго, знову єго позвомь на трибунал сєгорочнии позвати мєл и гакобы
т. м., за то на нєго вєликиє сумы шкод своих мниманых пописавшы, соньшпозов
шбьічаємь нєслушньш и на мєстцу нєзвьікломь, нє на имєню єго Жорнищскомь,
штколь с а тал справа точить, алє соттоль нє близко на икпкш имєнью єго
Камєногорцє засочнє положити вєлєл ку Уближєню права посполитого, дєкрєтов
трибуналеких и порлдку справєдливости, а ку затруднєню тоє справы албо ку
Ужитью, снать, протне нєго акогось иншого нєправного поступку т. м. А такь
подкоморьш браславскии, нє приводАчи в жадную вонтьпливость права
посполитого, порАдков, справєдливости и дєкрєтов суду головного трибуналекого,
такжє и всих поступков своихь правных, в тоєи справє совшємь прн всих
зоставаючи, содно х о т а ч и на трибунале сєгорочнємь Любєльскомь в налєжньїх
воєводства Браславского судєх с фундаменту такого позву в с а к и є поступки т.м.,
гаконєслушньїє, которых вщинати подлугь права и содерживати ecu нє мог ани
можєшь з собє зложити, твою млеть позываеть. Прото абы т в о а млеть на року
в мєстцу, вышеи созначономь, У суду трибунальского шбличнє стал, дєкрєта
трибуналекиє и вси тые поступки свои на презыски и шкоды, в той рєчи акиє
будеш за тьш п о з в о л і содєржал албо в толі часе одержиш, ако нєправньїє, ку
н е з ы [ ...] » ю и скасованю их (не приходАчи до жадноє єкзєкуцьш, ним тал
росправа доидєт) Усуду головного положил а со вины за то и сотьіє шкоды, на
нєго написаные, ако то с права посполитого приидєть, и со всє скутєчнє
УсправєдливилсА водлє сєго позву. И ако т. м. на рокУ прошлеш comстороны то
ширєи в ь ів є д є н о будєть, судовнє абые сотповєдал, шкоды сторонє поводовои,
затьшподндтьіє, заплатил и дєкрєту трибуналекого прислухивал. А х о т а станеш
албо нє станеш, прєдсА на року протав т. м. правнє поступлєно будєть. Писан в
Браславлироку Божого ДФ дєвАтдєсАт второго мсца и ю н а ПАТОгонадцать д н а .
Позов зємскии
Печатка
Йван МикУлинскии, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047II, арк. 103-103 зв.
Оригінал.
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Року Дф дєвіатьдєсіать второг(о) мсца июніа дєвитог(о)надцатб дна га,
Дмитрь Щикитинским, возньш браславскии, такий позов трибуналскии в жалобє
іїна Лаврина Писочинского, подкоморого браславского, ©рєчь, в нємь мєновитє
©писаную, Іткнул єсми І ворота замьковьіє замку Нємировьского по єго мл.
кнзіа І^інуша Збараского, воєводу браславского, за которьш зложил єсми єго
мл. рок ку про[...] стати в Люблинє пєрєд судом головньш трибуналскии в року
нинєшнємь дєвіатдєсіат второмь, кгды справы воєводства Браславского сужоны
будуть и таїа справа з рєистру припад[єт]. Такжє и самому пану подкоморєму
браславскому за сим позвом, І тые ж слова писаньш, там жє на трибунале в
той справє становитисіа на тот жє рокь складаю, іако мєновитє на том позвє
©писано.
Дмитрь Щєкитинскии,
возньш, рука власнаїа
Там само. Арк. 103 зв. Оригінал.
Реґести:
Пн подкомор. брасл. с пан. воє. брасл.
Июн 5Гроку ЧД. За нєстанєм стороны позваноє на тот позов здан ест
з [...] рєчи з наказанєм всим и шкод. Марк Доховскии, писар.
Нє арєстована.
О wybicie z Zomiszcz.
Там само.
1старосту
№217
1592 p., липня 10. Брацлав. Позов Брацлавського земського суду брацлавському, вінницькому і
Звенигородському старості Юрієві Струсу з Комарова з вимогою з’явитися на
сесію коронного трибуналу в справі за скаргою брацлавського підкоморія і
королівського писаря Лаврина Пісочинського про неправомірні дії старости при
розгляді в Брацлавському ґродському суді звинувачення підкоморієм
брацлавського воєводи кн. Януша Миколайовича Збаразького в заподіянні його
підданими шкод Жорнищському маєткові
Запис брацлавського возного Дмитра Щикитинського про те, що він
19 липня 1592 р. увіткнув цей позов у ворота королівського двору в Брацлаві
Sygmunt Trzeci, Boza mitoscziąkrol polsky, wielky kniasz litewsky, rusky, prusky,
zmoiczky, iflanczky y krolestwa sweczkiego wlasni dziedzicz y pzysfy krol
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Tobie, urodzonemu Jerzemu Struszu s Komarowa, staroszie braczlawskieu,
winniczkiemu у zwynogrodzkiemu
Tak z urzedu twego starostwa braczlawskiego, iako у ze wszitkich dobr twich
lezączych у rachomych, gdzie badz w krolestwie nasim polskym у panstwach, do
niego przyshichaiaczich, tobie iakim prawem nalezączich, przykazuiem tobie za tim
pozwemnasim u sadu glownego tribunalskiego w Lublinie w roku teraznieiszim 92,
gdy wedhig porzadku constitutiei koronnei po inszich woiewodztwach sprawy
woiewodztwa braczlawskiego sadzone у odprawowane bendąy tha sprawa z zegestru
przypadnie, iako na roku zawitim, oblicznie sam1stal na zalobę y sądowne popiranie
urodzonego Lawrina Piesoczinskiego, podkomorzego braczlawskiego, pisarza naszego,
ktory cziebie poziwa у przypoziwa o tho, czo o gwaltowne wybiczie s pokoynego
dzierzenia z grontow ymienia iego zomisczkiego, woiewodztwie2 braczlawskym
lezączego, iemu od wielmoznego kniazia Janusza Mikotaiowicza Zbarazkie0, woiewodi
braczlawskiego, przes pewne oszoby w roku przeszlim 1590 miesiacza augu(sta) 16
dnia stale, у o skody tam poczinione, za apelatia na tribunal od sądu groczkiego
braczlawskiego z roczkow, od dnia 9 miesiacza octo(bra) w timze roku sądzonich. Na
tribunale wLublinie w roku blisko przeslim 91 miesiacza wrzesnia dnia 4 z oczewistey
z nim rosprawy knias woiewoda braczlawsky przes list umocowanego vrodzonego
Piotrą Odrzywolskiego dobrowolnie na odwot za przysiege wzial szie, ktorą tam iemu
žaras sąd glowni nakazal, mianowiczie na tym, iako podkomorzego s tich grontow
zomisczkych, wpozwie opisanich, gwaltownie nie wibyal y ich nie dzierzy у dzierzecz
niechcze. Ytho przysięgę kniazia woiewodzie ku wikonaniu iemu, ku przyshichaniu
do grodu braczlawskiego zawitim rokiem otheslal, dalsza skaząn po przysiedze у
executiączinicz kazal, a iemu, wszitkythy gronti iego przysadziwszy, wiązania dopusczil.
Y gdy tey przysiędze rok z decretu tribunalskiego na roczkoch groczkich
braczlawskych, od dnia 22 miesiacza octo(bra) w roku 91 sądzonich, przypadl, kniaz
woiewodachorobą szie zalozyl. Gdzie podkomorzy u cziebie, panie starosto, domawial
szie, zebis tey choroby nie przymowal albo wzdy woznego y slachte do kniazia woiwody
braczlawskie0dla przysluchania they przysięgy o gronty, zeby szie dalsim postepkom
nie omieskywalo, poslal. A thy, przyznawszy, ze wedle decretu tribunalskie0oney
przysięgy wikonanie na urzedzie twoich3tamesnim, a nie indzy, bicz muszy, chorobe
kniazia woiewodzyne przyiales, skazawszy iemu na roczkoch bliskich o the chorobę y
o gronty odprzysiognacz szie. Ano na roczkoch tamesnich ze, od dnia trzecziego
miesiacza grudnia w timze roku4, kniaz woiewoda znowu nad pierszy wlasny postepek
swoychorobą zalozyl szie. A thy, panie starosto, mimo prawo obrony podkomorzego
ywyrok swoy piersich roczkow drugy rasz te chorobę przyial y tey przysięgy, daley
nie zachowawszy zadne0roku, nieslusznie odlozil. W czim on podkomorzy, prawnie
postepuiąc, kniazia woiewodę braczlawskiego na roczky groczkie braczlawskie, od
dnia 14 miesiacza sticznia w roku teraznieysim sadzone, // ku wykonaniu przysiąg,
iedney o gronty a dwoch o choroby, przypozwal. Gdzie w niebitnosczy twey, panie
statosta, vrzad twoy tamesny groczky braczlawsky Hrehory Czeczel, podstarosczy,
Hrehori Slupicza, sendzia, a Hrehori Baybuza, pysarz, na timze fundamenczie
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nieprawnim, iednomyslnie s tobą stoiacz, ku folgowaniu kniaziu woiwodzie za niestanim
iego, iako na dniu piersim y dragim, y, gdy ta sprawa z regestru sądownie przypadla,
tam y na trzeeim dniu zawythym iego zdaez, skazany5у exeeutiej dzialacz nie eheziely.
Asz potimw kilku dniaeh, insyeh dowodowwysluehawszy od podkomozego, a choczias
na timtrzeezimroku knias iuz у wedle swego wlasnego postepku articulu 13 w rozdziele
ezwartim ni do iakiego dowodu albo odwodu nie bral szie ani domawial, iescze у
trzeczi ras ehorobę iego przyiely у do czwartego roku ostatniego zawithego gwoli
kniaziu woiewodzie the wszitkie przysięgy ze wszitkym skutkiem rzeczi odlozyly. A
on podkomorzy, przed szie prawnie postepuiącz a skutku w rzeczy osządzoney bes
dalszey zwloky dochodzacz, stoiącz przy wszitkich prawnich postepkach swoych
piersich, iescze y na czwarte roczky od dnia 25 miesiacza lutego, w teraznieysimroku
sądzone, kniazia woiewodę bracziawskiego przypozwal ku temusz decretu
tribunalskiemu do wykonania przysiegy o gronti swoye y tamze zaras porzatkiem
swymku wykonaniu trzech przysiąg o choroby, iako na trzech rokoch zawytich, zakladal
szię, у ku zawarcziu iusz tey sprawy tedy ezwartim wszeliakim sposzobem prawnim
zawiczie ostatnimroku. Tenze sad twoy groczky braczlawsky, na onimze fundamenczie
waszym nieprawnim stoiącz, za niestanim kniazia woiewody samego po trzy dny na
trzeezim dniu zawitim wedle przypadnienia tey sprawy z regestru na sąd za pokazanim
wszitkych dowodow od podkomorzego kniazia woiewodę zdacz, skazanie uczynicz у
rzeczy osządzone w skutek przywodzicz nie eheziely у nie dopusczyly, ale, iako у
pierwey, po tim w kilku dniach iesczie ku zwlocze у zatrudnieniu dalszemu tey sprawy
slug kniazia woiewody bracziawskiego Grzegorza Dederkala у Iwana Sleska za
umoczowanich nieprawnie у nienaleznie przyiely у miasto tego, czo knias woiewoda
bes wszeliakich dalsich wimow odprzysiegnacz szie byl powynien, czego iemupowoth
y nad pierszą stratę iego dopusczicz byl pogothow, onich do kontrowersiei nowey
przypusczyly. A podkomorzy, przymuszony takim upornim decretem ich pod
oswiathczenim prawnim, iako po wszitkie przysle roky, wiązanie szobie w te gronty
swoie warowal a naleznosczy nijakiey vmoczowanich do tey sprawy nie przyznawal,
tak у w ten czasz, gdy dla samego zrozumienia temu sadu twemu znowu wszitky
dowody swoye pokazowal, sąd twoy obroni nieprawne, od tych slug kniazia
woiewodzynich wnoszone, ze on y na ten czasz przed szie stanowicz szie у przysiegacz
nie powinien za chorobąswoyąу dla thego, ysz podkomorzy z roku trzecziego woznego
у slachty do niego nie poszilal, na stronę odlozywszy, skazaly, ze knias woiewoda sam
o tego woznego y o slachtę ku podporze rzeczy swey staracz szię mial a na tich
czwartich roczkoch skazali mu // stacz у do przysiegy o gront y o ehorobę porzadkiem
swym wykonacz. Iednak gdy knia6woiewoda braczlawsky у za tim wyrokiem ich
sam oszobą swąnie stal, oni wedle zaczetego tegos nieprawnego fundamentu waszego
w thoy sprawie za tim niestanim kniazia woiewodzinim zadnim dalsim skazanimу
executiei, s czego podkomorzy prawnie domawial szie, nie uczinili ani dopusczily,
owszem za domawianim szie od kniazia woiewodi slug nieprawnie ku sfolgowaniu
iemu a ku ublizeniu у zwlocze sprawiedliwosczy podkomorzego apellatieyprzecziwko
zwyczaiu prawa у decretom tribunalskym znowu na trybinal od rzeczy osządzoney
dopusczyly. O czo iako po pierwse roky, tak y na then czas podkomorzy braczlawsky
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na cziebie, panie starosta, y na then sąd twoy tenze, y na kniazia woiewodę
braczlawskiego, iako na strone, swiatczil, iako tho wszitko mianowyczie a szirey na
wszitkych postepkach they sprawy opisano у dolozono iest. A tak chacz7podkomorzy
wszitky te nieprawne twoie, panie starosta, samego у thego sadu twego skazanie,
przymowanie umoczowanich у chorob kniazia woiewodzinich a odklady za nimy,
naostatek dopusczenie apellatiei nad zwyczay prawa a niewikonanie, powinne urzedu
waszemu, executiei, za iawną zwloku strony obzalowaney w tey sprawie swey
pokazacz a iusz rzecz swą we wszitkym skutecznie wedlug prawa у pomienionego
decretu tribunalskiego odzierzecz, poziwa czie ku poziskaniu they sprawy swoiey a
kuwykonaniu za tho у zaplaczenie od cziebie, krom sadu twego, tysiacz zlotich polskich
8bycz sacznie'8. Przeto abys, panie starosta, u sądu trzibunalskie0 na rok, wyszey
opisany, sam stal у przerzeczonich urzednikow swich groczkych braczlawskych, iako
spolnie s zobą9obzalowanich, oszobliwie pozwanich, ku tey sprawie postawil, tego
szie wszitkiego sprawil у we wszitkym skutecznie usprawiedliwil wedle tego pozwu,
y, iako warn na roku przyslim od strony tho serzey wywiedziono bendzie sądownie,
abys odpowiadal у decretu tribunalskiego w tey rzeczy przysluchiwal. Y choczia stanies
albo nie staniesz, na roku przed szie przeciwko tobie prawnie postapiono bendzie.
Pisan w Braczlawiu roku 1592 miesiacza july 10 die.
Pozew ziemsky
Iwan Mikulinsky, pisarz
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4122III, арк. 45-46.
Незасвідчеиа копія. Переклад з руської мови.

Roku 1592 miesiaczajuni10dnia 19ja, Dmitr Sczikitinsky, wozni braczlawsky, taky
pozew tribunalsky w zalobie pana Lawrina Piesoczynskiego, p(odkomorzego)
b(raczlawskiego), o rzecz, w nim mianowiczie opisana, wotknąlem w wrota dwome
dwora KJM. w Braczlawiu, gdzie sady groczkie sądzą, po j. m. pana Jerzego Strusa
s Komarowa, staroste braczlawskiego. Za ktorym iego m. stacz zlozylem rok ku
prawu w Lublinie przed sądem glownim tribunalskym w roku teraznieiszym 92, gdy
sprawy woiewodztwa braczlawskiego sądzone benda y tha sprawa z regestru
przypadnie. Takze panu podkomorzemu za thym pozwem, w thes slowa spisanim,
tamze na tribimal w they sprawie stanowycz szie na tenze rok zlozilem y skladam,
iako mianowyczie na tim pozwie opisano.
Dmitr Sczikitinsky, wozny,
" ręką wlasną n
Там само. Арк. 46 зв. Незасвідчеиа копія. Переклад з руської мови.
Регести:

А. 92 die 10 july. Čittatio con(tra) cap(i)t(aneu)m braclawien(sem), ex
off(ici)o pro grauamine in causa expulsionis Zomyszcza p(er) concessiones
dilationuminfirmitatis et appell(ati)onis illata.
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Pozew po pana staroste.
Pro grauamine decretum na tribunal.
Там само. Арк. 46 зв.

хДалі має бути aby. 2Далі має бути w. 3twoim 4Далі має бути sądzonych.
5skazni ‘ kniaz 7chcacz 8' '8Не вкладаються в зміст позову. 9tobą 10juli
п‘ 11Писано рукою Дмитра Щикитинського.

№ 218
1592 p., липня 10. Брацлав. -

Позов Брацлавського земського суду брацлавському підстарості Григорієві
Чечелю, брацлавському гродському судді Григорієві Слупиці і брацлавському
ґродському писареві Григорієві Байбузі з вимогою з’явитися на сесію коронного
трибуналу в справі за скаргою брацлавського підкоморія і королівського писаря
Лаврина Пісочинського про неправомірні дії позваних при розгляді в
Брацлавському гродському суді звинувачення підкоморієм брацлавського воєводи
кн. Януша Миколайовича Збаразького в заподіянні його підданими шкод
Жорнищському маєтку
Запис брацлавського возного Дмитра Щикитинського про те, що він
19 липня 1592 р. увіткнув три примірники цього позову у ворота королівського
двору в Брацлаві
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4122 III, арк. 47-48 зв.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови на польську. Документ
ідентичний документу № 217.
Реґеста:

А 92 d. 10 july. Cittatio cum extraditione cittationis, ex off(ici)o con(tra)
officiales castren(ses) braclawien(ses) pro grauamine in causa expulsionis cum
domino pallatino braclavien[si] illata.
Там само. Арк. 48 зв.

№ 219
1592 p., вересня 28. Варшава. -

Впис у книгу коронної канцелярії листа берестейського воєводи, мінського
старости і каменецького державці Гаврила Горностая про те, що він віддає свою
частину маєтку Гущинців своїй синовиці Зофії Остапівні Горностаївні та її
чоловікові динемборзькому старості Адамові Талвошу, натомість вони йому
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віддали частину маєтку Тулииа, що в Київському повіті (1587p., жовтня 14.
Берестя)
Листь воєводьі бєрєстєиского старостиної/ дыномборском на замєнУ части
сєла ГУщинєць
Жикгимонт
(Ознаммуєм тьш листом нппш всилі вобщ и кождомУ зособна, комУ вєдати
налєжит, иж принесено и до книгь каньцєліарии ншоє коронноє чєрєз Урожоного
Адама Талвоша, старосту диньмборского, кУ актыкованю подано лист
вєлможного нѣкгды Гаврила Горностай, воєводьі бєрєстєиского, староста
менъского и державцы камєнєг/кого, с пєчатю и с подписоє рУки єго власноє и
тєж с пєчатми //а с подписы рукь людей заг/ных, которьш вызнавает, иж
Учинил замѣнУ и постановєньє з сыновицею своєю Урожоною Зофѣею
СОстафєвною Горностаєвною, старостиною дынемъборскою, со част сєла
ТУлина, за которую дал замѣною и тьш листам своим записал тєж част сєла
Гущинєг/, в воєводствє Браславскоє лежачого, со чолі тот лист єго ширєи
юбмовліаєт. И прошєни єстєхмо, абыхмо тот то нижєи написаньш лист
помєнєного воєводьі бєрєстємского до книгь каньцєліярии ншоє вписат вєлєли.
Которыи мы бачєчи быт цєльш и нєподозрєньш, казали єсмо єго com слова до
слова Уписат; и такь сіа в собє маєт:
ІЗ, Гаврило Горностай, воєвода бєрєстєискии, староста мєнскии, дєржавца
камєнєї/кии, вызнаваю сим листомь, доброволньш записом моим всѣмь
посполите и кождомУ зособна, тєпєр и на потом будУчимь, кому бы того потреба
належала вєдати, иж што которьіє имєньїа сотчизньїє пришли и спали на мєнє и
малжонцє єго мл. пна Адама Талвоша, староста дьінємборского, єи млти пнєи
Зофѣи (Остафьєвньї Горностаєвнє, сыновицы моєи, в розных воєводствах и
повєтєх, а такь іа, на сєс час зьєхавшисє зь єго млстю пноє Адамоє
Толвашєм (!), старостою дьінємборскимь, и пни малжонкою єго млтю до замкУ
єго королєвскоє млсти Бєрєстєиского дніа чєтвєртогонадцат мсца соктєбра рокУ
юсмьдєсіат сємого, и з сполноє намовы ншоє юбєюх сторон Учинили єсмо пєвноє
постановєнє мєжи собою пєрєд их млтю пньї приіатєли ішіими, comнас, собудву
сторонь, на то прошоными. ' Которого постановєньга1поступиломь єго млсти
пну старостє дьінєєборскомУ и панєи малжонцє єго млсти пнєи Зофєи
Горностаєвьньї2, сыновици моєи, имєньє, назьіваємоє Гущинъцы, а3 повєтє
Вєницкомь, в зємли Подолскои лєжачоє, зо всѣми лєсьі4и присєлки того имєніа,
то єст всю част мою ку части их млсти, зо всимь на всє, іако сє тоє имєньє
Гущинцы само в собє, в мєжах, границах и собрубєх, и собьіходєх своих здавно5
мєло и тєпєр маєт, ничого в нємь волного и свободного на сєбє самого,
малжонкУ, дєтєм и потомков своих нє зоставУючи, вєчньїми чсы. Котороє имєньє
Гуіцинъцы comсєго чсу и дніа, вьппєи и нижєи в датє сєго листу моєго описаного,
волєнь єсть и будєт єго мл. пань староста дынемборским с пнєю малжонкою
своєю держати и вживати и тьш водлуг воли и налєпшого Уподобаныа своєго,
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іако властностью своєю, шафовати и юборочати. А их тежєго млcm напротивко
того имєньїа Гущинского Уступил мнє кУчасти моєи часть свою имєньїа ТУлына,
Уповєтє Києвском пєжаяог(о), с таковоюж волностю вєчного шафованыа моєго
водлугь воли и налєпшог(о) Уподобаніа // и мысли моєє, іако хотєчи и тьш
соборочати. А кгды дєл вєчистьш во всѣх инших имєниис нших, в которых єщє
дєлУ нє маєлі, чинити будем, на сонь чась приіатєлє нши зобополные мают
Уважат лєпшост кгрунтовь и можность пожитковь имєньїа Гущиньского и
Тулина и то мєжи ними поровнывать, іакобы з нас шдєнь на другого болшостью
кгрунтУ и мог/ностю пожитков нє пєрєвьішьшал. А в которог(о) болшост имєніа
покажєтсіа, то дрУгомУ буд сУмою пнзною доплатити або такжє имєнємь
лєжачимь додати и нагородити маєт. ГЗко ж скоро по корУнацьш даст Пань
Богь короліа єго млсти тєпєрєшнєго пна ншого, маєм з обудвУсторонь зьєхатисє
до Вилна або до Лиды чсу сотправованыа сУдовь трибуналских або роков
зємских тамь, гдє єго млт пань староста дынемборскии час и мєстцо мнє
чєрєз лист свої/ назначит. А іа на час и дел, мнє назначоньш, повинєнь будУ
становитисіа и, з обєюх сторонь приіатєлєв засадивши, дєл вєчистьш ш всѣ
имєньїа отчизньїє, т ь іє , в которых єщє нєдєлно, мєжи собою приніати и з обєюх
сторонь <овсѣ рєчи и содолги, ипгь бы колвєкь одна сторона противко дрУгом
мєла, содєн дрУгомУ Усправєх дивитисє маєм и будємь соби повинни. И на то
всє, іако сє вьішшєи помєнило, дал єсмо млсти пііУ АдамУ ТалвошУ, старосте
дынемборскомУ, и малжонцє ег(о) єи млсти пннєм Зофєи Горностаєвнє сєс мои
лист под моєю пєчатю и с подписом рУки своєє властноє. До которого листу
за Устною и сочєвистою прозбою моєю, будУчи тоє рєчи добрє сведомы, пєчати
свои приложити и рУки подписати рачили пнє6а приіатєли мои их мл. велможные
пновє пань СОстафєи Волович, пань вилєнскии, каньцлєр Вєликого кнзства
Литовского, староста бєрєстєискии и кобринскии, пань Крыштофь Зєноєвичь,
кашталіан браславскии, староста чєчєрскии и пропоискии, а пань Пєтрь
Вєсєловскии, секретар єго королєвскоє млти, и пань Адам Патєи, судыа зє м с к и и
бєрєстєискии. Писань УБєрєсти рокУпо нарожєню сына Божєго тисєча niamcom
сосмьдєсіат сємого мсца соктєбра чєтвєртогонадцат дніа. Гаврило Горностай,
воєвода бєрєстєискии, рУкою власною. СОстафєи Воловичь, сам. Krzistoff
Zienowicz, rękąswą. P. Wiesiolowski. Adam Pociei, ręką wlasną.
fZ\KOж тоm вєрхУ написаний лист вєлможного воєводьі бєрєстєиского до
книгь каньцєліарии ншоє вписати и на твєрдость того и пєчат коруннУю до
того листу ншого притиснУти росказали єсмо. Писань У Варшавє мсца
сєньтєбра двадцат сосмого діііа рокУ Бжого тисєча niamcom дєвєтдєсіат
второг(о) а ішованыа ншого рокУ піатого.
Joan(ne)s Thamowski,
Справа того ж
R. P. vicecancell(arius)
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 200, л. 78 об.-79 об. Оригінал.

'' 1Которьш постановєньєм 2Горностаєвьнє Зв 4сєльі
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1592 p., вересня 28. Варшава. Впис у книгу коронної канцелярії листа динемборзького старости Адама
Талвоша про продаж ним за 1000 польських злотих села Гущинців
брацлавському хоружому Василеві Шашковичу (1592p., вересня 25. Варшава)
Сознанє запису вєчноє продажи ГІщинєі/ Адама Талвоша хоріжомі
браславскомі
Жикгимонт
(Ознаммуєм тьш листом ншим всим вобєгі и кождомі зособна, комі то
вєдати налєжит. Постановившись собличнє пєрєд нами и І книгь канцєлгарим
ншоє коронноє, Ірожоныи Адамъ Талвошъ, староста дьінємбєрским, соповєдал
идоброволнє вызнал, иж водлє постаиовєньїа и торгу своєго пєрвєи сонь сам, а
потомь сполнє з малжоккою своєю зошлою Зофѣею СОстафьєвною
Горностаєвною имєнє єє штчизноє, вь воєводствє Браславскомь а повєтє
Винш/комь лєжачоє, на ішє Гущинъцы записами своими Ірожономі Василю
ШашковичІ, хоріжомі браславскомі, и потомкомь єго за пєвнію сімі пнзєм за
тисєчі золотых полских на вєчност продали и задатокь шт нгг(о) взіали, за
чим хоріжии, в дєржаньє тых добрь вшєдши, досєл в спокоином дєржаню єсть.
Н и ж л и в томь часе дліа повєтриіа и за смєртью помєнєноє жоны ег(о) II тьіє
записы до скуткі нє привєдєньї. А такь сон, маючи шт тоє жоны своєє на т ь іє
добра вєчноє право, шньїє тєпєр за тую ж сіму пнзєи хоріжомі браславскомі
ипотомкомь єго вєчнє продал и продаєть, гакож тоє продажи своєє, заховуючисіа
водлє собычаю права посполитого, лист запис свои, ємі на то даныи, пєрєд
нами покладал, просгачи, абыхмо єго до книгь канцєлгарьшншоє вписат вєлєли.
А такь мы, того доброволного сознаныа и листу єго высліхавши и шшєдавши
а видєчьі соньїмцєльїи, пєчатми и подписами рукь наполнєньїи, росказали єсмо
<і>тслова ло слова до книгь нших вписати и такь сіа в собє маєт:
ІЗ, Адалі Тадвопгь, староста дынемборскии, всим посполите и кождомі
зособна, комі бы то вєдати належало, шзнаимує1, иж што был пєрвєи сєго в
рокі пропілом тисіача niamcom шсмьдєсіат сємом на єлєкцьш короліа єго мл.
тєпєрєшнємго Жикгимонта Трєтєго постановєнє и торгь чинєн зь єго мл. пном
Василємь Шашьковичом, хоріжим браславскимь, ш еєло Гущиньцы, І
воєводствє Браславском а в повєтє Виницком лєжачоє, за пєвнію сімі пнзєи
за тиеєчі золотих полских за варуньками и кондицыіами, в там том листє
сописаньш2, а потом зас, ІдрІгоє, вєсполь з малжонкою моєю нєбожчицєю
ішєю Зофѣею СОстафьєвною Горностаєвною, взіавши задатокь шт єго мл пна
хоріжого триста золотых полских, дрігим листом з стороны продажи и
сознаныа на врадє Волковыиском шписалисмьісє под датою, І Вилни в шном
листє ншомь достаточнє шписаною. Нилсли дліа повєтриіа, а потом засє про
зесте з сєго свѣта смертю малжонки пнєм Зофѣи Горностаевны ш3тьіє записы
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до скутку привєдєньї быти нє могли. За которыми прєдсє записы нпшми єго
мл. пнь хорУжии, вперед [...] посєсьш спокоиного дєржаньїа сєла Гущинєг/
вріадовнє вшєдши, юноє и до сих чсов спокомнє на сєбє держить. Прото іа,
маючи соm малжонки моєи впєрєд мєнованоє тоє сєло, зо в с и м и налєжностіами
<от нєє мнє вєчностю записано4, а прихиліаючисіа до перших записов и
постановеныа, тоє сєло помєнєноє Гущинъцы єго мл. пану хорУжомУ, малжонцє,
дєтєм и потомкомь єго мл. вєчньш правомь спустиль и продаль за тую ж
сУмУ пнзєи, вєрхУ помєнєнУю, за тесгачУ золотых полских. Маєт єго мл. тоє
сєло Гущиньцы самь, малжонька и потомство єго млсти вєчньїми чсы
держати и Уживати, будУчи волєнь комУ хотєчьі сотдати и продати и водлугь
воли и подобаныа своєго шафовати вєчньїми чсы. А а сам и потомство моє
до того сєла Гущинєі/ никотороє моцы и владзы мети и жадноє трудносте в
дєржанью єго мл. панУ хорУжомУ и потомкомь єго мл. чинити нє маєт5. А до
того, иж гдє бы сіа сам або хто з дєтєи моих албо теж и крєвньїх, близкихь
моихь и зопілои малжоньки моєи пнєи Зофѣи Горностаєвьньї Талвашовои
сєла помєнєного Гущинєц под єго мл. пномь Василємь Шашковичомь,
хорУжимь браславскии, и потомков єго мл. до пєтнадцати лєт поискивал албо
того под ним и в потомков єго правом зь іакоєколвєкь мєри д о х о д и л албо
доходити хотєл // и со то іакую ж колвекь трудность задавал, тогды за
сознаимєньам пна хорУжого албо потоліковь єго Уріадовньш мнє и потомкомь
перед рокомь, єго мл. пну хорУжомУ и потомкомь єго мл. припадаючим, за
полтретѣ нєдєли маю и повинєнь будУ с потемками моими сєло помєнєноє
Гущиньцы сочищат, сосвобожат и завжды волноє свободноє comтаковых правь
и трудностей дєлат, пна хорУжого браславского и єго потомки Уколсдого права
боронит и заступоват такь, ижь бы пань хорУжии браславскии ис потомками
своими до лет піатнадцате албо до задержаныа всіаких давностей зємских
сєло Гущинъцы вєчнє и спокоинє водлугь права и сописУ моєго правом
вєчистьім дєржаль и юного свободнє и крол<трудносте пренагабаныа правного
Уживаль под зарУкою на пна хорУжого и потомки єго тисєчою копь гршєи
личбы литовскоє. А єсли бым іа, Адамь Талвошь, староста дьінємборскии,
за сознаимєньєм пна хорУжого браславского албо потомков єго comдєтєи своих
и com панов Горностаєвь, и com кого ж колвекь боронити и заступовати с
потол/ками моими нє хотєл и сєла помєнєного, іако сіа вышеи помєнило
Гущинєі/, нє сочищал и нє юсвобожал, и сото сє до короліа єго мл. албо до сУдУ
трибуналского и до іакого ж колвекь права сУдУи вріаду, такь зємского, іако и
кгродского, панУ Василю Шашковичу, хорУжомУ браславскомУ, и потомки6
єго млсти позват д о п Ус т и л , тогды за пєршимь позвомь и завитым роком маю
и повинєн будУ на пєршомь, гако на завитомь, рокУ юного права и сУдУ, до
которого запозвань будУ, такь УВєликом кнзствє Литовскоє, гако и Коронє
Полскои, в кождом, хочь Уво собчомь, повєтє стати и на соныи позов
сотказовати, рокУ и позвУ ничим нє збиваючи и зараз comправа и сУдУюного нє
сотступУючи, зарУки тисєчУ копь гршєи личбы литовскоє, такжє шкоды и
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наклады єго мл. пна хоріжого и потомков єго мл. на голоє рєчєнє слова, кролі
доводі и присєги, пну хоріжомі и потомкомь єго мл. платити а, заплативши
зарікі, шкоды и наклады, прєдсє еєло помєнєноє Гущинъцы потемками моими
сочищат и сосвобождат маю и повинє» буді, нє вымовліаючисіа жадными
причинами правными и неправными, в правє посполитом, в статуте* и
коньстытуцыіах сописаными, тьілєкро/w, колкокрот бымъ содно слушнє со
сочищаньє помєнєньїх Гущинєі/ был com пна хоріжого албо потомковь єго
позван под зарікою и собовіазки, звыпгь сописаными. А тьіє ж и таковьіє ж
собовіазки, Божє ховай, на мєнє смє/гги и на потомка моєго и на дрбра7 мои
позостальїє доброволнє вкладаю н статітовь, томі записови противных всих,
што сє тоє само справы тычет, в части и во веємь сє зрєкаю. А до того,
Ілаї/нивши иньїє потрєбьі свои, право тоє, котороє на тоє имєньє Гущинцы com
малжонки своєи зошлои зь свѣта мєль, маю до книгь зємских або
каньцлєрєискихь дати вписат и єго мл. пані хоріжомі и потомком єго мл.
выпис с книгь, Іріадовнє // справлєньш, нє сомєшкати8 послат, до рук пні
хоріжомі албо потомкомь єго пєрєд вьшетьєм пєтнадцати лєт и9сотдат маю
и с потомками моими повинєн буді и по мнє потомки мои будіть повинни зо
всіаких маєтноетєи моих позосталых, коториє на то собовіазію под
собовіазками, звыпгь сописаными. И на том дал тот мои лист єго млсти пну
Василю Шашковичови, хоріжомі браславскомі, под пєчатю моєю и с
подписом ріки моєи писмом полеким. А при том были и, того будічи добрє
свєдоми, за Істьною а ючєвистою прозбою моєю пєчати свои приложити и
ріки свои подписати рачили их мл. пновє приіатєли мои єго мл. їгаь Криштофь
Нарішєвичь, пань Кін Раєг/кии, конюшєи вилєнскии, а пан Станислав
Тукалскии, зєміанє и собьіватєли Великого кнзетва Литовского. Писань І
Варшавє годі тиеєча niamcom дєвєтдєсіат второго мсца еєньтєбра двадцат
піатого дна. Adam Thalwosz, starosta dynemborski, ręką wlasną. Krzisztoff
Naruszewicz, ręką swą. Stanislaw Thukalski, ręką wlasną. Jan Raiecki, za prosba
ie° msei pana starosty dynemburskie0pieczęc swą i rękę podpisal.
IŪko ж тоє доброволноє а сочєвистоє сознаньє и лист Адама Талвоша,
старосты дынемборского, з росказаныа ншого до книгь каньцєліарии ншоє
корунноє єст Іписань. А дліа лєпшоє веры и свєдоцства до того листі и пєчат
нша короньнаїа єст притиснєна. Писань І Варшаве мсца еєньтєбра двадцат
сосмого дніа рокі тиеєча niamcom дєвєтдєсіат второго а пнованыа ншого рокі
піатого.
Joan(nes) Thamowski,
Справа того жь
R. P. vicecancell(arius)
Jan Nowosielecki
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 200, л. 77-78 об. Оригінал.

'сознанмую 2шписаными 3шзайве 4записаноє 5маєм 6потемкам 7добра
8сомєшкаючи 9и зайве.
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1592 p., жовтня 4. Варшава, на сеймі. Лист короля Сиґізмунда ІПбрацлавському хоружому Василеві Шашковичу
про надання дозволу на проведення в містечку Нових Вишківцях,
новозаснованому на урочищі Потниківцях, щорічно двох ярмарків і щотижня
торгу та тримання корчем
ФУндацыа Нових Вышковег/ъ
Жикгимон/яъ
(Ознаимуєм тьш листом ншим всим вобец и кождомУзособна, комУто вєдати
належиш, // нинєшним и на потом будучим. СОповєдал пєрєд нами Урожоныи
Василєи Шашкович, хорУжии браславскии, иж сонь недавных чсовь,
заховУючисіа подлугь волностєи и правь посполитих, на власном кгруктє своєм
ошчизном, в воєводствє Браславсксшлєжачом, на урочищУ, Пошниковцах здавна
названом, а тєпєр1Новьіє Вышковцы, кУ заслоне и соборонє там тых краєвь
замокь албо твєржУ будовати и мєстєчко сосажати почал. И бип намь чолом,
абыхмо з ласки ншоє гдрскоє томУ мєстєчкУ и подданьш єго, котории2вжо туш
и котории2 тамь сосадлш, дліа запоможєньїа и снаднєишого поживєньїа их
корчмы, волньїє армарки, торги мєвать, собыходиш позволили. Ино мы, ласкавє
са прихилаючи прозбє помєного хорУжого ншого браславского, бачєчи быш
сонУюслУшнУюи с правом згожаючУюса, дозволили єсмо и симь листом шпилі
дозволаєм и надаєм томѴмєстєчкУ Новьш Вьпиковцам и подданьш єго, тєпєр
и на потом будучим, корчмы, волньїє армарки дорочниє два, содинь 3' 3 а
другии3_ 3, и в кождьш тиждень торгь содинь в4' ‘4волньш дла поможєньа
тых мєщань прудшого. И вжо волно будєть хорУжомУ ншомУ браславскомѴ и
подданьш єго нововышковецким тые армарки и торги по всих мєстах и
мєстєчках нших гдрских, дѴховных, кназких, паньских пѴбликова/иии викликати,
казати и соные бєз ближєньа инших мєсш соколичных «обходити. На коториє то
армарки и торги, вьішєи помєнєньїє, волно б^дєш всим собьіватєлєл< паньствь
нших, такжє к^пцол* ч^жозємскимь, до того мєстєчка Новых Вышковеі/ зо
всакими к#шіами и товарами своими приєжджаючи, торговати, продавати,
к^повати и заменіаты, ганьдли всакиє вести, захов&очисє во веєм подлугь права
посполитого. А гдє бы са хто тому ж праву посполитомУв чомь противньш
быш соказал, ино с такового коледого там жє справєдливости чинєна быш маєш.
А тоє волности, подданьш хоружого ншого браславского нововьшіковш/кимь
чєрєз нась, гдра, ласкавє наданоє, сонь сам и тые подданьїє єго и потомки их
прикладом иньших таковых мєстєчокь и5вєчьнє Уживати мают, прибаваючи
собє в том мєстє пожитки всакиє пристоиные, варУючы то при том, абы
помєнєньш хорѴжии ншь браславскии и подданьїє єго нововышковеі/кие тєпєр и
на потомные чсы соштул на полє воєньньїх6дѣломъ бєз вєдомости и позволєньа
гєшмана корунного нє ходили, никого нє выправовали и живности нє додавали.
И на то дали єсмо хорУжомУ ншомУ браславскомУ Василю Шашковичу и
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подданымъ єго нововышковецкимъ сєс нпгь лист ис подписолі рУки ншоє. До
которого дл іа лєпшоє вєрьі и пєчат ншѴ коруньнУю завєсити росказалисмо.
Писань УВаршавє на соимє валномь корунном мсца соктєбра четвертого дніа
рок# Бжого тисіача дєвєтдєсіат второго а пнованыа ншог(о) рокУ піатого.
Sigismundus Rex
Jan Nowosielecki
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 200, л. 86-86 об. Оригінал. Опубл.: Архив ЮЗР.
Ч.ѴП.Т.З.С. 300-301.

'Дал/ напрошується названою.
2котории
3' 3Місце для подання часу
проведення ярмарок. 4' '4Місце для подання дня проведення торгу. 5Зайве.
6воєньньш
№222

1592 p., жовтня 20. Варшава. Впис у книгу коронної канцелярії випису з брацлавської ґродської книги
(1592 p., липня 7. Брацлав), який містить впис листа Овдотті Богушівни
Комарівни Сутеської про те, що вона дарує своєму чоловікові Янові Єврейському
маєтки, успадковані від свого батька Богуша Комара і ті, котрі дістануться їй
за поділом маєтків від стрия Никифора Денисовича Комара та інших
співвласників (“вчастників”), а саме: частину сіл Сутески, Вітави, Янкова,
Тиврова, Шершнів, Борскова, Маянова і Ворошилівців, а також“пустинний грунт”
у Джункові і Губині (1592 p., липня 2. Брацлав)
Пєрєнєсєньє запис# Вереиском# comжоны єго
Жикгимонт
(Ознаимуєлі тьїм листом ншим всим вобєі/ и кождом# зособна, ком# то
вєдати налєжит, иж принесено и до книгь канцєліарии ншоє корунноє ку
актикованю чєрєз шліахєтного Алєксандра Нєрадского запис а при том и выпис
кгродскии браславскии того записѴ шчєвистого сознаніа пшіахєтноє СОвдоти
Богушовны СУтєскоє ІЗновоє Вєриискоє подано, которьш добра свои вси, на
нєє праволі прирожоньгм по штц# єє припальгє а в воєводствє Браславскоє
лєжачиє, которьіє пєрєд тым записок держала и которьіє єщє з дєл# шт
шліахєтного Никифора Комара, стрьпа єє, и шт иньших вчастников нижєи
мєнованьїхь имєнєи на нєє правом прирожоным припасти мают, то єст напє/шєи
часть в еєлє СутЬсцє, в еєлє Витавє, в еєлє Тивровє, в еєлє Шєршниис, в еєлє
Борском', в еєлє Маїановє, в еєлє Ворошиловцах, вси тьгє части во имєнью єє
СЙтЬсцє и в еєлєх, к нєи належачих, з двором и з 6#дованьєм дворньш tf СЬтєсцє,
с поддаными и их повинностіами, данъми грошовими и иными, з кгрунты
юрємими и нєшрємьгми, з ставами, з ставищами, з млинами и их вьтм&лками, з
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рєками, рєчищами, з ловы зверииными и рыбными, з гоны бобровыми, з лєсами,
дібровами и зо всими тых имєнєм мєнованьїх пожитками и доходы, таюкє и
пістыню кгрунт, на нєє приходгачии в ДрІньковє2 и в Губииє, зо всими
пожитками шлпхєтномі Понови ВєрєискомІ, малжонкови своемі, вєчньїми
часы, штдалгаючи ют всих ииых иаблизших повинъных и властных дєтєи своих,
дала, даровала и зараз в мої/, в дєржаньє врпдовнє поступила, ю чом всєм
ширєи в томнижєи написаною записе єє доложоно. Которьш то запис, шчєвисто
пєрєд врадом // кгродским Браславским сознаныи, заховіючысн водлє права
посполитого, нє занєхал бы был помєнєньш ІЗнь Вєрєискии 3до книг зємских
належачих перенести. (Однож в тиє часи роки-3зємскиє браславскиє дліа певних
причинь нє дошли, дла чого прошоно нас, абыхмо до книгь каньцєліарии ншоє
перенести и вписат вєлєли. Которого то права мы соглєдавши а видєчи быт
цєлоє, пєчатми и с подписами рукь наполнєноє, казали єсмо до книгь нших шт
слова до слова вписат. И такь сіа в собє маєт:
Випис с книгь кгродских замкі гсдрког(Ь) Браславского
По нарожєнью Сына Бжого Исус Христа рокі тиеєча niamcom дєвєтдєсіат
второго мсца июліа сємого дни
В рочкох сідовых кгродских браславских, коториє поридкомь правньш шт
дни тридцатого мсца июни рокі, виш єи писаного, сідитиси зачали и
штправованы били, пєрєд нами, Григорємь Чєчєлєм, подстаростым, а
Григорємь Сліпицею, судєю, врадниками сідовыми кгродскими браславскилш,
постановившиси шблично в суді, шлнхєтнап пани ГЗновап Вєрєскаи4(Овдоти
Богушовна Комаровна СІтискаи сама Істнє а доброволнє подлугь листі
доброволного шписі своєго, шт нєє малжонькі єє пні Піні Вирєискомі под
пєчатю єє и под пєчатми и с подписом рікь людєи зацных даного, кі
записованью до книгь кгродских созна»є тьши словы Ічинила, иж з доброє
воли и хіти своєє и за радою и позволєньем пновь приіатєлєи своих всѣ добра
своє лєжачиє, правом прирожоньш на нєє по нєбодасчикі штці єє пну БогушІ
Комарі припалиє, І воєводствє Браславском лєжачиє, коториє тепер в ріках
своих дєржит и которьіє єщє з дєлі шт пна Никифора Комара, стрыи єє, и шт
иньших Ічасниковь тых мєнованьїх имєнєи на нєє правом прирожоньш припасти
мают, то єст част имєнєи, напєрвє5 в сєлє СІтєсцє, в сєлє Литавє6, в сєлє
ІЗньковє, в сєлє Таврове7, в сєлє Ширшнпх8, в сєлє Борсковє, в сєлє Майнове, в
сєлє Воришиловцах9, тьіє всѣ части во имєню Сутєсцє и в селах, к нєи належачих,
з двором, з будованьем дворньш в Сутєсцє и с поддаными, з жонами, з дєтми
и зо всими их маєтностгами и повикностпми, такь и пустиню кгрунт, на нєє
приходичии в Дьгуньковє10 и в Губинє, сєздє в воєводствє Браславском
лєжачиє11, зо всимь на всє, ико сє сами в собє в пожитках и широкостих своих
мают, малжонкі своємі пну ПЗнІ ВєрєискомІ вєчними чсы дала, даровала все
право своє прирожоноє, на нєг(о), малжонька своєго, влила и листомдоброволньш
шписом своим то ємі (описала. Которыи лист сама ж іїни Вєрєискаи, перед
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нами в сУдУ оказавши, просила, бы читал и до книгь кгродских вписан быя.
Которого мы шглєдавши, пєрєд собою читати казали. И такь єст написам:
\Л, СОвдота Богушовна Комаровна // СУтєскаїа Иноваїа Вєрєискаїа, зєміанька
воєводства Браславског^, чиню (явно и сознаваю нама12 на сєбє сим моим
листомдоброволньш шписом колсдомУ, комУбы належало вєдати, нинєшним и
на потом будучим, што ж іа, прєрєчонаїа СОвдотіа Комаровна, з воли а прєизрєніа
всємогущого пна Бга, за позволєкєм и радою напєрєд пнєє матки моєє милоє а
потом их млт. їїновь а приіатєлєи моих, взавши шлюбь и пошєдши в стань
свєтьш малжонскии за єго млст пна ПЗіна Вєрєиского и мешкаючи зь єго мл. в
стане свєтом малжонском, Узнала єсми до сєбє во веєм Уприимую хУть и вє/шую
малжєнскУю млст, которУю и до коньца хотєчи собє comєго мл. пна малжонка
моєго позыскати, з доброє воли моєи и з добрьш розмыслом, з радою их мл.
панов приіатєлєи моих, прихиліаючисіа до права посполитого статУту Вєликого
кнзства Литовского, поправы соимУ валного Бєрєстєиского, в рокУ шєс/идєссат
шостом Уфалєноє, иж волно колсдомУ маєтностіами своими іакоколвєкь
набитьши водлУгь УмыслУ своєго шафовати и комУ хотіачи дати, даровати13.
А такь іа, прєрєчонаїа СОвдотіа Комаровна, добра моє вси лєжачиє, правом
прирожоньш на мене по нєбожчикУ сотцУмоєм пнУБогушУКомарУприпальїє, У
воєводствє Браславском лєжачиє, которые тєпєр в рУках своих дєржУ и ими
шафУюи которьіє єщє з дєлУ о т того ж пна Никифора Комара, стрыіа моєго, и
comиньших Участников тых мєнованьїх имєнєи на мєнє правом прирожоньш
припасти мают, то єст част имєнєи моих, напєрвєи в еєлє СУтєсцє, в еєлє
Витавє, в еєлє ІЗньковє, в еєлє Тивровє, в еєлє Шєршніах, в еєлє Борсковє, в еєлє
Майнове, в еєлє Ворошиловцах, тые всѣ части во имє»ю моем СутЬсцє и в
еєлєх, к нєи належачих, з двором и будованьєм дворным в СУтєсцє и с
поддаными, з жонами, з дєтмн и зо всими их маєтностіами и повинностіами
всакими, даньми грошовими и иными, з кгрунтами вшєліакими, сорємьіми и
нєсорємьшм, зь ставами, ставищами, з млыны, млынищами и их вымелками, з
рєками, з рєчищами, з ловы рыбными, з гоны бобровыми, з лєсами, з дубровами,
з ловы зверинными и зо всѣми иншими пожитками мальши и великими, такь,
іако си таїа част имєньїа моєго Сутєского з селы, к нєи належачими, з давных
чеовь мело14и тєпєр маєть, и всє шгулом (от мала до велика, нє зоставУючи на
сєбє самУю, 15'будУт мети дєти дєтєи моих, ничого не"15 сотдаліаючи ют тоє
всєє маєтности моєє такь стрыіа моєго пна Никифора Денисовича Комара и
пню НиконовУю ТрищинУю МаринУ КомаровнУ, тєтку мою, такь дєтєи и
повинних, кровных их и моих, вєчьньїми чсы єго мл. пнУ Инови ВєрєискомУ,
малжонкови моємУ милому, // сим тєпєрєшним доброволньш листом записом
моїш тые помєнєньїє вси добра мои, У воєводствє Браславском лєжачиє,
СутѣскУ, с приеєлками к нєи належачими, такь и пУстыню кгрунт, на мєнє
приходіачии в ДчУньковє и в Губинє, зо всими пожитками ,6‘вєчньіми часьг16
даю, дарУю и право моє прирожоноє на єго мл. зараз вливаю и ты17 верх#
мєнєньїє добра моє зараз в мої/, в дєржаньє, в уживалє єго млсти пнУ ПІнУ
ВєрєискомУ, малжонкови моємУ милому, подаю, поступУю чєрєз возных
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воєводства Браславского шлгахєтньїх Дмитра Щикитинского а Михайла
Братковского и при них через дв#хь шлахтичовь, в тол< жє воєводствє
Браславском сосєльїх, пна Стєфана Склищовского а пна ІЗна Кошк#. И вжо шт
сєго часу и дна на датє, в сєм листе моєм нижєи (описаного18, волно будєт єго
млти тьіє добра моєи19, ако своє властные, держати,- пожитки всіакиє мальїє и
вєликиє с тоє части имєна С#тєски и с присєлковь, к нєи налєжачихь, собє
привлащати, водлугь воли и #мысл# своєго шафовати, подданых радити,
справовати и, ако своими властными, ако хотєчи, шборочати и тую част имєньа
в Сутисцє и в присєлках, к нєи належачих, ком# хотєчи, такьжє дати, даровати,
продати, замєнити и ако ж колвекь в р#ки ком# пустити и заставити. А а вжо
сама, б#д# ли мети дєти, близкиє, кровньїє и повинньїє мои, до тоє части имєна
С#тѣского и присєлковь, к нєи належачих, сеє вєчистоє даровли моєє, жадного
права вступ#, пєрєказьі и ниакоє трудносте єго мл. іїн# Ин# Вєрєиском#,
малжонкови моєм# милому, и том#, # кого сєс мои лист будєт дєлата, нє маєм
и мочы нє будем вєчньїми чсы под закладом на врад кгродскии Браславскии
або суд зємскии Браславскии дєсєтма тасачєи золотых полских а на сторон#
шбражон#ю, пна Шна Вєрємского, малжонка моєг(о) милого, под закладом др#гоє
такоє ж с#мы пнзєи дєсєтма тесачєи золотых полских и нагорожєнем шкод и
накладов на голоє рєчєньє слова, крам доводі и присєги пна ІЗна Вєрємского,
малжонька моєго милого. А по заплачєню помєнєног^ заклад# и за
нагорожєнєм шкод и накладов прєдсє сєс мои лист вєчистоє даровли моєи #
кождого права и с#д# при зуполнои моцы вєчньїми часы ховань и держань быти
маєт. А пакь ли бых а, запомнєвши сєго доброволного запис# листу моєго,
сама чєрєз сєбє, буд# ли мети дєти, чєрєз них, кровных, повинъных, слугь и
боар моих абы20хто ж колвекь с повиных21моих пну малжонку моєм# самом#
або том#, # кого сєс мои лист вєчистаи даровли моєє будєт, право акоє зновил,
або вступь22, переказ# дѣлал, тогды даю волность // сим тєпєрєшним листом
вєчистоє даровли моєє сєбє ш то позвати и потомковь по животе моєм до
которогоколвєкь права и врод# вь акоє ж колвєкь воєводство и повєт в зємли
Волыкскои або # Кор#нє Полскои, албо теж # Вєликам ікнзствє Литовскоє, до
с#д# зємского, кгродского, трибуналского албо тєж до такового с#д#, аким бы
на тот час зь акихколвєкь причин Рєчи Посполитое вь акамколвєкь повєтє и
воєводствє #фалєн и постановлєн был, позвом, такжє и роком завитым положена
позв#, буд сл#шъным або и несл#шным, коротким и долгимь, хота бы перед
роками за тыждень, буд и за колко днєи або тєж и в самиє роки, буд тєж и без
жадного позв# роком словным чєрєз возного, акогоколвєкь коликолвєкь похочє,
на которыи рокь и до акогоколвєкь права, хота бы и без рочков, заказати. А а,
нє вьшмовлаючисє хоробою возного, повѣтреем моровым, соимам, соимиками
повєтовьшм, болшою справою в ыншом повєтє, такжє и нєбьітємь зь
акихколвєкь причин в том панствє и тєж нє вымовлаючиса нєвєдомостю позв#
и рок# ничим нє бурєчи ани акими причинами нє збиваючи и прогне заказанью
чєрєз возного словном# ничого нє мовєчи ани #живаючи жадных шборон
правных и нєправньїх, в статуте Великого кнзства Литовского и коронном, такжє
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и в констытуцыюис теперешних и впєрєд постановлених сописаных и іакоколвєкь
з вымыслов людских іакихколвєкь причин вынамденыи23, нє закладаючисє
форобою Імоцованого и иными вшєліакими причинами и потребами правными
и нєправньїми ани квитацьією, іако то звыкло бывати, жє сіа бороніат І судов
позвани, кі запису мовєчи, иж маю на трибунале албо иньдє квитацыю, перед
тьш сідом, до которого іакимколвєкь позвом, буд слішньш або и нєслішньїм,
позвана буді З'и потомки моє або тежчєрєз возног(о) іакого ж колвєкь повєту
будічи заказаньг3и, ничого нє мовєчи, до позві и рокі и теж противь записі
вєчистоє даровли моєи ниіаких (оборон нє уживаючи, нє бурєчи нєнал&жностю
сіді албо возньш нє того повєту, хотіа бы и роки нє дошли албо Іріад
нєприсіагпьш и нєзіполньш был, хотіа пєрєд (одною (особою с тых Іріадниковь,
до которого с тою справою притіагнєна буді, повинна буді, іако на рокі завитом,
першого дніа, нє ждічи трєтєго, стати и сама чєрєз сєбє, а нє чєрєз Імоцованого
ипрокуратора, Імєєтнєшпого над сєбє, которого сє в той справє штписію, зараз
сєбє з жадных дєліацьш и инших зволокъ правных и нєправньїх Ісправєдливити,
то ест помєнєньш заклад такь на вріад, іако и на стороні сображонію и теж
шкоды и наклады на голоє рєчєнє слова єго мл. пна ІЗна Вєрємского, малжонка
моєго милого, и тут жє, шт сіді зараз нє штходєчи, во всємь водлугь сєго
записі моєго заплатити и досыт Ічинити маю. А єсли бьш за таким позвомь
албо за заказанєм словньш перед Іріадом // нє стала албо и, ставши,
іакиєколвєкь шбороны, буд правньїє албо неправные, такь протне позві и рокі и
тежза 24-заказанью словномі'24албо и протне сєму доброволномі записі моємі
вєчистоє даровли и данины в чом жє колвєкь Іживати албо, розсудку Іріадового
нє будічи послішна и нє заплативши того помєнєного закладі шкод и накладовь
на голоє рєчєньє слова єго мл. пна ЇАна Вєрємского, малжонка моєго милого, и
кождомі, сєс лист мои запис маючомі, такжє І суді, прочь шт суді штышла
албо в чомколвєкь всказаныа Іріадового послішна быти нє хотєла, тогдьі на
мнє тот жє суд маєт мочи мої/, то єст заклад, ю которьш позвана буді, з
совитостіами, зь шкодами и заріками зараз совито всказати и штправу на всіаких
добрах и маєтностіах моих лежачих и ріхомых, гдє жь колвєкь будічих, а в
недостатку маєтности а25на самом шсобє моєм власної/, нє складаючи жадных
роковь, на заплату ани по рокох статітовых, але всю зараз шгуломь моїуно
сотправовати маєт, и илє бых разов іакихколвєкь шборон, буд правных або
нєправньїх противь сєму записі моємі албо протне позві и рокі вживала,
толкокрот за кождьш разом в совитію зарікі попасти маю и буді повинна,
што всє на мнє всказано и моцно штправлєно быти маєт. (От которого то
всказаніа сіді протне сіді и стороны нигдє апєлєвати ани жадных протестацым
чинити ани теж ш злым26 права стороні, такжє и ш неправным всказ СІДІ
позивати ани тежжадных шкод, которьіє бы сє колвєкь за мовною штправою
врадовою в маєтности моєи за тію сімі пнзєи іаким жє колвєкь способом
стати мєли, бы тежкого там при той штправє Ірадовои и завито было, такжє и
шкод вшєліаких, которые бы сє там стати мєли за дєржаньєм іакоє ж колвєкь
маєтности моєи с поданыа и Івіазаныа врадового шт єго млсти пна ІЗна
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Вєрєиского, малжонка моєго милог(о), и кождого, сєс лист моu маючого, такь
на толі сУдє, іако н на сторонє нигдє позьшскивати и их ю то ни до которого
права позывати нє маю и мочи нє будУ под тыми ж всими совитостгами и
зарУками, в сєм листє моєлі юписанылш. КоторомУ то нинєшнємУ листу
доброволномУ запису моємУ вєчистоє даровли и даньгаи27 моєє іакиєколвєкь28
нєдостатокь буд нєвьіражєнє значноє артыкулУалбо рєчи, в нєм сописаноє, такжє
мазаньє и скробаные29 и тєж листы пєршиє, послєдньїє шкодити и жадноє
намнєишоє моцы Уммовати нє мают ани будУт мочы ют мєнє самого30и com
потсшковъ моих. Што всє, гако сє в сєм записе моємь вєчистоє даровли, вышеи
помєнєноє данины моєє, іа сама на сєбє, на потомки и добра своє вшєліакиє
лєжачиє и рУхомьіє, гдє ж колвєкь будУчиє, доброволнє взношУ и сєбє самую с
потсшками и добрами своими под то поддаю и собликгую, и то всє истити и
полнити маю, и повинна будУ, и за потомки свои прирєкаю. И на то єсми дала
єго млсти пнУ П^нУ ВєрєискомУ, малжонкУ иоємі/ милоліА7, сєс мои лист
доброволньш запис з моєю пєчатю власною. А при том были и, будУчи тог(о)
добрє // свєдомьі, за сочєвистою и Устною прозбою моєю пєчати свои приложити
и рУки власньїє на том доброволном листє записє моєм, которьіє писати Умєли,
подписати рачили их млс. пновє и приіатєли мои пань Михайло П^нУшевичь
Долзкии, пань Юхно Красносѣлскии, пань Сємєн СлУпица, пань Аврам
Сошковскни, пань Богдан Козар, судьич кгродскии браславскии, а пань Аньдрєи
Григорєвичь Чечѣль. Писань УБраславли по нарожєкю Исус Хрста, Сьша Бжого,
рокУтисєча niamcomдєвєтдєсіат второго мсца июліа второго дніа. В того листу
мы, вріад, видєли єсмо пєчатєи притисненых сєм и подпис рукь три в тьіє слова:
Михайло ПЗінУшєвич Гулєвичь Долзкии, рУка власнаїа. Сємєн СлУпица, рУкою
власною. Богдан Козар, судьичь кгродскии, рУка власнаїа.
А такь мы тоє ючєвистоє и Устноє сознанє прєрєчоноє пнєє Вєрєискоє
СОвдотн Богушовны Комаровны СУтискоє, такжє и лист доброволньш (опис єє
млсти, ют нєє малжонкУ єє пнУИнУ ВєрєискомУданыи, приніавпш кУвєдомости
своєи вріадовои, за прозбою самоє ж єє млсти пнєє Вєрєискоє слово ют слова
в книги кгродскиє браславскиє вписат вєлєли. Ико ж ест вписано, на што и сєс
выпис с книгь кгродских браславских под пєчатми ншими пань ї&н Вєрєиским
на то собє взіаль. Писань УБраславли. Григорєи Баибуза, писар.
ГЗко ж тот вєрхУ написаньш вьшис кгродскии браславскии записУ вєчноє
даровли СОвдоти Богушовны Комаровны Сутєскоє Иновоє Вєрєискоє и право
малжонкУ єє шліахєтномУ Понови ВєрєискомУ, ют нєє даноє, за росказаньємь
їшпш до книгь каньцєліарии ншоє корунноє єсть пєрєнєсєно и вписано. А дліа
лєпшоє вєри и свєдєі/ства до того листУи пєчат нша корУннаїа єст притиснена.
Писань УВаршавє мсца юктєбра двадцатого дніа рокУ Божого тисєча niamcom
дєвєтдєсіат второго а пнованыа ншого рокУ піатого.
Joan(nes) Tharnowski,
Справа того жь
R. P. vicecancellarius
Jan Nowosielecki
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 200, л. 89 об.-92 об. Оригінал.
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1Ідеться про Борсків. 2Ідеться про “пустыню”Дчунків. 3‘ '3Писано на полі
зліва. 4Вєрємскаіа 5напєрвєи 6Витавє 7Тивровє (Тьівровє) 8Шєршнгах
9Ворошиловцах І0Дъчунъкове "лежачих 12сама 13Далі відсутня вказівка
Овдотті, що вона вирішила, постановила віддячити своєму чоловікові. 14мела
15' 15Не вписується в контекст. |6" 16Зайві слова. 17тые 18сописаноы 19моє
20або 21пови«ных 22вступу 23вынамденых 24" '24заказань£л/ словньш 25За
контекстоммає бути и. 26Далі має бути пєрєвод. 27данини 28іакоєколвєкь
29скробаньє 30самоє (самом)
№ 223
1593 p., січня 27. Брацлав. Позов Брацлавського ґродського суду брацлавському підкоморієві і
королівському писареві Лавринові Пісочинському в справі за скаргою
брацлавського воєводи і кременецького старости кн. Януша Збаразького про
пограбування трьох підданих b села Хвостівців Немирівського маєтку підданими
з Жорнищського маєтку
Запис возного Себастіана Кублицького про те, що він 6 лютого 1593 р.
увіткнув цей позов у ворота міста Жорнищ

Юрии Струс с Комарова, староста браславскии, вѣннцкии и звиногородскии
Урожоному єго мл. пану Лаврину Пєсочинскому, подкоморому браславскому,
писарю короліа єго мл.
Жаловал суду моєг(о) кгродског(о) Браславского вєлможньш єго мл. кнзь
ІЗнушь Збаражскш/, воєвода браславскии, староста крєміанєцким, в довожєнью
справедливосте подданых своих нємировских з сєла Хвостове^ на иміа Матєіа
(Очкаса, Євтуха Сєрчєнка а (Остапка Сєливонєнка на вашу милости, иж, дєи,
року прошлого тисєча niamcom дєвєтдєслт второго мсца гєкваріа
чотырнадцатого дніа вша млсть, пане Пєсочинским, чєрєз вріадника своєго
жорнищского Йвана Сальског(о) и чєрєз инших слуг, и подданых своих
жорнищских, Ѵмысльне на то способлєньгх, которых имєна ваша мл., панє
Пєсочинскии, самь лєпєи відаєш и ихдобре знаєш, соколкодєсіат члвка, конно,
збройно, з розньш шружємь, воинє належачим, пєрєніавпш на доброволнои
дорозє подданых єго мл. пна воєводьг браславского, вьшгєи имєньі помєнєньгх,
побил, поранил и немало рєчєи ют них кгвалтовнє взіал и пограбил, то єст
напєрвєи Матєіа (Очкаса самого збито и зранєно, которого при том бою взіато
ипограблєно шлы/с лисий, за которыи дано піатдєсіат гршєи литовских, сєдло з
воилоком, за котороє дано двє копєгршєи литовских, саквы скуриньїє, за которые
дано двадцат гршєи литовских, сокєра за которуюдано дєсєт гршєм литовских,
по[гас]ъ з ножами Ѵгоръскими, з огнивомь и с калиткою, куплєньгм за дєсєт
гршєм литовских а (особливе калитцє гршєм готовыхъ двє копє гршєм
литовских, єрміак синим люнскии, за которьш дано три копы гршєм литовских,
шаблю, за которую дано копу гршєм литовских; Євтуха Сєрчєнка ручницу,
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купленую за копу гршєи литовск[их], сєдло з воилоком, за котороє дано полторы
копы гршєи литовских, Ізду, купленую за шест гршєи литовских; І Остапка
Сєливонєнка єрміакь синим люньскии, куплєньш за три копы гршєи литовских,
сєдло з воилоком, куплєноє за двє копы гршєи литовских, Ізду, попругу и куль
скураныи, што всє коштовало двадцать гршєи литовских. Што, дєи, всє ваша
млсть, пнє Пєсочинскии, чєрєз помєнєого Йвана Салского и чєрєз инших слуг и
подданых своих жорнищеких побравши и пограбивши, до имєньїа своєго
Жорнищского сотпровадил и ку пожитку своєму собєрнул, в чол< собє єго мл.
пан воєвода браславскии com вашєи млсти в довожєнью справєдливости
помєнєньїх подданых своих жаль, кривду а тьш подданьш своїш шкоду немалую
быти мєнит и, доводєчи справєдливости соньш, звьшгь мєнованьш, подданьш
своим, со то вшу мл. си л і позволі моим пєрєд суд кгродскии Браславскии на
рочки кгродскиє браславскиє, в року тєпєрєшнєм тиеєча niamcom дєвєтьдєсіат
трєтєм мсца марца дєвіатого дніа, І волторо/с, припадаючиє, позьіваєт. Прото
абы вша мл., панє подкомории браславскии, на р[о]чки, звыш сописаньїє, пєрєдо
ліною самьш, а в нєбьггности моєи І Браславли ино пєрєд судом моим кгродским
Браславским юбличнє и завите сал< стал и того вріадника своєго жорнищского
Йвана Салского, и помочников его поставил, и в там сє єго мл. пану воєводє
браславскому и подданьш єго мл. Ісправєдливил. Писан І Браславли року
тиеєча niamcom дєвєтдєсіат трєтєго мсца гєнваріа двадцат сємого дніа.
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар //
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047II, арк. 124. Оригінал.

Року тиеєча niamcom дєвєтдєсіат трєтєго мсца фєвраліа шостого дніа іа,
Сєбєстиан КІблицкии, возньш, Іткнулам позовь кгродскии браславъскии Vворота
миста Жорнищьског(о) по єго мл. іїна Лаврина Пєсочинског(о), подкоморого
браславьского, сограбєжь. За которьш позвеш єго мл. зложил єсми рок ку сотказі
ЧБраславли на рочки кгродскиє браславскиє стати, в позвє сописаньїє.
Там само. Арк. 124 зв. Оригінал.

Реґести:
Рокі тиеєча пдтсот дєвєтдєслт трєтєго мсца марца второгонадцат дал
на тыхрочкох, в позвє шписаных, на жалобу, в нємпомєнєную, Йван Салскии
іша подкоморєго заступил. Которомупри выводехєгосотвод присєганаказана
была, алє єго сторона поводоваїа там жє зараз Vсуді с тоє присєги валньш
Ічинила и вьшустила вєчньїми часы. Грєгорєи Баибуза, писар
Pozew odjo. x(ię)cia Janusza Zbaraskiego pojm. p. Piasoczynskiego o grabiez
poddanych chwostowskich, do Nemirowa nalezących. Anno 1593 d. 12 marty.
Там само.
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1593 p., березня б. Янів. Лист вінницького войського Гнівоша Стрижевського Іванові Сальському
з засвідченням того, що останній у 1592 р. служив писарем у нього в маєтку
Янові, куди прибув з маєтку Уланова (Подільського воєводства), де служив
урядником, і того ж року від’їхав до Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського
Року ДФ дєвєтьдєсіат трєтего мсца марца шєстого дніа
Пєрєдо мною, Гнєв[ош]ємь Стрижєвским, вомскіш винищим, ставши
ючєвисто, #р[адн]икь мои іанєвскии Клямко Порхацким а воить тєжь мои
пнєвс[к]ии Савка Т и ш н є в и ч , тыми словы созналм, иж шни того пєвнє вєдоми,
жє шліахєтньїи пан Йван Салскии, которьш был пєрвєм зрадником в Уланови, а
потомь тут до ІЗнєва в року дєвєтдєсіать второмь в пость Великий приєхал и
мало нє цєлоє лєто вь ІЗнєви Ьставичнє мєшкал, и писаромь мєнє был, а потомь
в томь жє годѴ дєвєтдєсіать второмь по свєтомь Спасє до имєніа іїна
подкоморого браславского до Жорнвищь поєхал. Которого сознаныа тых верху
мененых зрадника моєго и вомта іанєвского Йван Салскии просил, абьис іа ку
вєдомости своєє приніавши1и под пєчатю моєю єму дал. Што іа водлє сознаныа
их Йвану Салскому с пєчатю моєю даю сєс мои л и с т ь . Пис[ан] ІЗнєви.
Печатка
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4047II, арк. 122. Оригінал.

Регести:
Testimoniumurzędnika і woithajaniewskiego.
Zeznanie woyta janewskiego o zbieglym p. Salskim, pisarzu
jm. p. Piasoczynskiego, z Ulanowa. 1593 d. 3 marty (!).
Там само. Арк. 122 зв.

1Потрібно приніал.
№225
1593 p., березня 6. Голяки. Лист Опанаса Голохвастовського Іванові Сальському з засвідченим того,
що останній у 1592 р. жив у маєтку Янові вінницького войського Гнівоша
Стрижовського, куди прибув з маєтку Уланова (Подільського воєводства), де
служив урядником, і того ж року від’їхав до Жорнищ, маєтку брацлавського
підкоморія Лаврина Пісочинського
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Ш, (Опанас Го[л]охвастовскии, вызнаваю тьш моши листом, кому то ведати
будеш належало, иж шліахє/иньш Йван Салскии, которьш был Ів Планове чєрєз
час нємальш пєрвєи Ірадниюш и, Ірад здавши, там жє в Улановє немало з
жоною, з дєтми и зо всіш пєрємєшкиваль, а потом з Планова року дєвєтдєсіат
второго недавно прошлог(о) в пост Великий до имєніа єго м л т и пна Гнєвоша
Стрыжовского, вомского виницкого, до ІЗнєвє1приєхал и въ ІЗнєвє мало нє цєлоє2
лєто был. То пак потом в том жє годі дєвєтдєсіат вгором, вжо по свєтсш Спасе
зь Инєва до имєніа єго штн пна подкоморого браславского Жорнищь поєхал.
И на то даю Йвану Салскому сєс мои лист з моєю пєчатю. Писан вь Голіакох
року ЙФЧГ мсца марца S дніа.
Печатка
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4047II, арк. 123. Оригінал.

Реґести:
Testimonium pana Holochwastowskiego.
Ktory z Ulanowa peryszedl do Zomisza, ktoremu tę testymonium dal
Pasoczynski. 1593 d. 6 marty.
Там само. Арк. 123 зв.

1ІЗнєва

2Виправлене з цєльш.
№ 226

1593 p., травня 28. Варшава. короля Сиґізмунда III про підтвердження листа короля Стефана
(1580 p., січня 3. Варшава, на сеймі), яким підтверджено лист короля
Сиґізмунда Авґуста (1559p., січня 8. Пйотркув) і два його інші листи стосовно
надання вінницьким міщанам права безмитно продавати свої товари та купувати
“живність” по всьому Великому князівстві Литовському і в Короні; підтверджено
і застереження в зазначеному листі короля Стефана, щоб вінницькі міщани давали
підводи королівським коморникам, послам і гінцям за звичайною оплатою, щоб
від них не вимагалися неслушні стації для королівських гінців і жовнірів і щоб
шляхетські піддані, які живуть у Вінниці, відбували всі тягарі нарівні з міщанами
Л ист

Confirma(tio) praw у wolnosci winnickiem mieszczanom
Wladyslaw Czwarty, z laski Bozey krol polski etc.
Oznaymuiemy tym listem, przywileiemnaszym, wszemwobec y kazdemu z osobna,
komu to wiedziec nalezy, iz pokazywany bel przed nami przywiley pargamienowy,
ręką krola Ie(go) M(os)ci Zygmunta Trzeciego, Pa(na) oica naszego, podpisany у
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pieczęciąmnieiszącoronnąutwierdzony, zawieraiący w sobie potwierdzenie wolnosci
od cel y myt tak w Coronie, iako w Wiel(kiem) Xięstwie Lithews(kiem), takze nadania
ynszych swobod у praw mieszczanom naszym winnickiem, pod datą w Warszawie
dnia dwudziestego osmego maia roku Panskiego tysiąc piącset dziewiędziesiąt
trzeciego dany, caly, zupelny у ni w czym nic naruszony. Ktory tak się w sobie ma
slowo od slowa:
Sigismundus Tertius, Dei grata rex Poloniae, magnus dux Lithua(niae), Russiae,
Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Liuoniae etc. nec non Sueciae regni haereditarius
rex
Significamus praesentibus l(itte)ris n(ost)ris, quorum in(tere)st, universis et singulis.
Exhibitas coram nobis esse l(itte)ras papiraeas, idiomate ruthenico scriptas, sub titulo
serenissimi Stephani, regis Poloniae, praedecessoris n(ost)ri, regni sigillo m(inor)e
cancellariae munitas, saluas, integras, omni suspitione nota carentes, continent(tes) in
seconfum(ati)onem l(itte)rar(um), a divo exoptatissimo auunculo n(ost)ro Sigismundo
Augusto, rege, super immunitates et praerogativas civibus et iudaeis n(ost)ris
vinnicensibus datarum, quas, ut in pargameno idiomate polonico describi mandare
easdemq(ue) authoritate n(ost)ra regia confirmare, approbare et ratificare dignaremur.
Supplicatumnobis est quarumquidem l(ittera)rum de verbo ad verbum tenoris est, qui
sequitur:
Stephan, z laski Bozei krol polski, wielki x(ią)ze lithew(ski), ruski, pruski, mazowiecki,
zmudzki, inflantski y x(ią)ze siedmigrodski
Oznaymuiem tym listem naszem wszytkim wobec y kazdemu z osobna, komu to
wiedziec nalezy, iz pokazywali przed nami poddani nasi mieszczanie miasta Winnickiego
list slawnei pamięci krola Ie(go) M(os)ci Zygmunta Augusta, przodka naszego, z
podpisemwlasnei ręki iego y z pieczęciąWiel(kiego) X(ięstw)a Lith(ewskiego), ktoiym
listempozwolic imraczyl po wszytkimpanstwie Wiel(kiem) X(ięstw)ie Lith(ewskiem)
wolno, bezmytnie targowac, kupczyc у przedawac, iako wszytko na tym listie iest
opisano. Ktory od slowa do slowa tak się w sobie ma:
Zygmunt August, z laski Bozei krol polski, wiel(ki) x(iąze) lith(ewski), ruski, pruski,
mazowiecki, zmudzki у innych z(iem)
Xiązętom, panom, woiewodom, starostom, dzierzawcom, boiarom у dworzanom
naszym, woitom, burmistrzom, raicom у mytnikom naszym hospodarskim, у tez
xiązęcym, panskim у duchownym w panstwie naszym W(ielkiem) X(ięstw)ie
Lith(ewskiem) y po wszytkim Ponizowiu, у ziemi wolynskiei, i na Rusi, y na Podlaszu.
Tym czasem przyiezdzali do nas poddani nasi mieszczanie winnickie, zaluiąc od
wszytkich mieszczan tamecznych winnickich o tym, yz, gdy oni z towary swemi iezdzą
zywnosci sobie kupowac, wy myto na nich bierzecie y trudnosci, у hamowanie im
czynicie ku niemaley krzywdzie у szkodzie ich. My tedy, bacząc, iz oni są ludzie
ukrainne a yz tez nie blizko zywnosc sobie kupuią, y trudnosc, y naklad przyimuią,
przeto dla zapomozenia ich, czyniąc im laskąnasząhospodarską, dozwolilismy im we
wszytkim panstwie naszym W(ielkiego) X(ięstw)a L(ithewskiego), na Wolyniu, na
Rusi y na Podlaszu, dobrowolnie у bezmytnie targowac, kupic у przedac. A tak
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przykazuiemy warn, abyscie, o tem wiedząc, nigdzie niktorego myta u nich nie brali у
hamowania im zadnego nie czynili, у wedle tego roskazania у listu naszego ku nim się
zachowali, ynaczei tego nie czyniąc, pod zaręką na nas, hospodara, tysiącem kop
grosz. Pisan w Piotrkowie roku Panskiego tysiąc pięcset pięndziesiąt dziewiątego
m(iesią)ca stycznia osmego dnia. Sigismundus Augustus Rex. Ostaphiei, marszalek.
Ku temų tez pokazywali przed narni listy dwa tegoz Zygmunta Augusta, krola,
przodka naszego, ieden po polsku z podpisem ręki podkanclerzego coronnego
Franciszka Krasinskiego a drugi po rusku z podpisem ręki canclerza coronnego
Walentego Dembienskiego, ktorymi listy przy takoweize wolnosci od myt przy uniei y
w Koronie Polskiei są zachowani, prosząc nas zatem, abychmy ich przy takowei
wolnosci od placenia myt w Coronie y w panstwach naszych, do niei nalezących,
zachowaly i to im osobliwym listem naszym utwierdzili. A tak my, widząc w tym
sluszną prozbę ich y bacząc, yz oni są ludzi ukrainni a yz tez nie blizko zywnosc
kupuią, y trudnosc, y naklad przyimuią, przeto wedlug tych listow, wyzei opisanych,
krola, przodka naszego, przy tey wolnosci ich od myt w Coronie Polskiei y w W(ielkiem)
X(ięstwie) Lith(ewskie)m, y panstwach naszych, do niei nalezacych, ktorych iesli byli
y są w uzywaniu y nie są przeciw prawu pospolitemu, tych miesczan naszych
winnickich zachowalismy y zachowuiemy у to im ninieiszym listem naszym
utwierdzamy tak, yz oni w Coronie Polskiei у w Wielkim X(ięstwie) Lith(ewskiem),
takze у w panstwach, do nei nalezących, maią dobrowolnie y bezmytnie targowac,
kupczyc y przedawac, у wszytkiemi rzeczami у towary handlowac, у za to sobie
zywnosc nabywac. Co wszytkim у iakiegokolwiek dostoienstwa, stanu у zawolania
sąsiadomу poddanymnaszymCorony naszei у panstw, do niei nalezących, obywatelom,
a zwlaszcza mytnikom myt naszych, takze pisarzom у straznikom ich, na komorach
mytnych postanowionym, ku wiadomosci przywodząc, wskazuiemy, abyscie, o tem
wiedząc, od tych miesczan naszych winnickich zadnych myt у cel nie brali ani wyciągali,
brae y wyciągac nie kazali y, nigdziei hamowania nie czyniąc, ze wszytkiemi ich
kuplami у towary iakiemizkolwiek dobrowolnie przepusczali у ich wedlug listow krola,
przodka naszego, у teraznieiszego listu naszego ku nim się zachowali, ynaczei pod
laską naszą y zaręką dwiema tysiącma czerwonych zlot(ych) abyscie nie czynili.
Podwody aby wedlug ustawy zwyklei komomikom, poslomy goncom naszym dawane
bely a im wedlug zwyczaiu pospolitego po groszu na milę od konia, po polgroszu od
woza placone byly. Stacyi goncowe y zolnierze naszy nieslusznych y niezwyczainych
aby na nich nie wyciągali. Poddani szlacheccy, wmiescie mieszkaiący, aby byli posluszni
y rowno z niemi wszelakie onera ponosili, iako ei, ktorzy na gnmciech mieiskich siedzą.
Dan w Warszawie na seimie walnym coronnym dnia trzeciego m(iesią)ca stycznia
roku Pan(skie)go tysiąc pięcset osmodziesiątego a krolowania naszego roku czwartego.
Stephanus Rex, mp.
Nos it(aque), Sigismundus Ш, rex p(ra)enominatus, supplikationi p(rae)fatae benigne
annuantes, praeinsertas l(itte)ras innovandas, in novoq(ue) pargameno describendas
nec non ratificandas, approbandas et confirmandas esse duximus, uti q(uibus)quam
p(raese)ntibus in o(mn)ibus earum punctis, articulis et cond(iti)onibus, in quantum iuri
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communi non sunt contraries, ususq(ue) earund(em) habet(ur) praedecessor(um)
n(ostro)rumdecretis, eas approbamus, ratificamus et debitum robur habere declaramus.
Incuius rei fidem p(raese)ntem manu n(ost)ra subscripsimus et sigillo Regni muniri
mandavimus. Dat(um) Varsowiae dei XXVIII mensis mai anno Domini MDXCHI,
regni vero n(ost)ri anno sexto. Sigismundus Rex. Ioannes Krolikowski.
I proszono nas, abysmy pomieniony przywiley y insze wolnosci, od krola Ie(go)
M(os)ci Zygmunta Augusta, dziada naszego, tymze miesczanom winnickim dane y tu
zconfirmatiami ich inferowane, powagąnasząkrolewską stwierdzic y umocnic raczeli.
Mytedy, Wladyslaw, krol, sluszną w tei mierze prozbę miesczan naszych upatruiąc,
pomieniony przywilei, takze dwa listy drugie, w teraznieiszei confirmatiei naszei
mianowane, ze wszytkiemi ich wolnosciamy, swobodami tak, iako w sobie slowo od
slowa maią, we wszytkich rei punctach, clausulach y artykulach, ile w czym prawu
pospolitemu nie są przeciwne y w uzywaniu tych rzeczy dotąd są, powagą naszą
stwierdzamy y umocniamy, chcąc aby to wszytko na wieki moc y wiadzą zupelną
mialo. Na co się dla lepszei wiary ręką naszą podpisawszy, pieczęc coronnąprzycisnąc
roskazalismy. Dan w Warszawie na seimie dwuniedzielnym dnia XXXI miesiąca lipca
roku Panskiego MDCXXXIV, panowania naszego polskiego II a szwedskiego III
roku.
Vladislaus Rex
Ioannes Bederman
РГАДА, ф. 389, on. 1, cnp. 214, арк. 61-63. Оригінал. Опубл.:
Отамановський В. Д. Вінниця в ХГѴ-ХѴП століттях: Історичне досліження.

Вінниця, 1993. С. 411-414. Лист наведено і підтверджено в листі короля
Владислава IV, виданому на сеймі у Варшаві 31 липня 1634 р.

№ 227
1593 p., травня 31. Варшава. Впис у книгу коронної канцелярії дарчого листа київського воєводи,
маршалка Волинської землі і володимирського старости кн. Костянтина
Костянтиновича Острозького своєму синові краківському каштелянові,
білоцерківському і богуславському старості кн. Янушові на урочище Тетіїв
(1593 p., травня 28. Варшава, на сеймі)
Сознаньє вєчного записі на Тєтиєв //
Жикгимонт
(Ознаимуш тьш л и с т о л і ншим всим вобец и кождомі зособна, коміколвєкь
товедати налєжит. Постановившись шчєвисто пєрєд нами и І книгь канцєларим
ншоєкорунноє, іаснєвєшожньш КЬстєнтинь кнжа СОстрозскоє, воєвода києвскии,
маршалокь зємли Вольїнскоє, староста володимєрскии, доброволнє вызнал, иж
имєньє своє властноє набьггоє, в воєводствє Браславском лєжачоє, Ірочищє,
названоє Тєтиєв, зо всими того Ірочища селищами сосєльїми и несоселыми,
577

кгруктами, приналежностями, пожитками и доходы и зо всим, ако era тоє
Урочище здавна мело и тепер маєть, сошдалгаючи ют иньших потомковь, близких
и кревных своих, дал, даровал и юсобливьш листол* своим гаснєвєлможномУ
ПЙнУшови кнжати СОстрозскомУ, кашталганови краковскомУ, старосте
бєлоцєрковскомУ и богУславскомУ, сынови своємУ, записал на вєчньїє чсы.
Котории то запис перед нами покладал и просил нас, абыхмо, юного югледавши,
сполнє и тоє ючєвистоє сознаньє єго до книгь канцєларии ншоє корунноє записані
вєлєли. И такь era в собє ют слова до слова маєт:
fZ\, Костєнтннь Костєнтиновичь кнжє СОстрозскоє на СОстрогУ, воєвода
києвскии, маршалок зємли Вольїнскоє, староста володимєрскии, вшєм посполите
а каждомУ зособна, кому бы єдно того была потреба вєдати, тєраз и на потом
будУчіш завжды, юзнаимуєм тьш листом моим записньш доброволньш, иж га
з ласки а з милости своєи ютцєвскоє кУ сынови моємУ миломУ єго млсти
вєлможномУ кнжати ИнУшови КостєнтиновичУ СОстрозскомУ, кашталганови
краковскомУ, иминга1 своє власноє набьітоє Урочище Тєтиєв, У воєводствє
Браславскоє лєжачєє, зо всими юного Урочища Тєтиєва селищами юселыми и
нєюсєльїми, кгрунты, полми, Уходами, дУбровами, лесы, гаими, бортми,
хворосты, зароелгами, еєножатми, сєвбами юзымими и гарыми, з рєками и
рєчками, ставы, ставищами, с ставами, млынами и з их вьшєлками, з юзєрьі, з
ловы звєринньїми и пташими и рибими, з бобровыми ГОНЫ, з людми ЮСЄЛЬІМИ и
нєюсєльїми, з их подачками, роботами и вегакими повинностгами, з городищами
и вегаким будованеє дворньш и фолварковьш, зо всим на всє, гако era то Урочище
звышъ помєнєноє Тєтиєвь здавна и тєпєр в мєжах, границах, юбыходех,
долгостєх и широкоетєх мєло и маєт и на потам мети можєт, нич на сєбє, на
потомки, близкиє и крєвньїє своє нє зоставлгаючи и ювшєм такь, гакомтоє [са]л<
на сєбє дєржал и того имєнга Урочища вживал, звышь помєнєномУ сынови
своємУ кнжати ІЗнУшови СОстрозскомУ, кашталганови краковскомУ, самомУ и
потомкомь єго даю, дарую и на вєчност сим тєпєрєшним листам доброволньш
записок моим часы вєчньїми записУю. И вжє волєнь будєт єго мл. пнь
краковскии, сын мои, с потамками свєми звышъ помєнєного Урочища Тєтиєва з
ыкшими вшєлгакими юного врочища кгрунтами, прилєглостгами и вшєлгакимиз
нєго приходгачими пожитками сам на сєбє держат, людми юсажоват, замки
будоватъ, [ро]вы сыпат и, гако хотєчьі, водлУгь волє и Уподобанга своєго тьш
всим на пожиток свои юборочат и комУхотєчи дати, дароват, продат, замєнита,
записат и тьш // всим иминєє водлугь мислы своєи сам и потомки єго
шафовати. А гасам и никто с потомков, близких и крєвньїх моих в то помєнєноє
Урочшцє Тєтиєв ив єго вшєлгакиє пожитки, гакимколвєкь змыслом вьшаидєньїє,
такь во всѣх, гако в част их гакУю никгды era ни во што вступоват нє маю и
моцы мєт нє бУдУ вєчньїми чсы под шкодами зєєскими, єго млсти пнУ
краковскомУ и єго потомком кУзаплачєню попалыми. И на том дал тоmлист и
запис свои сынови моємУ єго млсти кнжати ПЗнУшови СОстрозскомУ,
кашталганови краковскомУ, под моєю пєчатью и с подпитм рУки моєє власноє.
578

А при тол< были и того добре сут свєдоми их млт Иїїовє а пригатєлє мои єго
млст пань Алєксандє/? Конєцполсюш, староста вєлюньскии, єго млст кнжє
Адам Вишнєвєі/киї/, пань 1Лн Пєніажокь, подчашим краковскии, а пань ї&нь
Аксакь, коториє за Тетяною и сочєвистою прозбою моєю до того листу запис#
моєго пєчати свои приложит и р#ками сіа своими подписат рачили. Дань и
писан в Варшавє на соимє валном корунном рок# Паньского тисєча niamcom
дєвєтдєсіат трєтєго дніа ЇСИ мсца маїа. Костєнтинь (Острозским, власна р#ка.
Alexander Konieczpolski s Konieczpolia, wielun(ski), zam(owiecki) star(osta). Adam
Wiszniewieczky, ręką swą. Jan Pieniązek s Kroblowey, podczaszy crac(owsky). Jan
Aksak, renką wlasną.
Ико ж мы, гедрь, ласкавє сіа прихиліаючи прозбє помєного іаснєвєлможного
Костєнтина кнжати СОстрозского, воєводьі києвского, маршалка зетили
Вольїнскоє, старости володимєрского, тоm вєрх# написаныи лист вєчноє
даровли имєньїа Тєтиєва и тєж #стноє и доброволноє сознаньє єго стороны тых
вьшієисописаных рєчєн до книгь канцєліарии ншоє коронноє записат2, с которых
и сєс вьшис дліа лєпшоє вєрьі и свєдоідва под пєчатю ншою корунною іаснє
вєлможном# ИнѴшови кнжати СОстрозском#, кашталіанови краковском#, выдат
росказали єсмо. Писань VВаршавє мсца маїа шетатнєго дніа рок# Бжого тисєча
nnmcomдєвєтдєсіат трєтєго а пнованыа ншого рок# шостого.
Joannes Tamowski,
Справа того ж
R. P. vicecancell(arius)
Jan Nowosielecky
РГАДА,ф. 389, on. 1,д.200,л. 108-109. Оригінал.
1иминє 2Далі повинен бути королівський дозвіл записати в ці книги.
№ 228
1593

p ., червня 22. В арш ава. -

Декрет королівського суду в справі за скаргою брацлавського і вінницького
старости Юрія Струса з Коморова про те, що брацлавські міщани від 1592 р.
чинятьнепокору його владі, зокрема усунули поставленого ним у Брацлаві війта
і обрали війтом шляхтича Івана Байбузу, примусили його, старости,
уповноваженогопокинути замок і місто, побили і поранили замкових слуг, завдали
збитків на 30000 кіп литовських грошів; суд постановив І. Байбузу і Матвія
Побережнюка, котрих, як і Ю. Струса, заслухав, тримати у вежі доти, доки
брацлавські міщани не видадуть усіх бунтівників (їхні імена декрет перелічує)
Кам’янецькому ґродському урядові для допиту їх і ув’язнення тих із них, хто
булипризвідцями, - до визначення королівським судом засобів їх покарання; у
разі жневидачі цьому урядові бунтівників затримані повинні бути страчені згідно
з декретом короля Стєфана стосовно брацлавських міщан, що бунтували
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Якубович В. Материалы для истории Брацлавского староства. Мещане и

селяне Брацлавского староства в борьбе с польскою старостинскою
властию за свободу и земельную собственность в ХѴІ-ХІХ вв. // Труды
Подольского церковного историко-археологического общества. КаменецПодольск, 1911. Вып. XI. С. 24-26. Засвідчена копія з декретової книги
королівської канцелярії, видана у 1792 р. Мови оригіналу й копії
В. Якубович не подає. Документ він наводить у своєму перекладі
російською мовою.

№ 229
1594 p., березня 27. Лист брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського брацлавському
воєводі і кременецькому старості кн. Янушові Збаразькому про те, що він не
спромігся через хворобу з’явитися на суд для укладення полюбовної угоди
стосовно шкод, заподіяних підданими воєводи Жорнищському маєткові
ІЗснєвєлможному пну єго млсти кнжати ІЙнуш[у] Збаразскому, воєводє
браславскомі, старосте крєміанєї/комі, и их млсти пномъ, тымъ сособамъ,
которые бы соm єго млсти на справ[у], нижєи (описаную, назначоны были [...]'
Печатка
[Лаври]» Пєсочинскии,
подкомории [бра]славскии,
рукою власною
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4048 II, арк. 31.
Оригінал.

Реґеста:
А. 1594 die 27 martii. Copia listu zalozenia [...] choroby moiei y
niebezpiecznosci.
Там само. Арк. 31 зв.

1Далі йде сильно пошкоджений текст.
№ 230
1594p., квітня 6. Луцьк. Оповідання Яна Стареховського, служебника брацлавського і вінницького
старости Юрія Струса з Коморова, від імені останнього, перед Луцьким
ґродським урядом про те, що брацлавські міщани бунтують, зокрема
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погрожують Брацлавському ґродському урядові, не допустили проведення
кількох рочків іродського суду, збройно перешкодили черговій спробі провести
рочки, сточили дві збройні сутички зі “служебними людьми” короля, що
знаходилися поблизу Брацлава на постої за наказом коронного гетьмана, вчинили
стрільбу по Брацлавському замку, поранили двох слуг-шляхтичів
(Оповєданьє єг(о) мл. пна старосты браславского на мєщань браславских
Рокі тиеєча піатьсоть дєвєтдєсіат четвертого мсца априліа шостого дніа
Присылал на вріад кгродским луцким до мєнє, Щасного Кгалємского,
подстаростєго ліцкого, вєлможньш єго милость пань Юрєм СтрІсь с
Коморова, староста браславьским и вѣниі/ким, сліжєбника своєго шліахєтного
ЇЛна Старєховского, соповѣдаючи на вомта браславьского на ммє Романа
Тиотчєнька и всихь мєщак браславских, ижь, дєи, мєщанє браславскиє, стоіачи
в біньтєх и своволєньствє своєм и чиніачм ютповєди, похвальки и на Іріад єго
королєвскоє млсти кгродским Браславьским, дліа чого вжо килкі рочьковь за
таковыми ихь штповєдіами сідити и ю отправовати нє могли, такь, иж и тєпєрь
дніа соногдашнєго, кгды єго милость па» староста браславским самь до
Браславліа дліа сіжєньїа и штправованыа рочьков, которые припадали в рокі
тєпєрєшьнємь дєвєтьдєсіать чєтвєртомь мсца марца двадцать второго дніа,
приєхать рачиль, жебы сє звлока справєдливости нє дѣіала, тогды мєщанє
браславскиє, стоєчи в Іпорє, в своволєнствє // своємь, дніа двадцать второго,
во второкь, іакиєс біньты и розріхь, з річьниі/ стрєліаньїа чинили; такжє и на
завтрєє дніа двадцать трєтєго, в сєрєді, з людми сліжєбьньїми короліа єго
мл., которьіє были на лєжі до Браславьліа з росказаныа єго млсти пана
гетьмана пришли, такиє жь біньты чиніачи, битву з ними тог(о) дніа сточили;
такжє и дніа двадцать четвертого, в чєтвєргь, мало єщє на томь маючи, жє з
людми сліжебными короліа ег(о) млсти под тыми рочками битві сточили,
але єщє и на замокь короліа єго млсти Браславьским, ша»цы собѣ з домовь
починивши, стрєліали, в которомь стрєліанью их двохь слігь єго млсти
шліахтичовь Ічтивых ПЗіна Бєрьнашовского и ІЛна Кєньдзєрского ганебне
пострєлили, с которого пострєлєніа невідомо, єсли бідіть живи. Дліа котороє
причины тьіє рочьки, а нє дліа чого и»шого, ©дно за тыми буньтами мєща»
браславскихь, нє были сіжены. И просиль тоть сліжєбник єго милости пана
старосты браславского, абы то шповєданьє єго милости до книгь кгродскихь
луцкихь записано было. Котороє іа шповєданьє, до вѣдомости своєм
приніавьши, до книгь кгродьских луцкихь записати казаль. Ико жь єсть
записано.
ЦДІА України в Києві, ф. 25, on. 1, спр. 45, арк. 353 зв.-354. Оригінал.
Опубл.: ГуслистийК. До історії брацлавського повстання в 90-х pp.
XVI століття // Наукові запискиІнституту історії і археології України. Київ,
1943. Кн. І.С. 157-158.
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№231
1594 p ., червня 15. Лю блін. -

Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського про шкоди, заподіяні Жорнищському маєткові підданими
брацлавського воєводи і кременецького старости кн.-Януша Збаразького
Wypis s kxiąg spraw sądu glownego tribunalu liubelskiego
Roku 1594 miesiącza maia' 15 dnia
Pred nami, deputaty sondu gluwne0tribunalu liubelskiego, na rok teraznieszy 94
obranymi у wysadzonymi, prithoczila sie sprawa za apeliaczyią od sondu grodzkie0
braslawskiego z roczkuw grodzkich braslawskich, ktore w roku 92 dnia 25 miesiącza
february sondząne byli, miedzy vrodzonym panem Lawrinem Piasoczinskim,
podkomorimbraslawskim, powądem, z iedny, a miedzyjasnie wielmoznymxiązenciem
Januszem Zbarazkim, woiewądą braslawskim, starąstąkremienieckim, pozwanym, z
drugy strony, o tho, ysz co pan podkomorzy pozywal pana woiewode braslawskie0do
grodu braslawskiego na rocki, o2 dnia 9 miesiącza oktobra w roku preszlym 90
sondząne, o gwaltowne naiechanie od pana woiewody braslawskiego prez pewne
osoby w tymze roku dziewięcdziesiątym miesiącza awgusta szesnaste0dnia na wlasny
grunt iego, malo nie posrąd gruntu zomiszckiego nad recke Swaricząwku powysz
horodiszcza у osady zomiszckey [...] dalieką, pasieki Mniszkowsky, gdzie teraz Dawyd
stoi, po[czą]wszi od te° miescza w iedne strone po gruncie ząmiszcskim y werchowine
recki Lopeni y Lopenią [az] do vscia iey, gdzie w Sobok [vpajdla, a w drugie strone
asz ku gr[untom] pana Krasnąsilskie0[...] grunty3hąrb у recke Klimetine na gruncie
ząmiszcskim [...] y za Klimethąną po granicze danilowską y oboden[ską] za rycką
Sobkem, począwszy od granicze Obodenskey ziemie, grunty y recki zomiszckie asz
do granicze ilinsky, takze z reką Wielkim Sobem wszystkie grunty pana podkomorego
starozitne spokoine zomiszcskie na siebie zabral y, sobie one priwlaszczaiąc, poddanym
swym Fedora Bondarenku na reczcze Swariczowcze a Karpu na reccze Klimiatine
powyszei vsczia, gdzie w Sobek vpadla, stawy sypac, slobody stawic y thych gruntow
na siebie vziwac kazal a pana podkomore0 s pokoinego dzierzenia4. Y na tych ze
grunciech yusz poddane pana woiewody fundowali sie y stawy posypali, siana kosili,
z bydlem y s pasekami stali, liasy y dombrowy pustoszili y vziwali. Y prawie jego m.
pan woiewoda braslawsky tym gwaltownym wybiciem, odienciem niemalo nie
wszistkiego gruntu у pozitkow zomiszczkich tak okolo obiąl у vczisnol, ze tylko ymie
dzierzawy zomiszcskyy, cze° wedlie prawa у sprawedliwosczi ochylic trudną a bardzo
dac z malym pozitkiem pri nim zostalo. W ktorim w nievziwaniu gruntow у pozitkow
szkody sobie szescseth kop groszei bye mianowal. Na thych tedy rockach grodzkich //
braslawskich miesiącza oktobra 9 dnia w roku dziewieczdziesiątym z oczewisty
rosprawy samych obudwuch strun sąd grodzky braslawsky wladnosci woznemu
ieneralu korunnemu szliachetnemu Ywanu Antonowiczu Boiarskiemu5. Kturim te
gwalty s pridania vrendownego obwoząnąy pozwy o tho pokladaną v woiewodstwe
braslawskim ^nie naszedl-6. Od cze° za apeliaczyią у za pripozwy to sie bylo na
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tribunal wytoczilą. Sąd giowny tribunalsky w roku 91 miesiacza sentebra 4 dnia w
Liublinie z oczewisty rosprawy thych stron powoda samego a pozwane0 pana
woiewody braslawskiego prez vmoczowane0za listem iego pana Petra Odriwolskie0
ten dekret grodzky braslawsky, strony wozne0 vcziniąny, skasowal a w dalszim
postempku dowoduw strony powodowy na spokoine dzierzenie у potym na tho
gwahowne wybicie (pri kturim у do prisięgi gotuw byl) wysluchawszi, alie, ysz tesz
pan woiewoda braslawsky na odwod do prisięgi bral sie, nakazal mu prisięge czieliesną
vczinicz, iako te° powoda s tych gruntow, o kture pozwan, gwaltownie nie wybiial,
ych nie dzierzi y dzierzec nie chcze. Y na dosycvczinienie thy prisięgi na rocki grodzkie
braslawskie, kture piersze po dacie te° dekretu sondząne będą, odeslal, zachowawszi
stronam rok zawity, panu woiwodzie ku wykonaniu a panu podkomoremu ku
prishichaniu iey. A po prisendzie sąd grodzky mial [...], co s prawa naliezi, a panu
podkomoremu pridal sąd tribunalsky wozne0, kture0 sposobic na vwienzanie w te
grunty, kturich, aby pozwany sam ani prez kogo nie brunil, zaklad pod szkodami
mianowanymi polozil y za nievczinieniem dosyc temų dekretu zaraz te szkody na
pozwanym wskazal y na odprawe to wszistką odeslal. A gdy rok thy przisiendze z
dekretu у odeslania tribunalskie0 na roczkach grodzkich braslawskich, od dnia
dwudzieste0wtore0miesiącza oktobra w roku dziewięcdziesiąt pierwzim sondząnych,
pripadl, pan woiewoda braslawsky prez list у vmoczowane0swe0tegosz Dederkala7
chąrąbo zalozil sie. Gdzie podkomory prosil, aby sąd wozne0 z szliachtą do pana
woiewody na pristuchanie thy prisiengi, od tribunalu skazany, postal a zatym dalszą
skaz8у postempik czinil. Sond grodzky braslawsky te prisiengie, ysz nie indziei, iedno
na vrendzie ma bye wykonana, do drugich rockuw odlozit y skazat, ze tam pozwany,
perwiei chorąbe swą poprisiegnuwszi, zaraz у the prisiengi o grunty wykonac у
wszistkiemu dosic vczinic ma wedlie tego dekretu tribunalskiego. A potym sąd grodzky
braslawsky nad ten odklad swoi ieszcze na dwuch rockach grodzkich braslawskich,
to iest na prerszich, o2dnia treciego miesiącza deczembra w roku 91, a na drugich, o2
dnia cztymastego miesiacza ianuary w roku 92 sądząnych, chąrąbe pana woiewądzine
primowal, // iusz y roku zadnego powodowi nie zachowuiąc w thy sprawie. Tho tedy
pan podkomory iusz na czwarte wysz mianowane rocki grodzkie braslawskie, od dnia
dwudziestego piątego miesiącza february sondzone, pana woiewode braslawskiego,
na te choroby iego y na gronty swe zomiskie o prisięgi pripozwawszi, za niestaniem
ie° m. samego osoby ku tym prisiengam domawial sie v sądu, ysz iako pan woiewoda
pierwiei za nievczinieniem dosyc dekretu tribunalskiemu iusz nie na iednych rockach
te rec stracil, tak y teraz aby byl na vpad zdan, gwalth y szkody z sowitoscią, na nim
nakazany, a w grunty wybithe zorniseskie iego wpuszcząno y we wszistkim aby temų
dekretu tribunalskiemu ekzekuczyiąskuteczną vczinil. A od iego m. pana woiewody
braslawskiego vmocowany ie0 m. pan Hrehorey Dederkalo, pisar grodzky
kremieniecky, y pan Ywan Sluzka wywodzili, ze y na tym czwartym rokujego m. sam
dlia niesposobnego zdrowia swe0stanowic sie nie moze y prisięgac nie powinien dlia
te®, ze z rockuw grodzkich treczich pan podkomory wiedlie artikulu trinastego w
rozdzielie czwartym wozne0y szliachty do nie0dlia pristuchania prisięgi na chorąbe
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nie posylal, у to sobie vpuscil у gdyby postal ie° m., to by vczinil, co wedlie prawa
naliezi. A pan podkomory s prawa vkazowal, ze sam pozwany na takowy [...] za
sąbo, iesli mu te° [...] sobie v sądu starac sie mial a[...] actor. Kturim dowodom у
kontroversiam strun obudwuch sąd grodzky braslawsky wyrozumiewszy, to z strony
pozwane0na strone odlozil у nakazal, ze pan woiewoda braslawsky powinien stac y v
sądu one0prisięgie o grunty zozniszckie y te przisiengi, iako sie zakladal o chąroby
swe, porądkiem swym wykonac. Kturego dekretu vmocowane pana woiewody
braslawskie0nie priimuąc, do sondu glowne0tribunalu liubelskiego apelowali. A sąd
im ty apeliaczy dopuscil y rok obudwum stronam zlozil. Iako to wszistko mianowicie
a sziry na postempku ty sprawy y na dekrecie9tak tribimalskim у grodzkich iest
opisano. Na roku tedy ninieiszym, za tho apeliaczyią у za pripozwy pripadlym, stawszi
ocewiscie oboia strona, pan podkomory braslawsky, powod, prez vmoczowynego
swego szliachetnego Mikolaia Brodowskiego, tesz dowody swe, co y v sondu
grodzkiego braslawskiego wnoszone byli, cziniąc у obiasniaiac reczy swe, domawial
sie, a iego m. pan woiewoda braslawsky prez pana Hrehora Dederkala, pisara
grodzkiego kremienieckiego, vmoczowane0swe0, kturemu, postanowiwszy sie v sądu
na ninieiszym tribunalie oczewiscie, na to moc dal, takowesz obrony, iako у w grodzie
braslawskim, czinil, chcząc za zakladanie chąrąbą, bo winy statutowe, stronie y sądowi
odlozic a za newykonanie prisiengi w reczi samy gwaltu dwadziescia kop groszei
zaplaczic. A strona powodowa wywodzila // y s prawa pokazowala, ze roku zawite0
nieth, winami pienieznymi zbywac nie moze. Iako to sziry z obudwu strun wty sprawie
v sondu ninieiszego wywodzili. Ktury sprawie ich sąd ninieiszy glowny tribunalsky
zrozumiawszi, ten dekret grodzky braslawsky potwierdza у nakazuie stronie daly
postempowac. A w dalszim postempku ty sprawy sąd ninieiszy, bacząc to, isz ie° m.
pan woiewoda braslawsky do prisiengi, ie° m. nakazany, na roku zawitym po trikrot
nie stanowil, kture0niestania winami viscz nie moze, a ysz y na ten czas v sondu
ninieisze0ku wykonaniu prisiengi sam oblicnie nie stal, preto sąd ninieiszy w upadku
reczy w ty sprawie ie° m. nakazuie takim sposobem, ysz od daty te° dekrethu za osm
niedziel te grunty, o kture sprawa ydzie, ma у bendzie powinien je° m. pan woiewoda
braslawsky stronie powodowy pred woznym у szliachto, kturich sobie strona sposobic
moze, podac y skutecznie postompic; k temu na tenze czas ma na vrendzie groczkim
braslawskim zaplaczic gwaltu dwadziescia kop groszei. A co sie dotycze szkod, kturich
sobie strona w pozwie pomenila szescset kop groszei, te szkody moderuiąc, sąd
ninieiszy za tymniestaniem y nievczinieniemprisięgi prez pana woiewode braslawskie0
nakazuie ^sond ninieiszy6na panu woiewodzie trista kop groszei litewskich. Kturą to
wszistką sume pomieniąną [...] y szkody na ten czas y rok, [wyzey] mianowany, od
daty tego dekretu za osm niedziel ma pan woie[woda] braslawski na vrendzie grodzkim
braslawskim stronie powodowy oddac у zaplaczic abo vw[iaza]nia w dobra swe
postompic. A to ma vczinic pod szkodami, w pozwie mianowanymi, kture sąd ninieiszy
teraz na panu woiewodzie braslawskim skazuie, iesliby temu dosyc nie vczinil, y na
odprawe do tegosz vrendu grodzkie0 braslawskie0 odsyla. Kturą ten vrąd vczinic
bendzie powinien pod winami, w prawe pospolitym opisanymi.
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ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4114III, арк. 9-10 зв.
Незасвідчена копія. Перекладз руської мови.
Реґеста:
А0 1594 d. 15 junii. Decret tribunalski na kniazia Zbaraskiego o grunthy
Zomiskie, o gwalt і szkody po chorobach iego mci.
Там само. Арк. 10 зв.
1Має бути czerwca. 2od 3Krūty 4Далі має бути wybil. 5Далі не вистачає
dal. 6' '6Це місце зайве.
1Перед цим Дедеркало у документі не згаданий.
8skazn 9dekretach
№ 232
1594 p., червня 15. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського про неповернення підданих, які втекли з села
Кам’яногірки і міста Вінниці до міста Прилука брацлавського воєводи і
кременецького старости кн. Януша Збаразького
Выпис с книг справ головных трибуналу Любєлского
Лѣта Божого нарожєнд тисєча niamcom дєвєтдєсіат чєтвєртог(о) мца июніа
піатогонадцат дна
Пєрєд нами, депутата суду головного трибуналу Любєлског(о), на рок
тєпєрєшним дєвєтдєсіат чєтвєртьш юбраными и высажоными, приточиласіа
справа за апєліацьією ют суду кгродского Браславског(о) з рочков кгродских
браславских, которые в року прошлол* дєвєтдєсіат второл* ют дніа
дєвіатогонадцат мца маїа сужоны бьілм, мєжи Урожоным паном Лавринолі
Пєсочинским, подкоморим браславским, поводолі, з одноє, а вєшожньш кніазєм
І^інушам Збаразским, воєводою браславским, старостою крєміанєцким, з другоє
стороны, ю то, иж подданьїє пна подкоморого з сєла Камєногорки в року
прошлол* сосмьдєсіат дєвіатм мца ноіабра піатогонадцат дна Лаври»
Максимєнко, а в року дєвєтдєсіатом мца гєивара два[дц]ат трєтєго дна Фєдор
Пєтєлєвскии, Фєдор Емец, Тарас [Є]мє[ць], (Омєліан Йвана Лысого сы», Тарас
Петрович Марини» сы», з жона[ми, з] дєтми, Марина Пєтроваїа вдова з двєма
сынми молодц[а]ми, а юсобливє подданьїє єго з мєста Вгнщког(о) в рокУ
сосмьдєсіат сосмол< мца марца тринадцатог(о) дна Сєргим Лєвков сы»
Пострьігачєнко, а в рок# дєвєтдєсіатом мца апрєлА пєрвого дна Сємє» Данилов
сын Дєгтіарєнко, з жонами, з дєтми, с конми, з быдлом и зо всими маєтностіалш
своими ют нєго повтєкалк, которых пан воєвода до мєста своєго Прилука
приніал и тєпєр, дєм, талі в добрах єго мєшкают. Которых то подданых пан
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Песочинским шац#ет соби кождого з них по пєтисот гривен полских. На которых
то мєнованьїх рочках кгродских браславских Умоцованьш іїна в о є в о д ь і
браславского выводил, жє пан подкомории нє єсть штчичом и м є н а Камєногорки
и дога того штьіє подданьїє чини/nu нє можєт, аж бы право своє на тоє имєнє
показал. А пан подкомории // вьіводил, жє он сам тоє имєнє Камєногорку ш[т]
нє[ма]лого час# дєржит за дєдичньш, єм# шт малжонкцего пнєє Макгдалєн[ьі]
Дубицкоє дарованьш и записаним, правомь, которого показовати в такои справє
нє повинєн. Толко показал инвєнтар с пєчатю и с подписоє руки возного, иж
т ь іє люди, іяко штчичи, шт немалого часу єму сут поданы, а водлє права нє
шдно ш штчича, алє и кождого збєга пану доходити волно. И домовіалсіа, абы
суд тьіє шбороны позваного нєправньїє, на сторон# штложивпш, на реч головн#ю
ютповєдати наказал албо, єсли бы нє хотєл, актора водлє права ку довод#
прип#стил. Которьш контроверсиїає и доводом сторонь шбєюх суд кгродскии
Браславскии выроз#мевши а бачачи с права посполитого, жє пан подкомории
над тьіє поступки права своєго головного показывати нє повинєн, наказал
позваном# на рєч головн#ю штказовати. Нижли #моцованыи пна воєводьі
браславского, в далшии поступок вдаватисіа нє хотєчи, тьіє ж шбороны свои,
вєр[х#] шписаньїє, вносил. За чим суд кгродскии Браславскии при[сіагу пану
по]д[ко]мороє^ (яко то суm власные збєги подданьїє єго, в по[зве сописа]ньіє,
наказал. Умоцованьш пна воєводьі браславского, нє приимуючи того декрету,
до суду головного триб#нал# Любєлского апєлєвал. А пак подкомории, шзволоку
н шкоды свои штзываючисіа, свєдчилсА. Око ж тоє апеліацыи суд кгродскии
Браславскии допустил и рокь шбєюм сторонам # суду головного трибуналу
Любєлского стати зложил, пгго всє мєновитє а ширєи на дєкрєтє кгродскоє
браславскоє шписано єст. На року т о щ ь і нинєшнєм, за тою апеліацыеюприпалом,
постановившись шчєвисто шбоїа сторона, пан подкомории, повод, чєрєз
#моцованого своєго шліахєтного Мнколад Бродовского, а кніаз воєвода
браславскии чєрєз пана Григорд Дедеркала, писара кгродского крєміанєцкого,
#моцованого своєго, котороєУпостановившисл # суду на нинєшнєм триб#налє
шчєвисто, на то моц дал, тьіє ж конторовєрсии и поступки свои, которые в суде
кгродскоє Браславскоє// мели, # нинєшнєг(о) судУголовног(о) выводили и
шбіасніали, домовліаючисА, абы каждага з сторон помененых при доводєх и
шборонах своих захованы были. Суд нинєшнии головньш триб#налскии тот
декрет [к]гродскии браславскии, мєжи паноє подкомории браславским а їгаоє
воєводою браславским #чиненыи, во всєм потвєржаєт, с тьш докладоє, жє
пан подкомории к той присіазє, шт #рад# наказанои, маєт и то придати, иж то
ест подданьїє єго власньїє и давности зємскоє нє шмєшкал шних чинити. А тую
присіагу суд нинєшнии штсьілаєт до судУкгродског(о) Браславского на рочки
кгродскиє, которьіє пєршиє по выиштю шести нєдєл шт даты того декрету
сужоны будуm. А там вжє шни, шбоїа сторона, рокь пєвньш и завитьш мети
мают, так сторона поводовад ку выконаню, іако и ю/ипорнаса ку прислуханю єє.
А кгды присіагу #чинит, суд накажєт, по што справа належати буд[є]т [... мє]тн.
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Дліа памєти до [кн]иг справ головны[х] три[біналск]кх єсть записано. И выпис
с книг пну подкоморомі [б]раславскомІ ест выдан. Писан І Люблинє.
Печатка
Marcin Sierakowsky
ЇАкуб Павша, депутат
z Bogustawic, dep(utat)
Києвского воєводства
w(oiewodstwa) lęczyckiego, mp.
Фєдор Стрыжовскиu,
Krzysztoph Monwid
дєпітат браславскии, рікою
na Dorohostaiach, mp.
[...]
Map. Лєдоховскии, писар
Корикговаиъ c книгами
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048 II, арк. 62-63.
Засвідчена копія.

Реґести:
1594 die 15 [junii]. Decret trib(unalski) na kniazia Zbaraskiego o zbiegi.
Z panem Lawrynem Piasoczynskim o zbiegi z Kamienohorki do miasteczka
Luki (!).
Там само. Арк. 63 зв.

№233
1594 p., червня 15. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського про шкоди, заподіяні Жорнищському маєткові підданими
брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького
Wypis z xiąg spraw glownych tribunatu liubelskiego
Roku 1594 mea czerwca 15 dnia
Przed narni, deputaty sądu glowne0 tribunatu liubelskiego, na rok ninieiszy
obranymi і wysadzonymi, przitoczila się sprawa za appellatiią od sądu grodzkie0
braclawskiego z regestrow grodzkich braslawskich, ktore1w roku przeszlem 92
ode dnia 19 mca maia sądzene byty, miedzi vrodzonym p. Wawrzincem
Piesoczinskim, podkomorzim braclawskim, powodem, z iednei, a miedzi kniaziem
Januszem Zbaraskim, woiewodąbraclawskim etc., pozwanym, z drugiei strony, o
tho, iz p. podkomorzy pozywal pana woiewodę braclawskiego na roczki ode dnia
9 mca octobra, w roku przeszlem 90 sądzone, o gwaltowny naiazd od pana
woiewody braclawskiego przez pewne ossoby w thymze roku 90 mca kwietnia
27 dnia, o spalienie i zburzenie dworu і wszitkiei ossady imienia iego Zomiszcz, o
pozbiwaniu i poraniėniu tam slug, poddanych, odprowadzenie ich do jmion pana
woiewodzinych na rozne mieisca, k temu o szkody i grabieze, w ten czas tam
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podzielane і mianowicie opisane, a ossobliwie o rozegnanie ciesiel, grabarzow і
mfynarow, do roboty, і haidukow, do strazy naiętych, i w nievziwaniu za thym tam
pozitkow szkod sobie 1000 kop groszy szacowal. Na thych to roczkach octobra 9
dnia w roku 90 z ocziwistei rosprawy damych2obudwu stron sąd grodzki bractawski
wzgliendem constitutiei warszawskiei, w onymze roku o zolnierzach vczinionei, iz
ieszcze bylo 12 niedziel nie wyszlo, iako pan woiewoda braclawski te liudzie
rospuscil, co pod sprawąswoiąmial, vczinil go od roku і pozwu wolnym, od cze°
za appellatiią і za przipozwy to sie bylo na tribunal wytoczilo. Sąd tribunalski w
roku 91 mcza septembra 4 dnia w Liublinie z ocziwistei rosprawy thych obudwoch
stron, powoda same® a pozwane0pana woiewodę przez plienipolenta za listem
jego pana Piotrą Odriwolskiego, ten decret grodzki braclawski // vtwierdzil, a iz
woina minela, tedy w tei sprawie daliei postempowac nakazal a w dalszem postepku
panu podkomorzemu, stronie powodowei, przi jego dowodach przisięge
samotrzeciemu na gwalcie i na thych szkodach wskazal, peresud od tego wziąl і
na wykonanie tei przisięgi s pozwolieniem stron na roczki grodzkie braclawskie,
ktore pierwsze po swiętym Mikolaiu Biskupie w roku 91 sądzone bedą, rok zawity
zloziwszy, zachowawszy, і za thym bez dopuszczenia appellaciei ku exequuciei
skutecznei do grodu braclawskiego odeslal. A gdy rok tei przisiędze z decretu і
odeslania tribunalskiego na mianowanych roczkach przipadl і pan podkomorzy z
decretu tribunalskie0 i vrzędowego do przisiegi gotow byl, tedy miedzy thymi
stronami stal sie roziem vrzędowny do roczkow prziszlych grodzkich braclawskich
mca liute0 25 dnia w roku 92. A s thych zas roczkow ieszcze drugi roziem do
roczkow, mca maia 19 dnia w thymze roku sądzonych. Na thych tedy roczkach
ostatnich pan podkomorzi ku temu dowodu bral się a pan woiewoda braclawski
przez plenipotentą swego pana Hrehora Dederkala wywodzil, ze pan podkomorzi
thylko na tych szkodach wzięthych przisięgac moze, co mianowicie w pozwie
opisal3, alie na thych, co w szacunek 1000 kop groszi polozil i co ciesliom і
grabarzom rozdal, domawial sie, aby te0sąd nie dopuscil. Sąd grodzki braclawski
na gwalcie i na wszytkich thych szkodach, w pozwie i w decrecie tribunalskim
opisanych, acz ich więcy wynosilo, jednoz na vmiarkowaniu same0 pana
podkomorze0na 3000 zlothych polskich przisięgę iemu roskazal. A od tego decretu
swe0 stronie pozwanei appellatiei do tribunalu liubelskiego dopusciwszy, rok
obudwom stronam zlozil, jako to wszytko mianowicie a szyrzy na postempku tei
sprawy, na decretach tribunalskich і grodzkich iesth opisano. Na roku tedy
ninieiszym, za przipozwy, od pana woiewody braclawskiego po vrząd o
niedopuszczenie // appellatiei, takze i po strone wydanymi, i tez za appellatią
przipadlym, stanąwszy oblicznie obiedwie stronie, pan podkomorzi braclawski przez
plenipotentą swego pana Mikolaia Brodowskiego na gwalcie i na wszythkych
thych szkodach swoich trzech tysiącach zlothych polskich ku dowodu bral,
domawiaiąc się, aby iemu tu zaraz zaplacone y exequutiiąbez skladania zadnych
rokow zwyczaiem ninieiszym prawa consthitutii coronnych vczyniona byla. Aje0
me pan woiewoda braclawski przez pana Hrehora Dederkala, plenipotentą swego,
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ktoremu oblicznie, v sądu na ninieiszem tribunalie stanąwszy, na to moc dal,
wywodzili і okazowali, iz pan podkomorzy na thych szkodach, za gospodarstwo
ossacowanych, takze haidukom i grabarzom rozdanych4, przisięgac nie moze a
chocia na czym dowod vczynil, tedy nie zarazem, alie po rokom, w statucie
opisanym, jego me pan woiewoda placic by powinien. O czym szyrzei z prawa
pospolite0wywody swoie z obudwuch stron okazowali. Ktorei sprawie sąd ninieiszy
glowny tribunalski wyrozumiawszy, naiduie, iz ten vrząd grodzki braclawski zadnego
w thym vciszenia stronie nie vczynil, y czini sąd ninieiszy ten pomeniony sąd
grodzki braclawski, takze і strone od thych przipozwow wolnymi, a ten decret
grodzki braclawski, w tei sprawie vcziniony, cassuie і nakazuie stronam w tei
sprawie // daliei postempowac. A w dalszym postempku sprawy sąd ninieiszy
nakazuie, aby pan podkomorzi braclawski wedlie nakazania tribunahi przecz tego
przisięgo na thym vczinic, jako te rzeczy, w pozwie je° mianowicie opisane і
oszacowane, na ten czas za thym gwaltownym naslaniem od pana woiewody
braclawskiego na imienie je° Zomiszcza iemu staly. A co się dothycze tych szkod,
ktore sobie pan podkomorzi braclawski za nievziwaniem thych dobr swoich bye
mianowal 1000 kop groszy, tedy sąd nakazuie, aby pan podkomorzy na ten czas
przes przisięgą mianowal, iako dlugi czas tych dobr nie vziwal i w nievziwaniu
gospodarstwa w tei maietnosci swei iako wielie szkoduie. A iz pan podkomorzi
braclawski declarowal się s thym, ze za thym nievziwaniem maietnosci swoiei
szkoduie 2000 zlothych polskich, thedy sąd ninieiszy, moderuiącz te szkody wedlie
czasu nievziwania thych dobr od strony mianowanego, ktory byl niedlugi, nakazuie,
aby przy tych szkodach і grabiezach, mianowicie w pozwie opisanych, zaraz przi
thym na 1000 zlothych za nievziwaniem thych dobr przisięge vczinil tu zaraz, a
gdy przisięge vežini, sąd nakaze to, co s prawa naliezec będzie. Do czego sąd
ninieiszy і wozne0 generala coronnego Stanislawa Izdebskiego przydal. Ktory
wozny, stanąwszy oblicznie, zeznal, iz pan podkomorzy braclawski wedlie
nakazania sądu glownego tribunalskiego przisięge samotrzec vczynil і one wykonal.
Po ktorym vezynieniu przysięgi // sąd ninieiszy nakazuie na je° mci panu
woiewodzie braclawskim za te szkody, w pozwie mianowane і oszacowane і przy
tym naiezdzie gwaltem pobrane і pograbione, oszacowawszy ich wedlie pozwu,
iako grabiez, sowicie, i k temu za omieszkanie і nievziwanie gospodarstwa w
thych dobrach, moderowawszy ich 1000 zlothych polskich a za gwah 20 kop groszy
litewskich, co wszytko, na iedno mieisce zloziwszy, czini zlothych polskich 2162 і
groszy 21. Ktorą summe pieniędzy nie po rokom statutowym, alie na czas i rok
pewny, to iest w roku ninieiszem 94 na vrzedzie grodzkim braclawskim ma i będzie
powinien je° me pan woiewoda braclawski panu podkomorzemu braclawskiemu
dodac i zaplacic albo wiązania w dobra swoie w tei summie pieniędzy, wyszei
mianowanei, postąpic. A to ma vczinic pod zakladem takze wielkiei summy
pieniędzy, wyszei mianowanei. Ktory to zaklad teraz zaraz sąd ninieiszy na panu
w6iewodzie skazuie, iesliby temu dosyc nie vczynil, i na odprawu do vrzędu
grodzkiego braclawskiego odsyla, ktorą ten vrząd vczinic będzie powinien pod
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winami, w prawie pospolitem opisanymi. I to wszytko dlia pamięci do xiąd spraw
glownych tribunalskich iest zapisano. I wypis panu podkomorzemu bractawskiemu
iest wydan. Pisan w Lublinie.
Alexander Koniecpolski,
Christoph Monwid
star(osta) wil(unski),
na Dorohoztaiach, mp.
zam(owiecki)
Jacub Pawsza, dep(utat)
Woiciech Czarnowski,
kiiow(skiego) woiewodztwa
Phiedor Strzyzawski,
dep(utat) woie(wodztwa)
dep(utat) braclawski
brzeskie0
Makar5Liedochowski, pisarz
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. З, on. 1, спр. 4114 III, арк. 6- 8.
Незасвідчеиа копія. Перекладз руської мови.
Реґеста:
А0 1594 die 15 junii. Decret trib(unalski) na kniazia Zbaraskie0, woie(wodę)
bracia(wskiego), o naiazd na Zomiszcza.
Тамсамо. Арк. 8зв.
1Ідеться про рочки Брацлавського ґродського суду. 2danych
3Ідеться про
позов JI. Пісочинського. 4Далі напрошується pieniędzy. 5Має бути Магсіп.
№ 234

1594 p., червня 16. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою брацлавського воєводи і
кременецького старости кн. Януша Збаразького про безпідставне звинувачення
його в грабіжницькому наїзді підданих з Немирівського маєтку на Жорнищський
маєток брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського
Выпис с книг справ головних трибуналъскихъ
Лѣта Божог(о) нарожєніа тисєча niamcom дєвєтдєсіат чєтвє/?тог(о) мца
июніа 5 ЇД Н А
Перед нами, депутата суду головного трибуналу Любєлског(о), на рок
тєпєрєшним дєвєтдєсіат чєтвєртьт собраными и высажоными, кгды
приточиласд и з реєстру судового припала справа мєжи Урожоньш пнолі
Лаврином Пєсочинским, подкомории браславским, іако позваньш, з одноє, а
мєжи вєлможньш ЇГнзєл* ІЗнушол* Збаразским, воєводою браславскии,
старостою крєміанєцюш, поводом, з другоє стороны, тогды, постановившисА
суду нинєшнєго юблично, пан подкоморим браславским ооповадалсА, иж єго мл.
пан воєвода браславским позвал его до суду нинєшнєго трибуналского <в зльїм
590

пєрєвод права ку поднєсєню и скасованю декрету суду головного трибуналу
Любєлског(о), в року прошлол< дєвєтдєсА т пєрвомь мца сєнтєбра чєтвєртог(о)
д н а Учинєног(о), в справє, нижєм в том позвє сописано». Которьш декрет з
очєвистоє росправы мєжи ними сталсл со нємальїє шкоды своє. ІЗко ж тот
позов Чнинєшнєго суду покладал. И так сіа в соби маєш: [...]'
А по вычитаню того позвУ па« подкомории браславскии просил ш придане
возного ку приволаню єго мл. пна воєвода браславского, іако стороны поводовоє,
до тоє справы. Суд нинєшнии придал ємУвозного єнєрала корунного Станислава
Издєбского. Которьш возньш, ставши шчєвисто, сознал, иж до тоє справы єго
мл. пна воєводьі браславского водлє права потрикрот приволывал а иж за тьш
приволанєл* пан воєвода браславскии, будучи стороною поводовою, Ч суду
нин[є]шнєго сам ани чєрєз Умоцованого своєго нє стал.
Прото суд нинєшнии сторонє позванои допустил єго здати в упадку рєчи.
КотораА справа иж по том зданю com сторони поводовоє арєстована нє была,
суд нинєшнии головныи трибуналами за домовєнєм стороны позваноє, здавши
стороні поводовУю за тьш нєстанш єє повторе, в упадку рєчи чинит сторону
позваную, то ест пна подкоморог(о) браславского, волньш comтого року, позвУ
и рєчи, в шм сописаноє, вєчньїми часы. И то єсть до книг головных трибУналских
записано. И выпис с книг пану подкоморому браславскому ест выда«. Писан в
Люблинє.
Печатка
Crzisztoph Monwid
Marcin Sierakowsky
na Dorohostaiach, mp.
z Boguslawic, dep(utat)
їЛкуб Павша, воєводства
wo(iewodstwa) lęczyckiego, mp.
Києвского депутат
Фєдор Стрыжовскии, депутат
[...]
браславскии, рУкою
Мар. Лєдоховскии,
писар
Корикгованъ с книгами
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048 II, арк. 64-65.
Засвідчена копія.

Реґести:
А0 1594 die 16 junii. Decret trib(unalski) wzdania kniazia Zbaraskie0na je°
pozew o grunty zomisekie.
O pozew pro male obten(to).
Там само. Арк. 65 зв.

1Наведений далі документ ідентичний відповідній частині документа № 198.
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№ 235

1594 p., серпня 3. Брацлав. Лист брацлавського підстарости Григорія Чечеля брацлавському
земському возному Дмитрові Щикитинському і двом шляхтичам, приданим
йому у свідки, про те, що вони повинні бути присутніми при поверненні
брацлавському підкоморієві Лавринові Пісочинському ґрунтів Жорнищського
маєтку, захоплених брацлавським воєводою кн. Янушем Збаразьким
Григореи Ч[єчєл, подстаростии браславск]ии
Шлахє/иньш пну ДмитрІ Щикитинскол*S', вознол*УземскомІ браславск[омІ],
пну Михаилу Братковскому а іїну Сємєні БІшинскому, вь воєводствє
Браславском [сосєльш.
СОзнаи]мую вГм., што за переводом права и дєкрєтьі трибуналскими, такь
першими, іако и шстатнимь, в року нинєшнєм д є в є ш д є с а / и четвергом и ю н а
патог(о)надцат д н а Ѵчиненымь, шт тоє даты єго за шсмь нєдєль, то єсть мсца
августа дєсАтог(о) д н а в нинешнем ж є року, маєть єго мл. кнзь ІЗнуш
Збаразскии, воєвода браславскии, єго мл. пну Лаврину Пєсочинскомі,
подкоморомі браславскому, кгрунты єго Жорнищскиє, с которых єго кгвалтовнє
был выбил в року д є в а ш д є с а т о м мсца августа шостогонадцать д н а , пєрєд
вознымъ и ш л а х т о ю , которых собє на то способити можєть, подати и скутєчнє
поступити под заклады, в позвє мєнованьши. А ижь єго млсть пань подкоморьш
браславскии вГм., возного н ш л а х т І на то собє способиль, тогдьі и га з ІрадІ
моєго, приставаючи праву посполитому и дєкрєтомь трибуналскіш, вас на то
єго млсти сим моилі листомь придаю. Прото абы вГм. на тую справу и кгрунть
мєнованьїи єхали, при поданю и поступєнью тых то кгрунтов шт існ за воєводьі
пну подкоморі1были и за тьш подакємь в то єго млст вьвєзали, во всємь с а
подлугь звычаю права посполитого и тыхдєкрєтовь трибуналскихь и поступков их
заховали. Писань в Браславли року Божог(о) ДФЧД мсца августа трєтєго д н а .
Печатка
Григореи Чєчил, подстарости
браславскии, рука влосна
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048II, арк. 70. Оригінал.

Реґести:
Придам2на возного и шлАхту.
А01594 die 3 augusti. Prydanie z urzędu grodz(kiego) braclawskiego wozne0
i szlachthy na possesia w grunthy zomiskie wedlie decret[ow] tribunalskich.
Там само. Арк. 70 зв.

'подкоморомі

2придане
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№236

1594 p., серпня 10. Брацлав. Оповідання Богдана Козара і Лавринця Ястребського, уповноважених
брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського, перед Брацлавським
ґродським урядом про те, що ні брацлавський воєвода і кременецький староста
кн. Януш Збаразький, ні його уповноважений не став у призначений декретом
коронного трибуналу день перед зазначеним урядом для сплати підкоморієві
грошової компенсації за шкоди, заподіяні підданими князя Жорнищському маєткові
Вьшис с книг кгродских заліку гсдрского Браславского
Лѣта Бжго нарожєніа ДФЧД мсца августа 1 д н а
На вріадє кгродскомь Браславскомь пєрєдо мною, Григорємь Чєчєлємь,
подстаростимь браславскимь, постановившисіа сочєвисто, Умоцованьш єго млсти
пана Лаврина Пєсочинского, подкоморєго браславского, пан Богдань Козар а
служєбникь пна подкоморєго пан Лаврєнєі/ Острєбски[и] соповєдалисіа, иж, дєи,
за пєрєводомь права чєрєзь пна подкомор[єг(о)] и за дєкрєтьі трибуналскими дніа
нинєшнєго повинєн єсть єго [мл.] кнзь ІЛнуш Збаразскии, воєвода браславскии,
староста крєміанєг/кии, [пну] подкоморєму кгрунты єго Жорнищскиє поступити и
к тому на сєс жє ч[ас] и дєн на врадє кгродскомь Браславскомь кгвалту двадцат
кой а шкод триста кой грошєи литовских заплатити, іако то мєновитє [а] ширєи на
томь поступку правномь сописано. А такь єго млсть пан подкомории за и н ш и м и
потребами своими самь до того Браславліа на Урад єхати и тых пнзєи, єсли бы
сотданы были, сотбирати и квитовати з ни[х] сторони нє могучи, нас соm сєбє до
того з моцю зуполною послал. (Зко ж декрет трибуналскии под датою року
дєвєтдєсіать чєтьвфтого мсца июніа піатогонадцать дніа и лист пна подкоморого
моц зуполную положивши на врадє пєрєдо мною, до сотбираныа тых пнзєм и до
квитованіа з них готови будучи, чєрєзь Увесь день до нєшпорноє и по нєшпорном
годинє аж1вєчгра пилность на врадє чинили. Але иж тых ішзєи за кгвалты и за
шкоды, сказаньїє єго млсти, пан воєвода браславскии сам чєрєзь сєбє ани чєрєзь
Умоцованого своєго пну подкоморому дніа нинєшнєго на врадє здєшнємь водлє
декрету трибуналского нє оотдал, ани при книгахь нє положил. Тоіды на єго млсть
пна воєводу comїша подкоморєго тьіє Умоцованьїє єго свєдчилисіа и соповєдали, жє
єго мл. кнзь Збаразскии в томь дєкрєтУ трибуна[лсксш] досытъ нє в ч и н и л а в
заруки, на то положоньїє, попаль, и шкоду шєстьсоть кой грошєи гша подкоморого
приправил, заховуючи вцєлє пну подкоморому далшиє поступки и Увіазанє в добра
кнзіа Збаразского водлє дєкрєтов трибуналских. И просили, абы таїа пилност[ь] и
соповєданє их а нєУчинєньєдосыт comкнзіа воєводьі до книг был[о] записано. Што
єсть записано. На што вьшис с книг єго мл. їшу [под]коморому браславскому под
моєю пєчатю єст выдань. Писан УБраславл[и].
Печатка
Грєгорєи Байбуза, пнсар
С книгами корыкговал Кгулчєвскии
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ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048II, арк. 71. Засвідчена
копія. Те саме: Там само. Спр. 4108III, арк. 25-25 зв. Незасвідчена копія.
Переклад польською мовою.

Реґести:
COТ копь и If коп тр.
Anno 1594 die 10 augus[ti]. Protestatia na kniazia woiewodę braclawskiego
o niezaplaczenie 300 kop groszy у gwaltu.
Там само. Спр. 4048II, арк. 71 зв.

1Далі має бути до.
№237
1594 p., серпня 12. Брацлав. Оповідання Томата Безводицького, служебника брацлавських воєводичів
княжат Юрія і Криштофа Збаразьких, перед Брацлавським ґродським урядом
про шкоди, заподіяні підданими брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського
Іллінецькому маєткові
Видимус с книг кгродских замку гсдрског(о) Браславского
Лѣта Бжго нарожєніа ДФЧД мсца августа ST дніа
На вріадє єго кр. млсти кгродском Браславском пєрєдо мною, Григорємь
Чєчєлєм, подстаростимь браславским, постановившисє соблично, служєбниюь их
млсти панов Юра а Крыштофа кнжат Збаразских, воєводичов браславских,
Ѵрожоньш Томашь Бєзводиі/кии, соповєдал имєнєм их млсти на єго мл. пна
Лаврєна Пєсочинског(о), подкоморог(о) браславског(о), со кгвалтовноє вьібитє
с покоиног(о) дєржаніа з кгрунту их млсти Илинског(о). Дліа которог(о)
кгвалтовног(о) выбитіа с покоиного держана з спомєненьїх кгрунтов мєнил быт
шкод их млсти кнжатом, паном своим, ют пна подкоморог(о) браславског(о)
Учинєньїх, піатнадцат тисєчєм золотых полскихъ. И просил, абы то было до книг
записано. Што єст приніато и записано. На што и видимус с книг єго млсти пну
подкоморому браславскому под моєю пєчатю єст выдан. Писан УБраславли.
Печатка
Грєгорєм Баибуза, писар
С книгами корыкговал
Кгулчєвскик
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048II, арк. 72. Засвідчена
копія. Те саме: Там само. Спр. 4108 ПІ, арк. 24. Незасвідчена копія. Переклад
польською мовою.
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Реґести:
Anno 1594 die 12 augusti. Protestatio od kniaziow Zbarasskich o grunthy
Iliniec.
Protestacya x(ią)ząt Zbaraskich naprzeciwko panu Piasoczynskiemu o
wybicie z grontow illinskich. 1594 d. 12 augusti.
Там само. Спр. 4 0 4 8 II, арк. 72 зв.

№238
1594 p., серпня 12. Брацлав. Зізнання возного Брацлавського воєводства Дмитра Щикитинського перед
Брацлавським ґродським урядом про засвідчення йому в Жорнищах, маєтку
брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського, тамтешнім урядником
Леонтієм Подгаєцьким того, що брацлавський воєвода кн. Януш Збаразький,
повертаючи брацлавському земському судді Семенові Ободенському
захоплений ним у нього маєток Іллінці, придав при цьому до останнього частину
захоплених ним же грунтів Жорнищського маєтку, на якій знаходяться дві пасіки;
зізнання того ж возного про засвідчення йому пасічником Семеном приналежності
території, яку займають ці пасіки, до Жорнищського маєтку
Выпис с книг кгродских замку гсдрского Браславског(о)
Лѣта Бжго нарожєніа ДФЧД мца августа 5Т дніа
На вріадє кгродскол/ Бр[асла]вском пєрєдо мною, Григорєл* Чєчєлєл*,
подстаростіш браславским, постановившисє шчєвисто, возньш воєводст[в]а
Браславског(о) шліахєтньш Дмитрь Щикитинским ку записованю до книг
кгродских браславских тыми словы сознал, иж, дєм, мца августа пєрвогонадцат
дніа в року нинєшнєм, маючи іа при собє шліахту людєм добрых пна Юзєфа
Новщкого а пна Йвана ДІбєнєцкого, бьілєм на справах єго мл. пна Лаврєна
Пєсочинског(о), подкоморог(о) браславског(о), в Жорнищах. Там жє юповєдал
мнє пан Лєшнтим Подгаєг/ким, Іріадникь жорнищским, иж, дєм, тыми часы, в
нєбьі/иности и в нєвєдомости пна моєг(о) и моєм в Жорнищах, єго мл. кніаз
ІЙнуш Збаразским, воєвода браславским, поступуючи Илинцы пану Сємєну
(Ободєнскому, суди зємскому браславскому, с которых был іїна судю выбил, а
потом, до тых Илинєі/ и кгрунтов Жорнищских іїна моєг(о) немало забравши,
шные пану суди завєл, а иншиє кгрунты Жорнищскиє, чого и нє дє/?жал,
Илинскими мєновал, а звлаща пасєку Лозовую, гдє Бутико, а другѴю пасєку
жорнищскую ж, гдє Протас стоіат. До которых пасєкь іа єздил, гдє в Лозовом
пасєцє Бутко с Порпуровєі/ на куницы зо бчолою стоит. Ико жь пасєчникь
тамошним Сємєн, ставши пєрєдо мною, повєдил, иж, дєм, на том пасєцє, іако
власном ж[о]рнищском, Бутко шт чотырох лєт и на сєс час за позволєнєл* пна
Пєсочинског(о) зо бчолою стоит, и вєдаю, жє то здавна єст властност
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жорнищскага. А в другом пасєцьі Протас, мєщан[ин] жорнищским, такжє зо
бчолою стоит. Tom сам повєдил, иж, дєм, га такжє com чотыролс лѣт на том
пасєци за позволєнем пна своєго, гако на властномъ стародавнсш кгрунте
Жорнищском, стою и єє Уживаю, и куницУ пану своєму плачу, а иж, дєм, іако до
кгрунтов, такь и до тых пасєкь жорнищских, єго мл. кніаз воєвода браславским
ани пан СОбодєнским ничог(о) нє маєт, а>дно з стародавна, с продков своихь
пан мом [тог(о) в дєржаню] аж и до сєг(о) ест и, іак» властно[ст]и своєє,
Уживаєт. Которо[...], дєм, [...]єг(о) мною, [возньш], <исвє[тч]ил пан
По[дьє...]д>[...] тоє созна[н]є [...] до книг [бы]ло записано. [А ...] то всє до
книг кгродских[ъ] браславских з[а]писати вєлєл. [Н]а што и выпис с книг єго
мл. пану подкоморому брасл[а]вскому под моєю пєчатю єст выдан. Писан У
Браславли.
Печатка Григорія Чечеля
Грєгорєм Бамбуза, писар
С книгами корыкговал
Кгулчєвским
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048II, арк. 73. Засвідчена
копія.

Реґеста:
Anno 1594 die 12 augusti. Protestatia na księcia woiewodę braclawskiego
o zabranie gruntow [i] o szkody, od Iliniecz do Zomiscz nalezących.
Там само. Арк. 73 зв.

№ 239
1594 p., жовтня 7. Вінниця. Зізнання земського возного єнєрала Лаврина Плотницького перед
брацлавським, вінницьким і Звенигородським старостою Юрієм Струсом з
Комарова про огляд ним місця, де брацлавські міщани і (Северин) Наливайко зі
своїм загоном вчинили напад на брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського
та тих, хто його супроводжував, і про свідчення йому, возному, Леонтія
Подгаєцького, кам’яногірського урядника Л. Пісочинського, стосовно шкод і
збитків, завданих під час нападу
Выпис с книг староства Вєнш/кого
Лѣта Божго нарожєніа тисєча niamcomдєвєтдєсіат четвертого мсца соктєбра
сємого дніа
Пєрєдо мною, Юрєм Струсол< с Комарова, старостою браславскилі,
вєниі/юш и звиногородским, постановившисє юбличнє, шліахетным Лаврєн
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Плотниі/кии, єнєрал возньш зємскии, ку записаню до книг сознал тыми словы,
иж за приданєм и посланємь вТім. был єсми на справє єго млсти пна Лаврєна
Пєсочинског(о), подкоморог(о) браславског(о), в року тєпєр идУчо-м
дєвєтдєсіат четвергам мсца соктєбра пєрвого дніа на мєсгцУ пєвнсш, на кгрунтє
панов Шапіков Вышковском, неподалеку городища тамошнєг(о) над рєкою
Богом. Там жє Уріадникь пна подкоморог(о) камєногорскии пан Лєсонтєи
Подгаєцкии соповєдил мнѣ, иж пан єго, єдУчи до Браславліа дліа справ своих зъ
єго млстью кнзєм Инушолі Збаразскши, воєводо[ю б]раславскимъ, жє пан
воєвода пану подкоморому повинєн был водлє декрету трибуналского певную
суму іінзєи за кгвалт, пожогУ и шкоды єго жорнищскиє на вріадє кгродскомь
Брасла[вс]кол* на завтриє свіатог(о) Михала рымског(о) свіата, то ест мсца
сєнтєбра тридцатого д[ніа] в [р]оку нинєшнєм дєвєтдєсіат чєтвєртсш, заплатити;
к тому маючи потребу и на рокох зємских [б]раславских, которьіє тєпєр сосвєтом
Михалє сужоны быти мели. То пакь в дєн свтго Михала, с ч[є]твєрга на
піатницУ, на гай мєстцУ зь иншою никоторою шліахгою, которьіє тежсправы
своє на тых жє рокох зємских в Браславли мєли, неподалеку их становищь, чєрєз
долин#, на сособливомь становиску своєм ночовал. И кгды было с полночи, с
четверга на піатницУ, сєнтєбра тридцатог(о) дніа, вомть браславскии Роман
Титчєнко з бурмистры, радцами, лавники и всѣми мещаны, маючи з собою на
помоч з розных мєстць многих помочников и тлтіаиство, а мєжи иншими
Наливайка з бурсою єго, с которыми пан мои ничог(о) приватног(о) николи нє
мєл и причини жадноє им нє дал, содно, такь розУмєю, жє колко своимь зльш
Умыслсш, толко з направы бєзбожньїх нєприіатєл панскихь, іако на станы розньїє
иншоє шліахгы, содных до смєрти позабиіали, а других поранили, с курєнєв
зогнали, зо всєє маєтности злѴпили и розбили, такь и на тот стан пна моєго, гдє
єго млсть в оборонє протне них стал, тьш жє всѣл* воиском, поколко[кро]т
моцно натираючи, [пна] моєго наконєі/ с курєніа витиснули, аж заледве сам с
колко слуг своих з горлом Ьшоль. Там же в тот час всю маєтност пна моєго и
слуг єго з возов вылупили, напрод шкатулу з многими листы, дєкрєтьі и справами
(0 имєнє и кгрунты Жорнищскиє и поступки протне єго млсти кнзіа воєводьі
браславског(о), такжє справы з стороны Пыкова соимєнє СОвдєєвку и сокгрунты
Камєногорскиє, и иншиє справы на розньїє имєніа в тутошнємь воєводствє
Браславскоє и тєж в зємли Волынскои, звлаща Кунєва и Есковеї/, и тєж в
Литвє на имєніа п и н с к и є ДОбєнєць, (Зстрєблє и Могилную, которьіє при собє на
трибунале мєл, и там, в Браславли, сотправившисє зо всім, на помєшканє до
Жорнищь єхати был Ьмыслил. И иных листов много розных, вєлицє важных
сум, торбу з двоими книгами, содны статут старыи и новыи, привиліа
посполитые и констытуцыи1 литовскиє, и формуліары розмаитые до
сотправованіа справ в Рєчи Посполитои и в канцєліарии2, которых бы пан мом
за двєстє чирвоныхь золотых нє дал; другиє книги, вси констытуцым1коронные,
с тлумотм взіали; ж^пан чорныи аксамитныи с кнєбликами срєбрьньїми,
кошулку влоскую чирвоную баволніаную, кафтаник зєлєньш китаичаньш, кошул
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колєнских чотыри, хустокь шєсть, тувални, вышиваны[х] єдвабєм, двє, ручников
два, шбрусы два и иншие хісты бєльїє, шапку чорную, соболцами подшитую,
цыны полмисков чотыри, талєров дванадцат, котлы два кухо»ные, кожішокь
попєличи гольш, колдра китайки жолтоє, копєніак модрьш каразѣевьш на дожчь
з кгузиками серебрсными, кобєрєі/ юдин, кон панскии вороным иноходни/с,
иноходникь з сєдлом, кон плєснивьш з сєдлом. Такжє рєчи и3 слуг панских в
тот жє час з возов побрано: І Трошки копєніак зєлєньш каразѣевьш, // і
Станислава Вьіцєлковског(о) копєніакь чорньш люнским, УГулігиницког(о) и І
инших вси хісты бєльїє. А подданых панских с Камєногорки, которые в подводє
єхали, трєх, Гринца, Ихна а Симы4, с конми и зо всѣм взіавши, до сєго часу нєть
вєдома, гдє подєли. Ико ж на тых побоищах людєи побитих и стан іша своєг(о)
спалєньш, и возы полуплєньїє мною юбводиль и юказовал, протєстуючисє на
воита и мєщан браславских с помочники и порадцами их, иж тоm розбои, лупь
и мордєрство (от них сіа безвинне стало. За которымъ розбитємь и
нєбєзпєчєнствол< п[а]н подкомории, пан мои, дліа тых справ своих єхати нє мог.
Котороє іа ючєвистоє сознанє возног(о) до книг староства Браславског(о)
записати єсм[и] вєлєл. На што и вьшис с книг єго млсти пані подкоморому
браславскому под моєю пєчатю єст выдан. Писан І Вѣници.
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4 0 4 8 II, арк. 74-74 зв.
Засвідчена копія. Опубл.: Крикун М. Г. До історії повстання Северина
Наливайка // Український археографічний щорічник. Нова серія. Київ, 1993.

ВИП.2.С. 157-159.

Реґеста:
А° 1594 dnia 7 octobra. Protestatia na mieszczan braclawskich i Naliwaika
o rozboy pana Piasoczynskiego, na drodze iadącego do Brasiawia na sądy.
Datt(um) w Winnicy.
Там само. Арк. 75 зв.
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№ 240
1594 p., жовтня 17. Луцьк. Листовне повідомлення володимирського войського Василя Гулевича,
складене на прохання шляхти Брацлавського воєводства і подане Луцькому
іродському урядові, про те, що козаки під проводом (Северина) Наливайка після
свого повернення з походу під Кілію і Тегіню знову розташувались у цьому
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воєводстві, вимагали, як і до походу, щоб тутешня шляхта забезпечувала їх
продовольством, захоплювали у неї коней і худобу, зірвали розпочаті в Брацлаві
рочки ґродського суду, спільно з брацлавськими міщанами не допустили
проведення в Брацлаві років земського суду, причому під Брацлавом вчинили з
ними збройний напад на шляхту, яка прямувала до цього міста, щоб уможливити
це проведення, багатьох повбивали, поранили і пограбували
(Оповєданьє пна воиског(о) володимєрског^о) ют всєго воєводства
Браславского
Року тисєча піатьсоть дєвєтьдєсіать чєтвєрьтого мсца юктєбра сємьнадцат
дна
Писал и присылал на вріад кгродскии в замок гдрьскии Лунким до мєнє,
Алєкьсандра Сємашька на ХУпьковє, кашьталіана браславьского, старости
пушог(о), єго мл. пань Василєи Гулєвич, воискии володимєрьскии, жалуючи и
соповедаючы тыми словы, ижь, дєи, маючи іа злєцєньє ют брати своєи, такь
дыкгнитаровь, іако и всєи шліаггы воєводства Браславьског(о), абьш тую
скаркгу и (оповєданьє на вріад в м. тутошьнии Луцши внєс и юповєдаль кривд#
и вси рєчи наши посполитои1, 2котораіа сіа дєєть'2 com людєи свовольных на
тамь томь краю Увоєводстви Браславьскомь, иж кгдысмы бьши на 3рочкохь
городових-3 УБраславьли мсца сє«тєбра шостого дніа в року тєпєрь идУчомь
дєвєтдєсіат четвергом, которые рочки почалисіа были судит в нєбьітности
козаковь У Браславли, и кгды сіа рочки сотправовали, Наливайко зь своєю
дружиною, притєгнувшьі comКилии и Тегинѣ, xomбыл гам громєн, прєдсіа сУдови
городовому был страшєн, чєрєз полы4свои до пна Баибузы, писара городовог(о),
грозєчи посылал, дліа чого писар бавитисіа У Браславьли нє хотєл и,
светчившысіа нами, рочки выволат росказали’, зачим єсмо бєз справєдливости
з Браславліа розєхати мусєли. Потом, кгдыхмы сіа зьєхали до Вєницьі на
юбиранє дєпутатов на суды трыбуналские, просилисмы сУдУ зємьског(о), абы
нам роков нє зволокивали до Браславьліа, // на роки зємскиє михалскиє єздили
и сУды свои сотправовали. Пновє судовьіє мовили намь, абысмо з ними
вєсполєкь вкупє до Браславліа были, бо их6прєс полъторы тисєчи под Тєгинєю
згинуло, а иншые были по мєстєчках и по селах до домов своих розьшшлисіа, а
прєдсіа нам росказовали дават собє стацєю и помє/жьіє. ПЗІко и первеи, идУчи
до Тєгинє, по сєлєх ішіих выбирали стада по колкосот конєи, такжє волы,
іаловицы чєрєдами брали. Мы, маючи на бачє«ю пє/шшє трудности, которые
некоторых брати нашєє за часу іашчого потакали, абыхмы такжє помочниками
Наливайку нє были поличоны, с породку7сєбє послали єсмо брата ншог(о) пна
Григоріа Щркуъъског(о) до козаковь, сознаимуючи им, ижь нм стацєи далєи
дат нє можем, абыхмо помочниками єго8нє бьши называны. К тому писали и
сказали єсмо до воита и мєщаи блаславьских, жєбьі сіа тьїм противко нась нє
(ображали, жє громадою в одном мєстцьі до Браславліа зь судомизємским єдємо.
СОни посла ншог(о) пна ЦУрковьског^ загамовали и нам оо воли своєи нє
сознаимили. И кгдысмы приєхалм под Браславль, сталисмы на ноч на кгрУньтє
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пна Шаска9, хоріжог(о) браславског^о), понєдалєку нишшєг(о) городишча гг(о)
Выштвстг(о) над рєкоюБгомь, гаколюдє спокоиные, никому нє даючи причини
до злого. То пінь воить браславскии Роман Титкович з бурмистрами и раицами,
и зо всєм их посполитствол*, маючи собє на помоч тог(о) члвка нєзбодасного
Наливайка зь гг(о) дріжиною, гакобы с полночи скоро нападшы на нас, побили,
помордова/ш, пна Йвана Гордаєвича10 Микулинског^ сокрітне на смерть
замордовали, такжє колконадцат члвков слуг нших позабигалм, помордовали, к
тому нас самых немало шлиистыи людей служебных оокрітнє поранили, покололи,
посєкли, маєтности нши, што при нас были, шаты, листы грошы готовые, кони
побрали, зо всеи маєтности нас злупили. Ико ж Ітєклисіа єсмо зараз скаргою
до вргаді тямошнєг(о) Вєницкого, кажды мєновитє кривді свою записаль и
возньш и шліахтою оосвєтчил. И тут за порічєнємь брати своєи aw. то
сшовєдаю и шсвєтчаю и прошу, абы то было записано. Што єст записано.
ЦДІА України в Києві, ф. 25, on. 1, спр. 45, арк. 1292-1292 зв. Оригінал.
Опубл.: Архив ЮЗР. 1863. Ч. Ш. Т. 1: Акти о козаках (1500-1648 г.). С. 66-67.

1Випадаєз контексту. 2' '2коториє сіа дєють 3' 3Ідеться пророчки ґродського
суду.
4послы
5росказал
6Тут і далі йдеться про козаків Наливайка.
1посродку 8Тобто Наливайка. 9Шашка, тобто Шашковича. 10Гордиєвича
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1595 p., березня 31. Краків. Декрет асесорського суду в справі за скаргою брацлавського, вінницького
і Звенигородського старости Юрія Струса з Коморова про те, що Филистин і
Барбара, потомки Федора Гулевича, та їхній опікун Дем’ян Гулевич неправомірно
володіють селом Салашами, оскільки воно належить йому, Ю. Струсові, за
королівським привілеєм
Дєкрєть зданьга ГІлєвичовь со Салаши
Жикгимонт Трєтии etc.
(Ознаимуєм тьш листом н а ш и м etc., и ж кгды приточиласіа пєрєд суд нпгь
асєсорскии справа за позвол<нопш, которим Ірожоньш Юрии Струс с Коморова,
староста нпгь браславскии, вѣнъниг/кии и звиногородскии, позвал Ірожоных
Филистина и Барбару, п о т о м к о в ь позосталых зошлого нѣкгды Фєдора ГІлєвича,
и теж сопєкуна их Дємдна ГІлєвича, дкобы еони добра столу ншого, н а з в а н ь їє
Салашє, в воєводствє Браславском лєжачиє, которьіє єсмо, по смєрти ниакого
Фєдора Злобы до шафунькі ншого припальїє, тому то старосте ншому
браславскому на щасливои коронацыи1ішюи за послуги єго дали, жадного права
слушного нє маючи, дєржат и com давног(о) часу с тых добр пожитки
п р и х о д А ч и є на сєбє брати ку к р и в д є и ш к о д є єго нємалои мєли, которих собє на
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чотыри тисєчи золотых полских в позвє шацовал. На року теды нинєшнємь, за
тьш позвом и за лимитацьією єго слушнє припалим, сторона поводовад
урожоньшстароста їшгь браславскии, юбличнє # суду ншого становдчисд, чєрєз
ВОЗНОГОдвору НШОГО ПІЛАХЄ7ИНОГО Криштофа Чижовского позваних по три дни
до суд# ншого приволывать даль. Нижли тот жє возньш, сочєвистє ставши,
сознал, жє ако на пєршом и вторам дню, такь тєж н на трєтем мсца марца
трндцат пєрвого в року тєпєрєшнєм тисєча niamcom д євєтдєсА т піатомъ, кгды
позваньш2до суд# ншого приволывалъ, нє ютзывалисА. А староста браславскии,
довєдши положєньа позв# реліацыею возного с книгь кгродских кремднецких,
просил, абы стороны3, кгды ж ту вєдлє права позвано, котории4 жє сами нє
стали, судови и сторонє поводовои о собє жадноє вєдомости нє дали, ако
нєстальїє и права нєпослушньїє, на #п[ад] сорєчь, в позвє сописаную, здани бьши,
а тоє сєло Салашє, іако добра нши властньїє, юному юсобливьш листом на
щасливои коронацыи ішюи коньфєрованьїє, котории лист сєздє # суд# ншого
покладал, в мої/, в держане и спокоиноє #живаньє присужоны, такьжє шкоды, в
позвє помєнєньїє чотыри тисєчи золотых полских, на добрах с позваних сказаны
были. А такь мы с пны радами ншими, на тоm час при боку ншом будучими,
выводсшстороны поводовоє прислухавшисА, бачєчи то, жє помєнєньїє потомковє
зошлого Фєдора Г#лєвича, сполнє зь юпєкунолі своим Дєманом Г#лєвичол<
позвани, # суд# ншого нє стали и су//дови, такьжє сторонє жадноє со собє
вєдомости нє дали, с тьіх причин, приставаючи до права посполитого, помєнєньїх
потомковь #рожоного нѣкгды Фєдора Г#лєвича позосталых Филистина и
Барбари5 и юпєкуна их #рожоного Дємлна Г#лєвича на #пад ю рєчь, в позвє
помєнєн#ю, здат допущамы, а тоє сєло Салашє #рожоном# Юрєви Струсови с
Коморова, старостє ншому браславскому, вѣнъниг/кому и звинокгродскому,
водлугь права, єму ют нас даного, такьжє и шкод чотыри тисєчи золотых
полскихна маєтносте дєдичном стороны позваноє присужаємо. Котороє то сєло
Салашє сторона позванад помєнєному старостє ншому браславскому ют даты,
в том декрете ншом юписаноє, за нєдєл шєст поступит и крам вшелтаких
вымовокъ подат повинна будєт. А жебы са тому дєкрєтови ншому досыт стало
исторона позванаа абы са юному нє спротивАла, теды заклад нпгь албо зар#ку
водлугь важносте шацуньк#, в позвє помєнєного, чотыри тисєчи золотых
полских, іако в рєчи юсужонои, закладаємо и ютсьілаємо тую справу до #рдду
належного, іакоблизшого, староства ншого Крємднєї/кого ку далшому поступьку
исказаньютых зарукь на сторонє. Гдє бы са тому дєкрєтови ншому спротивили
итого сєла Салашь, іа6тєж и своє властноє маєтносте в заруках, гдє бы до того
пришло, сказаныхъ, нє #ступили, іако ж вельможному Анушови кнжати
Збаразскому, воєводє браславскому, старостє ншому крємєнєї/кому, а в
нєбьітности #рАдови єго кгродскому Крємднєцкому росказ#ємо, абы водлє
належносте и повинносте своєи порддкомь права посполитого рєч тую юсужоную
идекрет нпгь в скутокь приводи» и конъчил под винами, в праве посполитомь
нанедбалых #рддниковъ сописаными, за мої/ютого декрету ншого. До когюрог(о)
дліалєпьшоє веры и пєчат ншу корунную притиснуть росказали єсмо. Писань в
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Кракове дна тридцать пєрвого мсца марца року Бжого тисєча niamcom
дєвєтдєсіат піатого а пнованьл королєвствь нших полского юсмого а швєдского
второго рок#.
Joannes Thamowski,
Справа того ж
R. P. vicecancell(arius)
Jan Nowosieliecki
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 200, л. 141 об.-142. Оригінал.

'коронацыи

2позваних

3Потрібно позваные.

4котории

5Барбару

6ако

№ 242

1595 p., квітня 8. Краків. Декрет королівського суду в справі за скаргою брацлавського І вінницького
старости Юрія Струса з Коморова про те, що брацпавські міщани і далі чинять
непокору його владі: захопили Брацлавський замок, порозбирали гармати, порох
та іншу амуніцію, що в ньому знаходились, понищили ґродські книги, які в томуж
замку зберігались, побили, потопили й поранили замкових слуг, всуперечдекретові
королівського суду не передали Кам’янецькому ґродському урядові бунтівників,
королівських комісарів, призначених для вгамування бунту та покарання його
призвідців, не пустили в місто, ганили їх і деяких їхніх слуг побили, вийшли вполе
для переговорів з цими комісарами тільки по тому, як ці віддали їм у заручники
кількох шляхтичів, вигнали з міста брацлавського підстаросту Станіслава
Ястрембського; суд постановив найголовніших винуватців серед бунтівників
стратити, давши при цьому право Ю. Струсові кого завгодно з них помилувати,
відібрати у брацлавських міщан всі надані їм королівськоювладоюправа і привілеї
та знищити їх і зобов’язати міщан відшкодувати завдані ними збитки
Якубович В. Материалы для истории Брацлавского староства... С. 27-29.
Засвідчена копія з декрегової книги королівської канцелярії, видана у 1791 р.
Мови оригіналу й копії В. Якубович не подає, документ наводить у своєму
перекладі російською мовою.
№ 243

1595 p., червня ЗО. Брацлав. Оповідання Івана Слезки, прилуцького урядника брацлавського воєводи і
кременецького старости кн. Януша Збаразького, перед Брацлавським ґродським
урядом про те, що князь готовий, відповідно до ухвали Краківського сейму,
сплатити побор зі своїх міст Прилука і Немирова, містечок Печер (званих також
Сокільцем) і Погребищ та з приналежних до них сіл, якщо шляхта Брацлавського
воєводства його здаватиме
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Vidimus s xiąg grodzkich zamku Kro(la) Je° M. braclawskie0
Roku 1595 dnia 30 riica czerwca
Na vrzędzie grodzkiem braclawskim przede mną, Hrehorem Czeczeliem,
podstaroscim, a Hrehorem Slupicą, sędziem, vrzędnikami sądowymi braclawskimi,
stanąwszy oblicznie, vrzędnik wielmozne0 pan pana Janusza xiązęcia Zbaraskie0,
woiewodybraclawskiego, starosty krzemienieckiego, przyhicki1p. Iwan Sliezka, na
roczkach grodzkich braclawskich, od dnia 27 czerwca przypadlych, opowiadal, iz
poborJe° Kro(la) Mci, vfalony na blizko przeszlem seimie krakowskim, jego riic pan
woiewoda, pan moi, z maiętnosci swych oddac by mia2, ktore0ich riic panowie sliachta
obywatelie woiewodztwa tuteczne0nie postąpili. Wszakze je° riic, vchodząc winy, w
constitutiei i wvniuersaliech opisanei, pobor z maiętnosci swych z miasta Przyhika, z
miastaNiemirowa, z miastecza Pieczar, nazwane0Sokolca, i z miasteczka Pogrzebiszcz,
takzeі zewsii, ku nimnaliezących, nie sprzeciwiaiąc się vfalie seimowei, nie odstępuiąc
tez nic panow sliachtę, gdy ich riic z dobr swych oddawac pobor do je° riici pana
poborcy będą, tedy tez je° riic iako na on czas, tak i na ten czas oddac będzie gotow.
Ktorybyi na s(więtego) Jana oddal, gdyby ich riic panowie sliachta oddawali. I prosil,
abyto opowiadanieje° a gotowosc je° riici pana woiewodzina do oddawania poboru
do xiąg grodzkich braclawskich zapisana byla. My, vrząd, do wiadomosci swei
przipusciwszy, do xiąg zapisac iesmy kazali. Jakoz zapisano. S ktorych і ten vidimus
podpieczęciami naszymi je° riici p. Wawrzincowi Piesoczynskiemu, podkomorzemu
braclawskiemu, wydan iest. Pisan w Braclawiu.
Hrehori Baibusza, pisarz
S xięgami corigowal Gulczewski
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 26.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

Реґести:
Иж пан воєвода сам Нємиров до [...] зну рыи [...].
Anno 1595 die 30 junii. Protestatia od p. woiewody braclawskie0o pobor z
Niemirowa i z inszych dobr je°.
Там само. Арк. 26 зв.

1przyhicki 2mial
№ 244

1595p., серпня 31 (cm. cm.?). Корсунь. Лист гетьмана Війська Запорозького Григорія Лободи до козаків, зокрема
тих із них, хто перебуває в маєтку Жорнищах, про те, щоб вони схопили і
відправилидо нього винуватців заподіяння козакові Маськові шкоди
603

Григореи Лобода, гєтмань, и всє рыцерство запорозскоє
Товарышул< ншимь, козакімь Вуиска ншого Запорозског(о), которьш сє єдно
менует быт козаком а товарышомъ ншилі в Жорнищахь.
Иж сє совдє Іскаржал пєрєд нами товарышъ нпгь, козак жє Маско, на мєщан
кунганских и на вуита кунганского, так тежи на колодєнског(о), же мі тамвласне,
іакобы Ісом намь, морды и зєлживост велика» стала. А такь пилнє вам
росказіємь, абыст[е мє]с[ц]є собѣ тог(о) писана и росказани ншог(о)
вуисковог(о) нє важєчи, але [з]араз, скоро тоє писане ншє ©бачите, под срокпш
каранємь вуи[с]ковьш томі товарыші їшюмі Маску во всєм были помочными.
А тих здраицівь а винуваицівь, которых сон вам Існє повѣ, нє бєрічи
маєтностєи их жадных, але тылко их самых поимавши, а де нас Іслышите, до
нас сотсьшаитє конєчнє, иначєи абы нє было. Дан з Корсуні» рокі ЧЕ авгуcm
ЛЛ дніа.
Печатка канцелярії Війська Запорозького
ЛНБНАНУкраїни, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4048II, арк. 113. Оригінал.
Опубл.: Грабовецький В. В., Гавриленко В. О. Невідомий універсал і
найдавніша козацька печатка гетьмана Григорія Лободи з 1595 року//
Середні віки на Україні. Київ, 1971. Вип. 1. С. 204-208.

Реґеста:
List p. Lobody, hetmana Woyska Zaporozskiego, do towarzyszow, w
Zomiszczach zostaiących, aby woyta (!) zomiszczkiego za ujęcie ich honoru
dobrze karali. Anno 1595 d. 31 augus(ti). Datt(um) z Korsunia.
Там само. Арк. 113 зв.

№ 245
1595 p., вересня 22. Брацлав. Декрет Брацлавського ґродського суду в справі за скаргою Вінцентія
Лабенти, державці Шпикова, маєтку київського воєводи, про шкоди, заподіяні
цьому маєткові підданими з міста Немирова брацлавського воєводи і
кременецького старости кн. Януша Миколайовича Збаразького
Vidimus s xiąg grodzkich zamku Kro(la) Je° Mci braczlawskiego
Roku 1595 mca septembra 22 dnia
Na roczkoch grodzkich braclawskich, ode dnia 19 mca i roku, wyszei pisanego,
przypadlych i sądownie odprawowanych, przed nami, Hrehorem Czeczeliem,
podstaroscim, a Hrehorem Slupiczą, sędzim, vrzędnikami, sądowymi grodzkimi
braclawskimi, gdy sprawa z regestru sądowego przipadla za pozwem miedzy panem
Wincentym Labetą, dzierzawcą szpikowskim, iako actorem, a wielmoznymje° mcią
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panemwoiewodą braclawskim, iako pozwanym, pan Winceti oblicznie v sądu zliecil
odsiebie rzecz mowic przyiacieliowi swemu p. Jarmolie. Ktory przyiaciel і plenipotent
ie°, wedlie prawa prywolawszy przez wozne0jenerala Wawrzina Plotnickie0je° mci
p. woiewodq braclawskie0do prawa, podniosl pozew grodzki braclawski, prosil, aby
byl czitan. Ktory tak się w sobie ma:
Gerzy Strus s Komorowa, starosta braclawski, wienicki і zwinogrodzki
Wielmoznevje° irici panu xiązęciu Januszowi Mikolaiowiczowi Zbaraskiev,
woiewodzie braclawskiev, staroscie krzemienieckiemu.
Skarzil v sądu me0 grodzkie0 braclawskie0 p. Vincenti Labeta, dzierzawca і
zastawnik Szpikowa, na w. m. o to, iz roku przeszle091 mca octobra 24 za wlasnym
roskazaniem w. гії., p. woiewoda braclawski, sludzi і poddani w. m. z miasta
Niemirowa, to iest mianowicie na imie Bosy Wnuk, Jurko Pietihorecz, Iwan
Dothanienko woitowicz niemirowski, Karp zienc Liesieckie0, Wasil Bondarenko і
inszych towarziszow ich, ktorych oni sobie na to byli przisposobili niemalo,
naiachawszy mocno gwaltem na dom moi wlasny na imienie Szpikow, ktore ia
mam od wielmozne0je0riici pana woiewody kiiowskie0, w dworze moim wlasnym
wzieli i bezprawnie pograbili v mnie same0 owsa kop sto, gęsi 30, kaczek 20,
kurow indiki 30 a prosthych 80. Do tego tez ci sludzi і poddani w. гії. v poddanych
moich szpikowskich, to iest mianowicie v Stanislawa pszenice kop 2, kurow 8, v
Andruszka Maslianka syra polruczki, kurow 20, v Iwanczichy wdowy gęsi 4, v
Bogdana // Worozbita kurow 8, v Malysza konia, ktory kosztowal 6 kop groszy
lit(ewskich), v Piotrą Male0konia z siodlem, ktory kosztowa14 кору groszy lit.,
siodlo, kupione za kopę groszy lit., v Phiedorcza kliacze, ktora koszthowala 3
кору groszy lit., owsa kop 18, v Sawki owsa kop 20, v Abrama owsa kop 20, v
Macieia Mlynarza owsa kop 18, v Czemiathy mięsa jalowicze0 thrzi czwierci,
kurow 18, gęsi 5, v Jarosza gęsi 5, v Andruszka gęsi 5, v Thabarczi gęsi 7, v
Ignata Jemca mięsa jalowicze0 czwierc, siekiere, za ktorą bylo dano groszy 12,
zyta trzecinnik, gęsi 3, v Timka kliaczę plesniwą, za ktorą byl dal pol czwarthy lit.,
v Stephana konia wrone0, za ktore0 dano kop litewskich 5. A v pana Wincete0
same0wzieli kliacze plesniwą stepaczkę, za ktory byl dal kop 4 lit. Ktory wszitek
grabiez, iako sie wyszei pomienilo, ci wyszei mianowani sludzi і poddani w. гії.,
panie woiewodo braslawski, z roskazania w. гії. pobrawszy і bezprawnie
pograbiwszy, ku pozitkowi w. m. prziwlaszczili. Co szirzei a dostatecznie po zlozeniu
roku w tem pozwie, nizei opisanem, od p. Wincente0Labęthy slowy i wszitką tą
sprawą obiosniono, wywiedziono bedzie. W czem maiąc p. Labentha od w. гії.
sobie zal a poddanym swoim krziwdę niemalą, chce o to z w. гії. oblicznie v
prawa mowic. Przeto aby w. m. przede mną samym a w niebytnosci moiei przed
sądem moim grodzkim braclawskim na roczkach grodzkich braclawskich, ktore
przypasc i sądzone bye maią w roku ninieiszym 95 mca septembra 19 dnia, we
wtorek, w Braclawiu, iako na roku zawitem, ku prawu stanąl y thych slug swoich
v sądu postawil i we wszitkiem się p. Wincente0vsprawiedliwil. Pisan w Braclawiu
roku Boze0 1595 riica augusta 19 dnia. Hrehori Baibuza, pisarz.
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A po wyczitaniu tego pozwu strona powodowa, roku і pozwu wypisem s xiąg
zeznania wozne0Wawrzinca Plotnickie0wedlug prawa dowiedszy, prosil2, aby te
grabieze, w pozwie mianowane, iemu у poddanym ie° szpikowskim z nawiązkąa
z winami, w prawie pospolitem opisanymi, powracane byly. A plenipotent jego
mci p. woiewody braclawskie0p. Michal Krasnosielski a pan Iwan // Sliozka za
mocą zupelną powiedzili, iz my, zachowawszy sobie wszytkie obrony prawne
wcalie, ilie s prawa pospolite0 do tei sprawy naliezec będzie, pro informatione
sądowi w. m. to donosimy, ze ta sprawa v sądu grodzkie? braclawskie0 forum
niema i je° riic p. woiewoda braclawski przed w. m., iako sędziemi, nienaliezny,
nic w sprawe nienaliezną wdawac się nie moze s pewnych prziczin. Pierwsza:
iesliby strona wzgliendem te° mnieman0grabiezu sądowi grodzkievnienaliezącą
tę sprawę vdawac chciala, te0nie moze, albowiem iest prawo pospolite articul 6
w rozdzielie 13, co grabiezem rozumiec się ma kon, wol i insze bydlie ziwiącz, o
co sąd grodzki sądzi; alie w tem pozwie o nieiakies pobranie zboza, mięsa, kurow,
gęsi, syra i insze rzecze pozywa, o co wszytko sąd žiemiški sądzic ma. A iz o
w!asną krziwde, sądowi ziemskievnaliezącą, do sądu grodzkie0pozwal, prosili,
aby do sądu ziemskie0ta sprawa odeslana byla. Sąd, porozumiawszy sie s prawem
pospolitym, nakazal stronie pozwanei odpowiadac. A plenipotent je0riici p. Iwan
Sliozka powiedzial, iz gdzieby strona powodowa je° riici pana woiewode
braclawskiego o iaką criminalną sprawe pozwala і takie [krziwde] і grabiez bye
mienila, tedy by to sądowi grodzkievnaliezalo. Alie powod takowei krziwdy nie
mienie, tedy tez і forum przed sądem w. гії. grodzkim tei sprawie bye nie moze,
bo thylko naratim w pozwie dlia tei mniemanei krziwdy czini, iakoby w domu ie°,
gdzie iemu zaden gwalt nie stal się, taki mnimany grabiez stac się mial, ani o co
insze0 nie pozywa, tylko o wlasną mnimaną krziwdę i szkode prostą, sądowi
ziemskie’ naliezącą. Prosze, aby ta sprawa do sądu ziemskie0odeslana byla, a na
stronie powodowei winy statutowe skazane byly. A plenipotent pana Wincentego
powiedzial, iz co plenipotent je0 riici pana woiewody braclawskie0 powiedzial,
zeby p. Wincenti je0riici pana woiewode z sądu nalieznie0wyzwac і za to w winy
statutowe popasc mial, tedy pan Wincenty, zgadzaiac się s prawem pospolitim,
pozwal je° riici p. woiewodę do grodu o te krziwde swoię wedlug articulu 21 w
rozdzielie 12 у wiedlie contitutiei, roku 78 vchwalonei, w ktorei pisze, ze o grabiez
sąd grodzki sądzic ma. Przy ktorem tem prawnem postempku swoich3stoiąc, ten
plenipotent pana Wiencente0 prosil, aby p. Wincenti і сі // poddani ie° na tem
bezprawnem grabiezu ku przisiędze byli przypuszczeni. Sąd, przichiliaiąc sie do
prawa pospolite0i constitutiei, w roku 78 vchwalionei, w ktorei pisze і o grabiez
sądowi grodzkiemu sądzic roskazuie, nakazuie panu Wincentemu Labęcie і
poddanym ie0na thych grabiezoch, w pozwie mianowanych, przisięgę vczinic. A
plenipotent je0 mci p. woiewody braclawskiego, rozumieiąc bye ten decret
nieslusznie wedlug prawa ku krziwdzie je0riici p. woie(wody) braclawskie0bezie4
cziniony, do sądu glownego tribunalu liubelskie0appellowal. Sąd appellatiei dopuscil
i rok obiema strona1" na tribunalie w Liublinie w roku blisko przyszlem 96 na ten
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czas, gdy sprawy woiewodztwa braclawskie0sądzone bedą i ta sprawa z regestru
przipadnie, stanąc oblicznie glosil. Co wszitko dlia pamieci do act grodzkich
braclawskich zapisac iesmy roskazali. S ktorych i ten vidimus je° mci
p. Wawrzincowi Piesoczinskiev, podkomorze* braclawskiemv, iest wydan. Pisan
w Braclawiu.
Hrehori Baibuza, pisarz
S xięgami corrigowai
Stephan Gulczewski, podpisek
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 27-28 зв.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

Реґеста:
А01595 die 22 septembris. Decret grodzki braclawski miedzy Wiencentim
ap. woiewodąbraclawskim o grabieze od slugy poddanychje°niemirowskich,
gdzie sam controuertowal z dobr niemirowskich.
Там само. Арк. 28 зв.

'kosztowal

2prosila

3sw oim

4będzie

№ 246
1595 p., жовтня 4. Брацлав. Оповідання і протестація Федора Подвінського, служебника брацлавського
підкоморія Лаврина Пісочинського, перед Брацлавським ґродським урядом про
те, що брацлавський воєвода кн. Януш Збаразький, всупереч декретам коронного
трибуналу, не відшкодував збитків, заподіяних під час двох наїздів у 1590 р. на
Жорнищський маєток, і не повернув захоплених ґрунтів цього маєтку
Выпис с книг кгродских заліку гсдрьског(о) Браславског(о)
Літа Божого нарожєніа тиеєча niamcom дєвєтдєсіат піатог(о) мца шкьтєбра
чшвєртог(о) дніа
На Іріадє кгродском Браславском пєрєдо мною, Григорємь Чєчєлєм,
подстаростии браславскимь, постановившись шчєвисто, шліахєтньш Фєдор
Подвинскии, служебник єго мл. пна Лаврина Пєсочинского, подкоморого
браславского, шповєдал и протєстовалсє имєнєи пана своєго на єго мл. кнзіа
ІЙнуша Збаразского, воєводу браславского, ижь, дєм, водлє поступков правных
идєкрєтов трибуналсйіх з очєвистоє росправы пана подкоморого зь єго млтью
кнзєи воєводою браславскии в двох справахь, с которых в пєршом повинє»
был па« воєвода браславским водлє дєкрєтов трибуналеких, пєршог(о) в рокі
дєвєтдєсіат пєрвом мсца еєньтєбра четвертого дніа а другою1 в року
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дєвєтдєсіат чєтвєртомь июніа патог(о)надцат дніа, вчинених, вси кгрунты
Жорнищьскиє, в позвє мєновитє сописаньїє, тьіє, с которых сіа выбите год#
дєвєтдєсіатого мсца августа шостог(о)надцат дна, а потам вьірєчєнє ют єго
млсти кнзіа воєводьі часу права # суд# головного стало, пан# подкоморому на
час пєвньї єщє року прошьлог(о) дєвєтдєсіат четвертого мсца августа
дєсіатого дна сполна подати и на тот жє час кгвалту двадцат копь а шкод
модерованих с першого декрету триста копь грошєи на #радє кгродскомь
Браславскомь заплатити; а в др#гои справє повинєн был єго млть кнзь воєвода
за др#гими двєма декретами триб[у]налскими, под тыми ж датами, ако и в
першої/ справє, починеными, за наєздь, звоєване и спалене Жорнищь в рок#
дєветдєсатом мсца апрєла двадцат сємого дна тому ж пану подкоморому
кгвалту двадцат кой грошєи литовских а шкод, такьжє модерованих с першого
декрет#, двє тисєчи сто шєстьдєсат два золотых и грошєи двадцат юдин
полских на час певны на завтрєє свєтого Михала рьшского свата року
прошлог(о) // дєвєтдєсіат чєтвєртог(о) на #радє кгродскомь Браславскоє
заплатити. В чомь єго млть кнзь воєвода браславскии тымь декретам
трибуналскимь скутєчнє досыт нє #чинил и за тоє досытне#чинене в зар#ки, на
трибунале зараз на нєм сказаные, попал и юшкодыпана подкоморог(о) приправил,
бо на часы назначоные, юдны кгрунты Жорнищьскиє пан# моєму подавши,
других кгрунтов нє подал. К тому в тых юбудвох справахь кгвалтовь и шкодь
сказаных ажь досель нє заплати» ани #вазана в добра свои нє дал и ювшємь
самь чєрєз сєбє и через иньшиє юсобы розными кьшталты тые справы пана
моєг(о) нєправьнє и неслушне тр#днит, зволокаєт и ю шкоды приправуєт. И
просил тот Подвиньскии, абы тоє юповєданє до книг было записано. Што а до
книг записати вєлєл. На што и выпис с книг єго млти пан# подкомором#
браславском# под моєю пєчатю єст вьщан. Писань # Браславли.
Печатка
Грєгорєи Байбуза, писар
С книгами корыкговал
Кгулчєвскии, подписок кгродскии
браславскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4043 II, арк. 36-36 зв.
Засвідчена копія.

Реґеста:
А0 1595 die 4 octobris. Protestatia w grodzie braclawski[m] przeciw pa“
woiewo(dzie) braclawskiemu o nied[osycu]czynienie decretom trybunalskim o
grun[ty...].
Там само. Арк. 37 зв.

1другого
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№247

1595 p., жовтня 7. Брацлав. Лист брацлавського підстарости Григорія Чечеля брацлавським
земськимвознимДмитрові Щикитинському і єнералові Яцькові Шикаловському
та приданим їм у свідки Артимові Кублицькому і Василеві Юшковському про
те, щобвони прибули на ґрунти Жорнищського маєтку брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського, захоплені брацлавським воєводою кн. Янушем
Збаразьким, і до Немирівського маєтку цього князя, аби спільно з ним,
підстаростою, та брацлавським ґродським суддею Григорієм Слупицею
спричинитися до виконання декретів коронного трибуналу, згідно з якими князь
повинен повернути підкоморієві зазначені ґрунти і відшкодувати завдані збитки
Григорєи Чєчєль, подстаростим браславским
Шлдхєтньїмь пнУ ДмитрУ ЩикитинскомУ а пну Ицку ШикаловстмУ,
єнєралу, возньш зємским браславским, таюкє пану Артєму Кубльм/ком^а пну
Василю Юшковскому, зємашш гсдрским, в воєводствє Браславскои сосєльш.
СОзнаммуєм вГм., иж за поступки и пєрєводьі правными а дєкрєтьі
трибуналскими, першими в року дєвєтьдєсаот пєрвомь сєктєбра четвертого
дна а другими, юстатними, в року дєвєтьдєсаот чєтвєртомь ИЮНА
патогонадцаот дна, Учиненими в справах єго млсти пна Лаврина Пєсочинского,
подкоморого браславского, то ест в пєршом на У в А з а н ь є в кгрУнты
Жорнищскиє, с которых был пан подкоморым в року дєвє/ядєсатом мсца
августа шостогонадцать дна выбитъ з спокомного дєржаньА, к тому на
екъзекуцыю за кгвалот, шкоды и зарУки, в том справє попальїє и сказаньїє, а в
другомсправє такьжє на екьзєкуцьію за кгвалть и шкоды, юзвоєває1, спалєньє
и спустошєньє добрь пна подк[о]морого Жорнищских пр[ис]ужоньіє, іа,
подстарости, и пань Григорєм Слупица, судл кгродскии браславскии, до єго
мл. кнза ІЗнУша Збаразского, воєводьі браславского, на тьіє кгрунты
Жорнищскиє и до добрь КНЗА єго мл. воєводьі Нємировских, на которыдс СА
гає пєрєводьі стали, єхати и повинносот УрадУншго выконати маєм. А иж єго
ш. пан подкоморыи вас до тоє справы собє способил, тогды и (а з Ураду
моєго 5Гм. на то єго мл. сим моим листом придаю. Прото абы єстє в понєдєло/с
пришльш, соктєбра дєватого дна, сполнє з нами тамь єхали и повинности свои
водлє права виконали. Писан вь Браславли року
дєвєтьдєсаот патого мсца
сжьтєбра %дна.
Печатка
Григорєи Чєчил,
подстаростєи браславслги,
рукою влосотную (!)
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048 II, арк. 119.

Оригінал.
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Реґести:

Придане нас, возныхъ, єго мл. пану подкоморому браславскому в
справє жорнищском и на шладггІ.
Посєсьіа. А095 die 7 octob[ris].
А0 1595 die 7 octobris. Przydanie woznych y szliachthy przy vrzędzie
grodskim braclawskim podkomorzevna exequutiią w grunthy і za szkody na
ks(ięciu) woie(wodzie) braclawskim.
Przyda[nie] woznych do uwiązania pana Piasoczynskiego do Zomiscz po
wybiciu z nich przez x(ię)cia Janusza Zbaraskiego.
Там само. Арк. 119 зв.

1звоєванє
№ 248
1595 p., жовтня 12. Брацлав. -

Зізнання земських возних Брацлавського воєводства Дмитра
Щикитинського і Яцька Шикаловського та приданих їм у свідки Артима
Кублицького і Василя Юшковського перед брацлавським підстаростою
Григорієм Чечелем та брацлавським ґродським суддею Григорієм Слупицею
про те, що вони з цими ґродськими урядниками і служебником брацлавського
підкоморія Лаврина Пісочинського Лаврином Ястрембським були
очевидцями неповернення підкоморієві ґрунтів Жорнищського маєтку,
захоплених брацлавським воєводою кн. Янушем Збаразьким під час двох
наїздів у 1590 р. з Немирівського маєтку, і невідшкодування збитків, завданих
при цьому
Wypis s xiąg grodzkich zamku Krola Je° Mci braclawskiego
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 29-30 зв.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови. Документ ідентичний
документу № 249.
Реґеста:

Anno 1595 die 12 octobris. Rellatia woznich у szliachty w grodzie
braclawskim, iz p. woiewo(da) braclawski gruntow nie postąpil, pieniędzy nie
zaplacil і exequutiei nie dopuscil.
Там само. Арк. 30 зв.
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№ 249

1595p., жовтня 14. Брацлав. -

Лист Артима Кублицького і Василя Юшковського, поданий для запису в
брацлавську ґродську книгу, про те, що вони з брацлавським підстаростою
Григорієм Чечелем, брацлавським ґродським суддею Григорієм Слупицею та
земськими возними Дмитром Щикитинським і Яцьком Шикаловським були
очевидцяминеповернення брацлавському підкоморієві Лавринові Пісочинському
ґрунтів Жорнищського маєтку, захоплених брацлавським воєводою кн. Янушем
Збаразьким під час двох наїздів з Немирівського маєтку, і невідшкодування
збитків, завданих при цьому
ІЗ, Артимь Кублицкии, а Василєи Юшковскии, зєміанє воєводства
Браславьского, вызнаваем тьш нашим листом всім, комуколвєкь то вѣдати
будеш належало, ижь року тєпєрєшнєго тиеєча niamcom дєвєтьдєсіат піатого
мсца юктєбра дєвіатого дніа были єсмо при их млсти пну Григорю Чєчєлю,
подстаростим, а при пану Григорю Слупицы, суди кгродскомь браславском,
іакопри Іридє, и при возных зємскихь ііну Дмитру Щикитинском и пану Ицку
Шикаловскомь на справє єго мл. пна Лаврина Пєсочинского, подкоморого
браславского. Кгды их млсть по звычаю права констытуцым посполитих
повинност ІріадІ своєго выконываючи, за дєкрєтьі суді головного на
єкьзєкуцьію и справу, нижєи ©писаную, Іріадовнє до єго мл. кніазіа Инуша
Збаразкого, воєводьі браславского, єздили и до мѣста єго млсти Нємировского
приєждчали, тогды пєрєд містом поткал нас слуга єго мл. пна воєводин
нѣіакиись Внучєкь самотрєт, пьггаючи, што бы там за причина того приєханіа
Іріадового была. Вріад повѣдил, ижь за дєкрєтьі трибуналекими в справах пна
подкоморого зь єго мл. кніазєм воєводою. СОнвелѣлъ далєи єхати. А кгды было
перед самою броною мѣстъскою, видєлисмо брону замкненую и місто людми
и стрєлбою юсажоноє, а по Ілицах и по сєи сторонє ©строга воиско людєи
нємалоє было. Там жє пєрєд броною пан Захариіапгь Розношинским, Іріадннкь
єго мл. кніазіа воєводьі браславьского нємир[о]вскии, на кони з нємальш
юршаком людєм єзньїх и піших, з стрєлбою, з ручницами, з луками и розньш
[со]ружьємь стоіал и нас поткал а Іріад, возных и нась до міста нє пу[с]тиль, и
єхати заборонил, повєдаючи, жє єго млсти кніазіа воєводьі браславского, пана
его, на тот чась в Нємировє ніть. И пыталсіа, вь іаких бы справах там приєхали.
Ино пан подстаростии и пан судіа пану Розношинскому, іако на мєсці єго мл.
кніазіа воєводином в тыхъ єго добрах будічому, соповєдали и дєкрєтьі
трибуналекими показивали, жє водлє поступков правных на трибунале з
очєвистоє росправы пана подкоморого зь єго мл. пном воєводою браславьским
вдвох справах, с котфрых в пєршом повинєн был єго млсть водлє двох дєкрєтов
трибуналеких, першого в року дєвєтдєсіат пєршомь мсца еєнтєбра чєтвє/т>го
дни, а другого в року дєвєтдєспт чєтвєртом июни питогонадцать дни
Ічиненых, вси кгрунты Жорнищьскиє, в позвє мєновитє сописаньїє, тьіє, с которых
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ce выбитє годtf дєвєтдєсатого мсца августа шостогонадцать дніа com кніазіа
єго мл. чєрєз в. м., їїнє Розношинскии, ико вріадника тутошнєго, и чєрєз иншиє
сособы1, а потам выреченье з них tam кнгаза єго мл. // часу права суду головного
стало пану подкоморому на час пєвньш року прошлого дєвєтдєсіат четвертого
мсца августа дєсіатого дна сполна кгрунтовнє перед возньш и пілахгою подати
и на тот жє чась кгвалту двадцать кой а шкод, модерованих с першого декрету
трибуналского триста копь грошєи на Ьргадє кгродскоє Браславскоє єму
заплатити. А в другом справє повинєнь был єго мл. кнгазь воєвода за дьругими
двєма декрети трибуналскими, под тими ж датами, ако и в пєршои справє,
вчиненими, за наєздь, звоєваньє и спалєньє чєрєз тєбє жь, пане Розношинскии,
з ыншими в року дєвєтдєсатом мсца апрѣла дьвадцат сємого дна Жорнищь
тому жь пану подкоморому кгвалту двадьцат копь грошєи литовских, а шкод,
тєжь модерованих с першого декрету трибуналского, двѣ тисєчи сто
шєстдєсать два золотих и грошєи двадцать шдинь полских на час пєвнии, на
завтрєє свєтого Михайла риєского свата року прошлого дєвєтдєсвш
четвертого, на тоє жє врадє кгродскоє Браславскоє заплатити. В чоє єго мл.
кназ воєвода браславскии тьш дєкрєтоє трибуналскиє скутєчнє досыт нє
Ьчинил, бо єго мл. на час, в дєкрєтєх трибуналских назначоньш, содны кгрунты
Жорнищьскиє шт Данилковєць подавши, других кгрунтовь шт границы
©бодєнскоє за рудою Шєрєшовєикоюи за рѣчкоюСобкоє шть границы ильинскоє
н за Собоє, такьжє и tam пана Красносѣлского скутєчнє нє подал и за то
мєновитє2 заруки шєстсот копь грошєи в нєдосьітЬчинєню, зараз (am
триб[у]налу сказаную, попал и сошко[д]ы пана подкоморого прииравил; кото[р]оє
заруки, такжє кгвалтовь и [ш]код, в тих шбудвох справах сказаних, єщє и досєл
нє заплатил. А иж в далшоє поступку суд головний то на єкзєкуцьію до Ѵрад^
кгродского Браславского сотослал, ино ми на єкзєкуцьію тоє справи приєхали,
жєбьі єго мл. кназ воєвода браславскии албо пан Розношинскии, ако на мѣсцу
єго мл. будучим, тєпєр на тнє то кгрунты мєнованьїє зь іГм. и з нами єхал и
соньїє всѣ сполна водлє дєкрєтовь трибуналских пєрєд ними, ако Ьрадоє, такжє
пєрєд возними и пєрєд нами кгрунтовнє пану подкоморому подал и Ьвгазалш
допустил, жєбьі сє вжє єкзєкуциа кгрунтовнаа той справє стала и тьш кгрунтом
Жорнищьскимь границы пєвньїє шзначони били. При там жє заразь напоминали
пан подстаростии и пан суда при тих жє возних и при нас врадовнє, абьі єг(о)
мл. кназь воєвода албо тот пан Розношинскии зь добрь єго мл. в обудвох
прєрєчоних справах кгвалти, шкоди и мєнованую заруку, com трибуналу
сказаниє, чого, всєг(о) зложивши, чинит чотьфи тисєчи чотириста шєстьдєсіат
два золотих и грошєи дьвадцать шдин полских, пану подкоморому заплатил.
ІЗко жь до того сотбираньа кгрунтов и грошєи а єкзєкуцьш скутєчнои єго млсть
пан подкомории з моцю з^полною служебника своєг(о) шлахєтного Лаврина //
ІЗстреєбского при врадє и при нас посылал, которьш там до того готов был. То
пак помєнєньш пан Захариаш Розношинскии, того вислухавши и будучи
потрикрот шт враду при возних и при нас напоминан, аби тим декретом
трибуналскнмь и3 порадку права посполитого шт єго мл. кназа воєводьі
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браславского досыть чинші, такжє потрикрот сошказал, иж, дєм, ia comєго мл.
кніазіа воєводьі браславского, пана моєго, с панол< подкомории в тьис речах єго
ш. жадноє справы мѣти нє хочу и росказаніа нє маю и за жадными декретами
трибуналскими на тые кгрунты нє поєду, и их пну подкоморому подавати ани
пѣнезеи ниіаких платити нє будУ, и жадноє єкзєкуцьш чинити вГм. нє поступую,
М01/Н0 бороню и боронити буду; а тєжь, дєм, добра Нємировскиє нє єго мл.
кніазся воеводы браславского, пана моєго, алє сынов єго мл. кніазга Юра.,
старостыпинского, и кніазіа Крьшггофа Збаразких. И, поколкокрот напоминаючи,
казал Уріаду, возньш и нам с тых добрь Нємировских ни щим проч єхати. Гдє
зараз тоть Умоцованьш, служєбникь єго мл. пана подкоморого браславского
па» ІЗстрємбскии, пєрєд Уріадом, возньш и нами соповєдал и юсвѣтчилсіа, жє
єго ш. кніазь воєвода браславскии за скуточньш переводом права на єго мл.,
почавши тьш декретом трибуналским досыт чинити, до кокца нє чинит, тепер
чєрєз пана Розношинского Упорне спротивилсіа и єкзєкуцьш заборонил, за што
єго ш. кніаз воєвода вь вину выволаныа попал, п[а]н[а с]воєго на двадцат
[ти]сєчєи зол[оты]х полских [в] тых кгру«тєх Ушкод[ил]. Котороє шповєданє
пана Ій[ст]рємбского и зознаньє свіадєг/тва возных и нас Уріад приніал. И такжє
сосвѣдчившис, иж повинност УріадУ своєго выконати, в тые кгрунты пана
подкоморого Увєзати и єкзєкуцьпо во веєм томь Учинити готовы бьши, одно жь
єго мл. кніазь воєвода браславскии чєрєз пана Розношинского Увєзаньїа Упорне
нє поступил и мої/но заборонил, зараз шттоль всѣ єсмо з ни щим сотєхати
мусєли. А потомь, зараз того жь мсца ажтєбра дванадцатого дніа, ставши єсмо
сполнєз возными, вьшієм мєнованьши, на то лі жє Уріадє кгродском Браславскои
пєрєд паном подстаростим и пажш судьєю преречоными, то всє ку записаню до
книг кгродских сознали. ІЗко ж и сал<вріад, пан подстаростим и пан судыа, тоє
ж(одностайне з нами признали, до книгь записати казали и на трибуналь дніа
нинєшнєго даты, нижем написаноє, єго мл. пна воєводу браславского ютослали.
Аижь то всє такь, а нє иначєи было, тогьды дліа лѣпъшое вѣры и свєдєцьтва //
до сєго листу пєчати наши прикладаєм. Писань УБраславьли мѣсеца (октєбра
чєтвєртогонадцат дніа року тисєча пєтсоть дєвєтьдєсіат піатого.
Дві печатки
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048II, арк. 122-123 зв.
Оригінал.

Реґести:
Anno 1595 die 14 octob(ris). List szliachthy, ktorzi na exequutiiąiezdzili do
Niemirowa z vrzędem i z woznymi, zgodny wedlie pierwszego zeznania.
O granthy y o szkody, у naiazd na Zomiszcze.
Там само. Арк. 123 зв.

'Далі має бути стало або Учинило.

2Далі має бути в.
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3и зайве.

№ 250

1595 p., жовтня 14. Брацлав. Лист брацлавського підстарости Григорія Чечеля і брацлавського
ґродського судді Григорія Слупиці до коронного трибуналу з повідомленням про
те, що вони із земськими возними Брацлавського воєводства Дмитром
Щикитинським і Яцьком Шикаловським та приданими останнім у свідки
шляхтою Артимом Кублицьким і Василем Юшковським були очевидцями
неповернення брацлавському підкоморієві Лавринові Пісочинському ґрунтів
Жорнищського маєтку, захоплених брацлавським воєводою і кременецьким
старостою кн. Янушем Збаразьким під час двох наїздів з Немирівського маєтку,
і невідшкодування збитків, завданих при цьому, та про те, що Брацлавський
ґродський уряд відсилає на розгляд даного трибуналу вирішення справи про ці
неповернення і невідшкодування
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048 II, арк. 120-121 зв.
Оригінал. Те саме: Там само. Арк. 124-125 зв. Оригінал. Документ
ідентичний документу № 249.

Реґести:
Anno 1595 die 14 octobris. Remissa na tribunal. A rellatia woznych i szliachty
die 12 octobris [9]5.
Remissa z grodu winnickiego w sprawie jmc. pan(a) Piasoczynskiego do
trybunahi lubelskiego z jo. x(ięciem) Januszem Ostrozkim (!), woiewodą
braslawskim, o grąta zomiszkie.
Там само. Арк. 121 зв.

№ 251

1595 p., листопада ЗО. Краків. Впис у книгу коронної канцелярії випису з брацлавської ґродської книги
(1595 p., червня ЗО. Брацлав), який містить лист Григорія Олехновича
Короткого про те, що він продав за 200 кіп литовських грошів брацлавському
воєводі і кременецькому старості кн Янушові Збаразькому селища Богуш
(Богушу, Богуші), Михалківці, Стрем’ятинці, Коташин, Нункишинці, Гнилу Руду
і Бесідки та половину ґрунту в Славах (1595 p., січня 11. Прилук)
Вписаньє выписѴ кгродского браславьского сознанл ГрыгорА Короткого
Жикгимонт Трєтим
(Ознаммуємтым листом нашим всим посполите, кождому зособна, нинєшніш
и на потол< будучим. Покладам ест пєрєд нами выпис с книг кгродских
браславскихь под пєчатми вріадовыми и с подписолі р#кь их купна
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іаснєвєльможного ІЗнуша кнАжати Збаражкого, воєводьі браславского,
староста крєміанєцкого, сєлищь певних, то ест сєла1 Богуша, Михалковєц,
Стрєміатанєц, Коташына, Нункишьінєц и половиц#2в Славах кгрунту и других
сєлищь, Гиилоє Р#ды и сєлища3 Бєсєдки, со всимь на вьсє # шліахєтного
Григорій(Олєхновича Короткого, зємєнина воєводства Браславского, за певную
сум# пнзєи за двєстє копь грошєи литовских, іако ютомь ширєи и достаточнєм
выписъ кгродскии браславьскии сознаніа Григорл Короткого в собє юбмовліаєт.
И єстєхмьі прошєни com нєкоторьіх пановь рддных, абыхмо тот вьшис купна
вельможного кніажати Збаражского до книг канцлєрьіи нашоє и в сєс листь
нашь вписати казали. Которьш єщє до книг зємских вєдлє права до того часу за
нєдохожєньємь роковь зємских прєд трвогами татарскими и нєбєзпєчєньствомь,
зброднєюлюдєм Ькраинных свовольных, іако намь справєно, нє єсть прєнєсєнь.
И мы, того выпису сознаніа Короткого аилєдавьши и чытаного пєрєд собою
высл#хавыпы, прычыны прєрєчєньїє, дліа которых // до зємства прєнєсєнь нє
ест, нєтолько за слѴшные принемъшы, алє и в намнємшуюдліа того вонтпливост
нє приводечы, в книги канцлєрєи нашоє короньноє и в сєсь листь нашь вписати
єсмо казали. И такь са в собѣ слово в слово маєть:
Выпис с книгь кгродских замк# гсдрьского Браславского

Рок# по нарожєнью Исус Христа, Сьша Божєго, тисєча niamcomдєвєтдєсіат
питого мсца июніа тридцатого дніа
На рочкохь кгродских браславских, оот дніа двадцать еємого припалых и
судовнє ютправованых, на вріадє єго королєвскоє млсти кгродскомь
Браславьскомь, постановившисіа ючєвисто # суд# пєрєдо єною, Григорємь
Чєчєлємь, подстаростіш, а Григорємь СлѴпицею, судєю, вріадниками
судовими кгродскими браславьскими, зємєнин воєводства Браславского пан
Григорєи СОлєхновичь Короткий добровольнє кVзаписаню до книгь кгродских
браславскихь тами4сознал, ижь, дєи, іа, будучи пильно и кгвалтовьно потрєбєн
сумы пєнєзєм а маючи вольност шліахєтную, водлуг #фалы соиму
Бєрєстєиского в правє посполитомь статуту Великого кнзьства Литовьского,
в рок# тислча піатсоть шєстдєсіат шостоє ѴчыненѴю5, иж кождом#
маєтностю своєю, іакнєкольвєкь ообьічаємь набытою, вольност єсть
шафовати, продал єсми маєтность свою, на мєнє правоє прирожоньш спалюю,
имєньїа свои сотчизньїє, # воєводствє Браславьскомь лєжачиє, на вєчност
вєлможноєУ пну єго мл. кнжати Онушу ЗбаражскоєУ, воєводє
браславьскоєУ, старостє крєміанєцкоєУ, и потомькоє єго млсти, // то єсть
мєновитє сєлища, назьіваємьіє Богуша, Михалковцы, Стрєміатанцьі, Коташьш,
Нунъкишынцы, до того тєж в Славах половиц# кгрунт#, которого єсми самь
спокоинє дєржаль и #живал, такжє сєлища к#пньіє, назьіваємьіє Гнил#ю РудУ
исєлища3Бєсєдки, 5а пєвьную сум# ішзєи за двєстє кой грошєи лнчбы и монєтьі
Великого кнАзства Литовьского, личачи в кождьш грошь по дєсєти пнзєи
бєльїх а в копу по шєстидєсіат грошєи литовских. Которнє то двѣ сєлища
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поменьіє Гнилую РѴдУи Бєсєдки нєболечик сотєі/ мои пан СОлєхно Короткий У

нєбожчика Романа Лодыжинског^ был купил и соньїє за правомь купньш
спокомнє дєржал. Ико ж и вьсга сУма пнзєи помєнєнаїа двєстє копь грошєи
литовских мнє сполна до рУкь моих дошла и ест мнє ©m єго млсти пана
воєводьі браславског^ заплачена. А га єго мл. зараз в моць, вь Уживане и вь
спокоиноє дєржаньє чєрєз ъоъиог(о) воєводства Браславьского и двох
шліахтицов єго мл. пну воєводє браславскому и потомкомь єго мп. постУпил
єсми помєнєньїє сєлища, Увоєводствє Браславьскомь лєжачиє, никому ни чим
нє пєнньїє и ни вь гаком сУмє пнзєи пєрвєи сєго записУ моєго завєдєньїє, зо
вьсими их кгрунты и прилєглостгами, пожитьками, сова всє (огУломь, то ест с
полми, з нивами соремыми и нєсорємьіми, еєножатми, лєсьі, дУбровами, садами,
пасєками, з рєками, рєчками, рєчьіщами, з гоны бобровими и з ловы
рыбнылш, // ставами, ставищами, зверинными и пташими ловы и зо вегакими
меноваными и нємєнованьїми пожитками, кУ тьш селищам и врочищам
налєжачьіми, такь, гако сє тьіє помєнєньїє сєлища з кгрунтами и на тых кгрунтєх
пожитками сами в собє з давных часов мєли и тєпєр мают и мєти будУт, ако
ширєи а достаточнєи Улистє продажи моєє а кУпли єго млсти пна воєводьі
браславского вєчноє, com мєнє єго млсти пну воєводє браславьскому даноє,
єст сописано и доложоно. И, положивши пєрєд нами, судол*, пан Григорєи
Короткий лист вєчноє продажи, єго мл. пану воєводє браславскомУданыи, с
пєчатью и с подписомь руки своєє, с пєчатьми и с подписми рУкь людєм
зацных, просил, абы был читан и в книги судовьіє вписан. Которьш лист мы,
судь, вычитавши, в книги судовьіє вписати казали. И слово comслова так сє в
собє маєть:
1&, Григорєи СОлєхнович Короткий, зємєнин єго королєвскоє мл. воєводства
Браславского, сотступуючи права юриздыцыи своєє, под которьш добра и
сосєлости своє маю, и за часєм прыспорыти могу6 сєбє самого и потол/ковъ
своих, будУ ль их мєти, до выконанга в еємь листє моєл* доброволнол* сописє
нижєи сописаных ообьвіазковь (!), 7приводгачи и добровольнє подаючи'7, чыню
(явно и сознаваю сам на сєбє сим моим листомь доброволньш сописол* всѣмъ
вобєць и калсдомУ зособна, комУто вѣдати налєжит, в кождого права и сУдУи
на впієлгатм мєстцУ, нинєшнимь и на потомь будУчимь вєкуиетє людємь, иж
іа, будЛи кгвалтовнє потрєбєнь // сумы іінзєи а маючы гавольность шліахєтную
водлугь Уфалы соимУБєрєстєиского в правє посполитомь статуту Литовьского,
в рокУ тисіача піатсоть шєстьдєсіат шостомь Учинєноє, иж кождомѴ
маєтностью своєю іакокольвєкь шафовати волно єсть, продал єсми маєтность
свою, на мєнє правомь прырожоньш спалую, имєніа свои сотчызные, У
воєводствє Браславьскомь лєжачьіє, на вєчност вєльможному пну єго мл.
кнжати П^нушУЗбаражскому, воєводє браславскому, старосте крєміанєцкому, и
потомкомь єго млсти, то єст мєновитє сєлища, называемые Богушы,
Михалковъцы, Стрєміатєнцьі, Коташын и Нунъкишынцы, до того тєжв Славахь
половицУ кгрунту, которого єсми самь спокоинє держал и Уживаль, такьжє
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сєлища к#пные, называемые Гниллю Р#д# и сєлища3Бєсєдки, за певную сум#
іїнзєи за двѣсте коп грошєи личбы и монєтьі Великого кніазства Литовского,
личачи в кождыи гроигь по дєсєти пнзєи бєльїх а в копу по шєстидєсіать грошєи
литовских. Коториє то двѣ сєлища помєннєньїє Гнилую Р#д# и Бєсєдки
нєбожчикь а>тєц мои пан (Олєхно Короткий # нєбожчика Романа
Лодыжинского был купил и ©ные за правомь к#пным спокоинє дєржаль. Ико
жи всіа сума пнзєи помєнєнаїа двєстє копь грошєи литовскихь мнє сполна до
рукь моих дошла и єст мнє com єго мп. пна воєводьі браславьского заплачена.
Аіа єго млсти // зараз в мої/, вь #жываяе и в спокоиноє дєржаньє чєрєз возного
воєводства Браславьского и двохь шліахтицовь єго мл. іїну воєводє
Браславскому и потолікол* єго мл. поступил єсми помєнєньїє сєлища, #
воєводствє Браславьскомь лєжачиє, никому ничим нє пєнньїє и ни в іакои сумє
іїнзєм пєрвєи сєго запис# моєго нє завєдєньїє, зо всєми их кгрунты и
прьілєплостіами, пожитками, совавсє ©гулом, то єсть с полми, з нивами ©рємьіми
и неюремыми, сєножатми, лесы, дубровами, садами, пасєками, з рєками,
рєчками, речыщами, з гоны бобровими и з ловы рыбными, ставами, ставищами,
зверикными и пташыми ловы и зо всакими меноваными и нємєнованьїми
пожитками, ку тымъ сєлищамь и врочищамь належачими, такь, ако сє тьіє
помєнєньїє сєлища з кгрунтами и на тых кгрунтєх пожитками сами в собє з
давных часов мєли и тєпф мают и мети буд#т, нє зоставуючи вжо собє самому,
крєвньши повиннымъ своимь в тых сєлищахь помєнєньїх ниіакоє владзы, вступу
во всє ани в наменшых8пожытокь. Ико жь и всє право своє, мнє прьірожоноє
служочоє, на єго млсть іїна воєвод# браславьского и на потомки єго мл. симь
записам моим влил єсми и вливаю и всєго титул# и дєдш/ства моег(о) вєчньїми
часы, котороє єсми на тьіє мєнованьїє сєлища и кгрунты мєл, вырекъ // и
вьфєкаю. Коториє помєнєньїє имєньїа мои, ют дна и поданьга єго млсти пан#
воєводє браславьском# ют мєнє, Короткого, чєрєз возного и шліахт# вєчнє
поступлєньїє, маєть и волєн будєть єго млсть пан воєвода браславъскии и
потомьки єго млсти зо вьсєми кгруньтами и прилєглостіами, пожитками
держати, вживати, всіакиє пожитки с тых имєнєи на сєбє брати, водлє воли и
#подобаніа своєго ими шафовати и ком# хотєчьі дати, даровати, продати,
замєніати и, іако хотєчьі, кому ж кольвєкь и іаким жє колвєкь правомь, буд #си
тые мєнованьїє сєлища югуломь альбо част икуюкольвєкь з них, пустити,
пожитки собє з них на вєчньїє часы прывлащати, люди, подданьїє юсаживати,
ими ріадити и справовати, сады садити, пасєки ставити, ставы сыпати, млыны
будовати и иншиє вшєліакиє пожитки водлугь налєпших вымыслов своих
розмножати и, іако властность вєчистую свою, ширыти и зо всими пожитьки, с
тых имєнєи прыходіачыми, на сєбє зо всимь тым, іако сє верх# в сємь листє
доброволномь записе помєнило и выразило, вєчнє держати и #живати маєть и
волєн будєт. А іа вжє самь, прєрєчоньїи Григореи Короткий, жона моїа, буду ль
єє'мєти, дєти, потомьки и крєвьньїє близкиє и ПОВИНЬНЬІЄ мои, и нихто з обчых
людєи в тые помєнєньїє имєньїа и кгрунты, сєлища, ют мєнє єго млсти пну
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воєводє браславъскому // вєчнє пущоньїє, вступовати, пожитковь ниіаких на
сєбє брати и пєрєказьі9 вечыстомъ и спокоиномь дєржаию дєлатм нє маю и
мочы нє буд# и нигакимь правомь того доходити и поискивати в кождого права
и суд# нє маю и мочы нє буд# под закладомь на #рлд кгродьскии браславьскии
тисєчою копь грошєи литовских, а10сторон# #крывжоную на єго мл. ііна воєводу
браславского др#гага тисєча копь грошєи литовскихь, такьжє и на потомки єго
млсти и под нагорожєньємь шкод и накладовь на голоє рєчєньє єго млсти. 0)
котор#ю пєрєказ#, со шкоды и ю зар#ки даю вольность сєбє позвати до суд#
кгродского, зємьского и трибунального и до гакогокольвєкь хотєчьі права, буд
и неналежного, рокомь и позвомь гакимь хотєчьі, будь правнє и нєправнє, ючєвисто
и заючнє, буд и за килька дним, хотга тєжь и без рочковь и роковь, и навєть бы
тєжь и словнє чєрєз возного рокь мнє ют стороны был дан, пєрєд гакою ж
колвекь юсобою вргадовою и наконєц пєрєд постаростєг^ провєнтового и в
иньшомь повєтє, хота бых гдє юсєлости нє мєль, становитися тогды маю и
повинєнь буд#, гакона рок# завитомь, стати, нє бурєчьі рок#, права и нє збиваючы
нигакими прычынами позву и ничимь сє згола нє вымовлгаючи, буд и правными
причинами, в правє посполитомь юписаными, нє счытгачисга ку тому ани
хоробою, ани повєтриємь моровымъ, сєимомь валньш, воиною, послугою Рєчьі
Посполитое, ани вторгнєньємь в зємьлю гсдрьскую непригателга татарына и
небытем своимь в ceu зємли и иншыми вшєлгакими прыпалыми прычынами,
стати и судовому сказанью подлєчьі и вси зар#ки, шкоды и наклады на голоє
рєчєньє слова // єго млсти на собє понести и за всє єго млсти #справедливи/ии
маю. А вргад тот, пєрєд которого" з сєю справою притгагнєн буд#, маєт и волєнь
будєть за станьємь або и за нестанємь водлє сєго помєнєного добровольного
юпису моєго на маєтности моєи лєжачои и р#хомои, гдє жь кольвєкь буд#чои,
а в нєдостатьк# маєтности моєи ино и на самои юсобє моєи бєз складаныа
роковь стат#товых |2платє сумамь пєнєжньш12, заразомь зар#ки, шкоды и
наклады такь єго млсти пну воєводє браславьском# самому, гако и потомькомь
єго млсти, нє взычаючы мнѣ дєлгацьш, вь правє посполитом юписаных, и нє
доп#шаючы зь ючєвистоє росправы моєє до иншого суд# апєлгацьіи, только
рокомь завитьш всказати и ютьправу по ступнгах правных #дєлати. А помєнєньїє
имєньга, которые бы чєрєз мєнє самого, дєтєи, крєвньїх моих ют єго млсти альбо
ют потомьков єго млсти ютнгаты были, тьіє зас вргад вь спокоиноє дєржаньє
єго млсти правнє подати маєть. Которои ютправє вргадовои га самь чєрєз сєбє,
слугь, подданых, крєвньїх, близких и повиноватых моих ни в чомь спротивлгатисга
и такь # суд# ю нєлушньїи всказь, гако и стороны поводовоє ю зльш переводь
права, нигдє позывать и никоторыхъ презысковь вргадовых такь на том врлдє,
гако и на сторонє поводовои поискивати и доходити нє маю и мочы нє буд#
вєчньїми часы под заплачєньємь зар#кь и нагорожєньємь шкод и накладовь, в
сємь листє моємь добровольном юписє юписаныхь. А по досыт#чине»ю и
выконаню // ютправы прєдсє сєс листь мои добровольныи юпис пры моцы
зостати и заховай быти маєть. И много бых разов сєсь листь нарушити мєл и в
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спокоиномь дєржанью єго млсти панУ воєводє браславскому або потомькомь
єго млсти іакуюкольвєкь пєрєказУ и трудность чинилъ, тогды за кождымъ
разомь и позваньємь шт их млсти под таковые заруки, шкоды и наклады, вєрхУ
мєнованьїє, подпадати маю и повинє» буду, шва поддаючы сєбє самого, дєтєи,
потомьков, близких моихъ под всє варунки, шбликги аж до шстатиних пунктов
правьных, в сємь листє моємь вєрьхУ и нижєи шписаных и выражоных. А гдє
бы тєжь мимо сєсь добровольныи шпис мои за сєго вєчистого дєржаньїа и
спокомного Уживань» єго млсти пна воєводьі браславского або потомьковь єго
млсти, або того, хто бы шт єго млсти дєржаль и в дєржанью своємь мєль, и за
іакимь жє кольвєкь правомь comєго млсти держачого хто жь кольвєкь з дєтєи,
потсшковь МОИХ, з сповиньных (!) и крєвньїх моихь, хотєчьі в том пєрєказУ,
трудност задавати, в тьіє имєньїа во вси шгуломь альбо в част іакую в тых
именыахь Уступовал або шт єго млсти або потсшковь єго млсти штніал и до
права іакого жь кольвєкь потіагал, тогды іа, Григорєи Короткий, маю и повинєнь
будУ шть кождого такового тые прєрєчоньїє имєньїа, з рукь выніавши и
сосвободившы, // до рукь єго млсти або потомькомь єго млсти подати и в
спокоиноє Уживаньє єго млсти привєсти, такь тєж за кождьш позваньємь до
кождог(о) права и судУ за штніатємь шт єго млсти пна воєводьі браславского
альбо шт потсшковь єго млсти маю и повинє» будУ их млсти заступовати и
своимь накладомь и грошємь властнымь тьіє имєньїа шчищати ажь до
вьшштыа давности дєсєти годь, под закладомь, в сємь листє моємь, вєрьхУ
ошисанымъ. А гдє бы тєж в часы выиштыа дєсєти годь па» Богь на мєнє,
Короткого, час смертєльньш допустити рачиль, ино жона моїа, будУль єє мєти,
дєти, потомьки мои под всѣ тые варунки, шбовіазки, шбликги, пункти правньїє,
в сємь листє моємь вєрхУ шписаные, подьлєгчьі и всєму тому ДОСЫ7П вчинити
мают и повинъны будут. Которьш сєс листь мои, скоро по датє того листу
моєгороки судовые зємьскиє браславьскиє пєршьіє припадУть, сєсь тогды листь
мок маю и повинєнь будУ на тых роках зємьскихь браславьских сознати и до
книгь дати вписати и тьіє прєрєчоньїє имєньїа сєлища мои штчизньїє, У
воєводствє Браславьскомь лєжачиє, то єсть Богушы, Михалковцы,
Стрєміатєнцьі, Коташын, Нунъкишынцы, такжє в Славах половицУ и до того
сєлища купньїє, назьіваємьіє Гнилую РудУи Бєсєдки, зо всими пожитками, іако
сє верху помєнило, єго // млсти воєводє браславьскому и потомкомь єго млсти
вєчнє признати под зарУками на вріад кгродскии Браславскии тисєчу копь
грошєил и т о в с к и х а на єго мл. пна воєводУбраславского дрУгоюзарУкоютисєчєю
копь грошєи литовских. И на то єсми іа, Григорєи СОлєхновичь Коротькии, єго
млсти кніажати ІЗнушу Збаралсскому, воєводє браславскому, старосте
крємєнєцкому, дал сєсь мои листь добровольныи шпис вєчистоє продажи моєє
с пєчатью и с подписомь властноє руки моєє писмомь рускимь. А при томь
были и того добрє свєдоми ихь млеть пановє а приіатєли мои єго млеть па»
ІЗнь Бєлєцкии, зємєни» повєту Камєнєцкого, пань Станислав Лєщи»скии, па»
ІЙньЛосовскии, пань Гаврыло Калусовскии, пань ЇЛиь Шырма, зємєни» повєту
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Пиньского, а пань ІЗцко Шыкаловским, возньш єнєраль воєводства Києвского,
Вольшьского и Браславского. Которьіє их мл. панове и приіатєли мои преречоныс
пєчати своє к сєму моєму лист# приложити и р#ки, хто зь их млсти писати
#мєль, подписати рачыли за #стною и сочєвистою прозбою моєю. Писань #
Прьілуцє року по нарожєню Сына Болеєго Исусь Хрыста тисіача піатсоть
дєвєтдєсіать піатого мсца гєнвара содиннадцатого дніа. В того лист# видєли
єсмо печатей прытисненыхъ сємь а подыіисы р#кь подъписаные тыми словы:
Григорєм СОлєхнович Коротким, власнаїа р#ка. // Za ustną prozbą pana Hrygora
Korotkiego pieczęcziomprzylozyl y rękąpodpisal StanislawLieszczynsky, ręką wlasną.
Jan Losowsky, ręką wtasną. За #стною сочєвистою прозбою пна Григорд
Короткого пєчать єсми притиснуль и рук# свою власную подписаль ІЗцко
Шыкаловским, возньш єнєрал, р#ка власна. Гаврило Калусовским, р#кою
власною. За #стьною а сочєвистою прозбою іїна Короткого пєчать єсми
прыложил и р#к# подписал ІЗнъ Шырма, р#ка власнаїа.
А по вычитанью того запис# пан Григорєм Коротким то повєдил, ижь, дєм,
ачь бымь мєл скоро по датє того лист# моєго єго млсти іїну воєводє
браславскому вєчистоє продажи моєє, com мєнє єго млсти даного, тоть лист
мом туть на вріадє кгродскомь Браславскомь вызнатм, нижли по всѣ тьіє часы
дліа своволєньства, шіорог(о) на тоть час тут в сємь краю полно было, такь
рочки кгродскиє браславскиє нє судили, іако ниіаких соповєданєм в кгродє нє
прьшмовано а вріад кгродским ваковал, соднако ж, южь справуючисє водлугь
права посполитого, тую продажу мою, comмєнє єго млсти дан#ю и пущон#ю,
заразомь єсми на вріадє єго королєвскоє млсти кгродскомь Києвскомь вызналъ.
А тєпєр сиє пєршиє кгродскиє браславьскиє рочки скоро по том всєм бурдє
почали судити, ствєржаючи сюю вєчную продажу мою а куплю єго млсти пна
воєводьі браславьского, пєрєд впіою млстью, судомь кгродскимь
Браславскимь, сознаваю и прошу, абы тоє сознанє моє до книгь кгродскихь
браславских было записано. Мы, вріад#13, до вєдомости своєє прыніавшы
сознаньє пана Григорд Коротького сочєвистоє, до книг кгродских браславских //
записати казали. Што єсть записано. И сєсь выпись с книгь кгродских
браславских сознаныа сочєвистого пна Короткого и листу єго вєчного
продажного єго мл. пну воєводє браславскому под пєчатми нашыми єсть выдан.
Писань # Браславли. В которого выпису пєчати двє и подписы рукь тыми словы:
Григорєм Чєчиль, подстаростим браславским, р#ка власна. Григорєм Бамбуза,
писар.
А такь мы, корол, прозбє прєрєчоном, іако слушном, ласкавє сіа прихиліаючи,
преречоным выпис кгродским вьвєс, гако сє в собє маєть, ни в чомь єго нє
#ммуючи ани #мєншаючи и совшємь вцалє и в з#полном моцы заховуючи и нє
приводєчи в жадную вонтпливость, котораіа бытомкупли дліа того нєпрєнєсєньїа
єє до книг зємьских за нєдомстьємь роковь зємьских браславских прєд трвогами
татарскими и зброднєю козачкою шкодити мєла, до книг канцлерыи нашоє и в
сєс лист напгь дліа памєти людскоє вписати єсмо росказавшы14и сєс выпис с
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книг канцлєрємских кнлжати єго млсти воєводє браславскому выдати єсмо
вєлєли. Писан в Кракове лєта Божог(о) нарожєньїа тисєча піатсоть дєвєтьдєсіат
питого мсца иолбра JTдна.
Joannes Thamowski,
Floria(n) Oliessko
vicecancell(arius)
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 201, л. 31 об.-38. Оригінал.

1селим/ 2половицы 3Зайве слово. 4Далі має бути словы. 5#чьінєноє
6Напевно має бути могучи.
7' 1Після цього відсутнє зазначення того, що
саме проводиться й подається. 8намєншьш 9Далі має бути в.
10Далі має
бути на. п' 12плату сум пєнєжньїх 13вріад 14Потрібно розказали.
№ 252

1595 p., листопада ЗО. Краків. Впис у книгу коронної канцелярії випису з брацлавської ґродської книги
(1595 p., червня ЗО. Брацлав), який містить лист Григорія Олехновича
Короткого про те, що він продав за 400 кіп литовських грошів брацлавському
воєводі і кременецькому старості кн. Янушові Миколайовичу Збаразькому
селища Три Ізби, Михалевку (з урочищем Шурутовом), Суп’ятів і Ладижин (з
урочищами Вороновою Лукою і Київцем) (1594p., грудня 24. Вінниця)
Joan(nes) Thamowski,
vicecancell(arius)

Floria(n) Oliessko

РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 201, л. 38-43 об. Оригінал. Документ ідентичний
документу № 251. Після наведеного листа Г. О. Короткого: В того листу
видєли єсмо печатей притиснених шест а подписи рукь подписаньїє тымы
словы: Григорєи (Олєхновичь Короткий, рукою власною. Йван
Микулинским, писар зємскии, власна ptfка. Йван Мєлєшко, рѴкою власною.
Za prosbą oczevvistą pana Grzegorza Korotkie0 podpisalem sie na ten listh
Stanislaw Porembinsky, podstarosthy winiczky. Za oczewistą prosbą pana
Grzegorza Korotkie0 ręką swą podpisal y pieczęcz swą prziczisnąl Walięnty
Kaiewsky. Zukowsky Walierzyan, ręką wlasną.

№ 253

1595 p., грудня 20. Брацлав. Позов Брацлавського ґродського суду брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському в справі за скаргою брацлавського земського судді
Семена Ободенського про пограбування підданими з маєтку Жорнищ у
Бугаївській пасіці, приналежній до Іллінецького маєтку, вуликів з бджолами і
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медом у двох його, С. Ободенського, куничників - підданих з Немирівського
маєтку брацлавського воєводи і кременецького старости кн. Януша
Миколайовича Збаразького та його синів Юрія, пінського старости, і Криштофа
Запис возного Дмитра Щикитинського про те, що він 25 грудня 1595 р.
увіткнув цей позов у ворота містечка Жорнищ
Юрєи Струс с Комарова, староста браславскии, вѣнт/кии и звиногородсюш
Ѵрожоному єго млсти пну Лаврину Пєсочинскому, подкоморому
браславскому.
Жаловал судtf кгродского Браславского Ѵрожоныи пан Сємєн (Ободєнскии,
суди зємскии браславскии, в довожєню справєдливости куничником своїш
ильиньскимь а подъданымъ их млсти кнзіа ІЗнуша Миколаєвича Збаразского,
воєводьі браславского, старосты крємєнєї/кого, єго млсти кнзіа Юріа
Збаразског(о), старосты пинского, а вєтгмоз/сного єго млсти кнжати пна
Крыштофа Збаразского нємировскимь Петрушку Ковшарєньку а Гарасиму на
твою млст со томь, иж што, дєи, часов недавно минулых, року дєвєтдєсіат
піатого мсца ноіабра содиннадцатого дніа, твоіа млст, пнє подкомории
браславскии, кгвалтовнє и безправне наслал єси Зрадника своєго жорншцского
ниіакогос Лаврѣна и при том Уріаднику подданых своих жорнищских ІЗска,
Грш/ка Галушку, Вергуна, Гриі/ка Шахвороста, Миска Воитишина брата, Лєвка
Плєскуна, Савку а Протаса на пасєку, прозываемую Бугаєвскую, єго мл. пна
судину на кгрунтє илинсксш пна судинам, tf тых куничников, звышь менованых,
в Петрушка Ковшарєнка с погреба бчол з уліами и з мєдсш прєсньш Члєв сто
пограбил а в Га[ра]сима с того ж погреба Ѵле[вь з]о бчолами и з медом прєсньш
сосмьдєсш» кгвалтовнє взіал и пограбил. И с тых tfctx бчол з улєвь мєд прєсньш
твоіа млст, пнє подкомории браславскии, чєрєз того ^ріадника и подданых своих,
звышь менованых, повыбивавши и пограбивши, до двора твоєи млсти
Жорнищского припровадивши, посытили и ку пожитку твоіа млсть своєму
юбєрнул. В чом собє пан суди зємскии браславскии comтвоєи млсти жал, кривді
а куничников своим мєнованьш шкод# немалую быти мєнуючи, со толі Чсем с
твоєю млстю сочєвисто права мовити хочєт. Проте абы твоіа млст, пнє
подкомории браславскии, пєрєд судом моим на рочках судовых кгродских
браславских, которые в року дєвєтдєсіат шостомь мсца гєнвара двадцат
трєтєго дніа, V волторок, сужоны и сотправованы быти мают, іако на рок#
завитом, сам стал и в толі сє пну суди зємскому браславскому и куничником єго
млсти со тот грабєлс Ѵсправедливил. Писан VБраславли року тиеєча niamcom
дєвєтдєсіат піатого мсца дєкабра двадцятого дніа.
Позов кгродскии бр.
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048 II, арк. 128.
Оригінал.
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Року ДФЧЕ мсца дєкабра КЕ дня Ѵткнул єсми позов кгродскии браславскии
У ворота мєстєчка Жорнищского, писаныи по єго мл. іїна подкоморого
браславского, в жалобє єго мл. пна Сємєна СОбодєнского, суди зємского
браславского, со рєч, в позвє мєновитє написаною. За которьш позвеш и рок
єсми єго мл. зложил ку праву Ч Браславли стати такий, іакии єст в позвє
мєновитє написань.
Дмитрь Щєкичикскии,
возныи, рука власнаїа
Там само. Арк. 128 зв. Оригінал.

Реґести:
О пасєкУ на Илинцах. По пна подкоморєг(о) со бчолу.
Pozew pana Simeoną Obodenskiego po p. Lawryna Piasoczynskiego o
pobicie kunicznikow, poddanych illinskich, zabranie miodu. 1595 d. 20 Xbris.
Там само.

№ 254

1595 p., грудня 20. Брацлав. Позов Брацлавського ґродського суду брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському в справі за скаргою брацлавського земського судді
Семена Ободенського про неповернення підданих, які втекли з частини села
П’ятничан до містечка Жорнищ
Запис возного Дмитра Щикитинського про те, що він 25 грудня 1595 р.
увіткнув цей позов у ворота містечка Жорнищ
Юрєи Струс с Комарова, староста браславскии, вєницькии и звиногородскии
^рожоному єго млсти пну Лаврѣну Пєсочинскому, подкоморому
браславскому.
Жаловал Ч судУ моєго кгродского Браславского Урожоньш єго млст пан
Сємєн (Ободєнскии, судіа зємскии браславскии, на впіу млст со томь, што ж,
дєи, року прошлого, іако сє писало, тисєча niamcom дєвєтдєсіат четвертого мсца
маїа еємого дніа подданьїє єго млсти власньїє з ьімєніа єго млсти, з части сєла
Піатничан, на имє Лаврѣнъ ЗУбєнько а Лукыанъ, з жонами, з дєтьми, с конми,
з быдломъ и зо всѣми маєтьностіами своими повтєкавши, мєшкают во имєню
вГм., Чвоєводствє Браславьскол* лєжачомь, в мєстєчку Жорнищах. Которых
то подданых єго млсти пна судиных вша милость, до того мєстєчка своєго
приніавши, нєть вєдома, дліа котороє причини єго млсти пну судьи их выдати нє
хочєшь. В чомь собє єго млст пань судыа, маючи сод 5шєє млсти, панє
подкомории браславскии, жал, кривдУ и шкодУ немалую, хочєть со то зь вило
млетю ючєвисто Ч права мовити. Прото абы вша млст, панє подкомории
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браславскии, # Браславъли на рочкох [кгр]одскихъ браславски[хъ, кото]рьі£
припасти и сужоиы быти мають в року примд#чомъ тисєча піатьсоть
дєвєтьдєсіать шостомь мсца гєнвара двадьцать трєтєго дніа, іако на рок#
завитомь, самь сталь и, тых подданых єго млсти пна судьиныхь з жонами, з
дєтми, с коньми, з быдломъ и зо всєю маєтностью на вріадє # Браславли
поставивши, и' пану судьи вцалє их выдалъ албо шац#нькомь водьлє права
посполитого таксу по пєтисоть гривень грошєи за кождого зособна заплатив и
во всємь пну суди #справєдлившгь. Писа» # Браславли року тисєча піатьсоть
дєвєтьдєсіать піатого мсца дєкабра двадцатого дніа.
Позов кгродскии бр.
Печатка
Грєгорем Байбуза,
писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048 II, арк. 130.
Оригінал.

Року ДФЧЕ мсца дєкабра ЇСЕдніа #ткнул єсми позов кгродскии браславскии
Vворота мєстєчка Жорнищског(о), писаньш по єго мл. пна подкоморого
браславского в жалобє єго мл. пна суди зємског(о) браславского со рєч, в нєм
написаную. За которьш позвеш и рок єсми єго мл. зложил ку праву # Браславли
стати такий, іакии єст в позвє мєновитє написам.
Дмитрь Щєкичинскии,
возным, рука власна»
Там само. Арк. 130 зв. Оригінал.

Реґеста:
По пна подкоморєг(о) созбєги.
Там само.

1 изайве.
№ 255
1596 p., січня 8. Брацлав. Позов Брацлавського земського суду княжатам Юрієві, пінському старості,
і Крипггофові Янушовичам Збаразьким з вимогою з’явитися на сесію коронного
трибуналу в справі за скаргою брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського
про неповернення приналежних до Жорнищського маєтку ґрунтів, захоплених
їхнім батьком брацлавським воєводою кн. Янушем під час двох наїздів з
Немирівського маєтку, і невідшкодування збитків, завданих при цьому
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Запис земського возного єнєрала Романа Половецького про те, що він
11 квітня 1596 р. увіткнув два примірники цього позову у ворота міста Немирова,
один - кн. Ю. Збаразькому, другий - кн. К. Збаразькому
Жикгимонт Трєтии, Божго млстю корол полскии, великий кніаз литовскии,
русюш, пр[у]скии, мазовєі/кии, жомоитскии, ифлднтскии, тою ж Болсю млстю
кготскии, вандалскин, швєдскии король
Вам, ведможньш існзю [Юр]ю, ст[аро]стє пинскому, и брату твоєму кнзю
Крыштофу, воєводичу браславскому, буд, іако мєниш, в опєцє твоєи [бу]дучому,
буд іако вжо лєта маючому, ІЗнушовнчом кнжтол< Збаражским.
Зо всих добрь ваших, лежачих [и ру]хом[ых], гдєколвєк в палствах нших
чєрєз вас маючих, имєнуючих, а звлаща з добрь ютца вашогір) Нємиров[ских],
єкзєкуцьш в справє, нижєи юписанои, подлеглых, до которых ново зь іаюшсь
праволі своим нєправнє и нєв[ча]с [юзыв]аетесА, приказуєм, абы єстє за сим
позвеш пєрєд судом ншим головним трнбуналеким в Люблинє в року нинєшнєм
дєв[іаш]дєсАш шостою, кгды справы воєводства Браславског(о) по инших
воєводствах порлдкеш правньш сужоны б[уду]т и таїа справа з реєстру
припадеш, собличнє и завите сами стали на жалобу и правноє попиранє
Урожоног(о) Лаврина Пєсочинского, подкоморого [бр]аславского, которьш вас
позывает (о то, иж правнє и скутєчнє одєржал сон пєрєвод права (от немалого
часу з (очєвистоє росправы на ютцу вашолі велможпом кнзю ІЙнушу
Збараясском, воєводє браславскои, и на тых добр[а]х Нємировских, та к ю
кгвалтовноє звоєванє и спалєнє до кгрунту двора мєстєчка добрь єго
Жорнищских, їдко со квалт[овн]оє вьібитє з кгрунтов єго тамошних и иншиє
кривды и шкоды. По котороє1вси часы шт зачатА тых справ, сако ютщ ваш
вами и жадним правом вашим на тые добра нє щитилса, так в[ы са]ми и нихто
com вас з ниіакою налєжностю вашою нє юзывэлса и нє боронил ювшем. Хота
ж вы и пєрвєи сєго на змовє з отцєм вашим тые справы єго труд[ни]л[и], содна/с
нє [жа]дным правом с[во]им до того, толко инакшими способы и протєстацьією
своєю, до кгроду Браславског{о) в рок[у] прошл[ом д]євАтдєсАт четвертою
мсца августа дванадцатог(о) дніа внесеною, юкгрунты Илинскиє, которые сотец
вашь (Обод[єнс]кил* з д[єкр]єту трибуналекого поступил, и кгрунты єго
Жорнищскиє им иншим позаводил, а другие сам держиш, а на подкоморого
нєвиннє написано, іакобы юн вас с покоиного дєржанА кгрунтов Илинских
выбити и шкод на ПАшнадцаш тиеєчєи золотых в том вам учинити мѣл, што
сон, з сєбє складаючи, ютцу вашому и вам того нє молчит. А кгды ютєі/ ваш, в
тых справах почавши, за тыми декретами трибуналск[и]ми подкоморому досыт
чинишдо конца нє хотєл, єкзєкуцьш в добра Нємировскиє нє допустив и в винах
банницыи за тоє спротивіанє на трибунал ют враду ютослал, то пак вы ново на
змовє с тьш жє сошцсм вашим зь іакомсь правол* своим до тых добрь
Нємировских юголошати почали и шкод пАшдєсАт тиеєчєи золотых на
подкоморого, невинне єго [т]руднАчи, написали. И так тепер ютєі/ ваш и вы,
розрываючи є[м]у тые справы и єкзєкуцьію и вытискаючи з власносте єго добрь
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Жорнищских, ему самому, слугам и подданьш єго #с[та]вичнє <вт[п]овєдами,
нєбєзпєчностллш, наєздьі, богами, [г]рабежалш и шкодами, к тому
прот[є]стацьиами и позвы непослушными через многие сособы, а (особливе чєрєз
Карпа Лисичєнка и люди свои налєгати допущаете ку #ближєню сособы добрь
єго и права посполитого. А так подкомории браславскии позывает вас, хотєчи
правнє показат, жє вы нє можете собою и новыми поступ[к]ами своими тих
справ єго и дєкрєтов трибуналских, давно на ютцу вашол< и на тых добрах
ютрыманых, труднити, єкзекуцьш боронити и, з власносте єго вытискаючи,
жадных шкод за то на нєлі зыскиват[и]. Прото позывает вас, абы єстє сами
юбличнє стали, дєкрєту суду головного з стороны нєвинног(о) затруднєванл
шm вас тоє єкзекуцьш прислухали и шкод, (окотороє2єстє подкоморого невинне
приправили, пашдєса/и тисєчєи [з]олотых заплатили, ако то всє вам ширєи на
року пришлеш в[ы]ведено будет судовнє, абы єстє сотповєдали. [П]и[сан] вь
Браславли лєта Божго наро[ж]ніа тиеєча па/исо/и дєва/идєсаш шостого мсца
гєнвара шсмого дніа.
Позов зємскии
Печатка
Йван М[и]к#линскии, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048 II, арк. 135.
Оригінал.

Року ЙФЧБ мсца априліа ЯЛ дніа га, Роман Половєі/кии, єнєрал возньш
зємскии, такиє два позвы трибуналекиє под пєчатю зємскою браславскою в
жалобє пана подкоморог(о) браславского, в них сописанои, #ткнул єсми ворота
мєстскиє мєста Нємировского (om Браславліа, перший по кнзіа Юріа
Збаражско[г(о)], старосту пинског(о), а другий по брата єго мл. кнзіа Крьпптофа
Збаралсского; и рок, в них назначоныи, суду трибуналског(о) в Люблинє в
року нинєшнєл! дєвлтдєслт шостсш стан[о]витисіа чєрєз напис [мои на] тых
позвєх зложилєм. А чєрєз сєс такий жє позов [и напис мои] напротив позваних
сторонє поводов[ои такий жє рок складаю].
Роман Половєі/кии, возньш,
рукою власною
Там само. Арк. 135 зв. Оригінал.

Реґести:
Протав воєводичов браславских.
Подк. бр. с пны воєводичи браславскими.
Року ДФЧБ мсца илга3 & дай за нєстанєл* сторони позванои на tfnad
тую сторону позванеє4в рєчи, в позвє сописанои, и шкоды ведле позв#
поводови наказуєт и на штправє до Ѵрад# кгродского штсьілаєт.
Арєстованга.
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Od Lawryna Piasoczynskiego po Juria, sta[rostę] pinskiego, у Krzysztofa,
woiewodzica bracl(awskiego), Zbarazskich, na tryb(unal) kor(onny) lubel(ski)
z przychileniem się do processu, z oyciem ich Januszem x(ięciem) Zbarazskim
rozpoczętego, wydany pozew.
Там само.
1Далі має бути росправє.

2которые

Зиюлга

4позваною

№256
1596p., січня 12. Брацлав. Свідчення брацлавського земського судді Семена Ободенського перед
Брацлавським земським судом (дане у зв’язку з твердженням брацлавського
воєводи кн. Януша Збаразького та його синів Юрія, пінського старости, і
Криштофа, що вони не в стані повернути брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському решту захоплених у нього кн. Я. Збаразьким жорнищських
ґрунтів, оскільки останній уступив її цьому судді та його братові Богданові як
таким, що володіють Ободенським й Ішіінецьким маєтками, котрі сусідять з
Жорнищським маєтком) про те, що Іллінецьким маєтком він з братом володіє
зновувід 1594 p., коли кн. Я. Збаразький його їм повернув, а Ободенський маєток,
після захоплення його цим князем, останній продовжує тримати у своїх руках
або тримають його сини
Выпис с книгь зємских з роковь воєводства Браславьского
По нарожєкю Сына Еожог(о) Исус Христа року ДФЧ шостого мсца гєнвара
6 Г дн[а]

На рокох судовых зємских браславских, оо/и дна Трєх Кролем свАта
ры[мского] в року, вышеи мєнованомь, припалых и судовнє сотправованых,
пє[рєдь] нами, Сємєномь СОбодєнскимь, судєю, а Михамломъ Ласкомь,
подсудко[мь], а Иваномь Микулинскимъ, писаромь, врадн[иками] судовыми
зємскими браславскими, кгды приточиласА справа пєрєд суд наш зуполньш
нинєшнии за позвами мєжи єго мл. іїномь Лавриномь Пєсочинскимь,
подкоморьш браславски[мь], ико поводомь, а мєжи вєльмо-жньїми єго млю
кнзємь ПЗінушомъ Збаразскимь, воєводою браславскимь, и сынами єго мл.
кнзємь Юрємь, старостою пинскимь, и кнзємь Кр[ыш]тофомь Збаразскими,
воєводичи браславскими, іа[ко по]званою стороною, жє єго мл. пань воєвода
браславскии, в ро[ку] прошломь дєвєтьдєса/и чєтвєртомь мсца августа
дєсатого дна водлє дєкрєтовь трибунальских ііну подкоморому кгрунты ег(о)
Жорнищскиє подаючи, толко com Дани[л]ковєі/ подаль, а сот СОбодного и
Илтєц подати нє хотєл, вымовлАючисА, жє их нє держите и іакобы их пномь
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(Ободєнскимь поступити мєль. При [ч]омь зараз будУчи Усуду, єго млт. пан
(Ободєнскии, судА зємскии браславскии, кгды был запытан ют іїна
подкоморого, єсли бы былъ в дєржанью (Ободного, повєдиль, жє нє дєржУ; и
п[ри] томь пнь судА юповєдаль, иж сонзь братомь своим[ь] іїномь Богданомь
(Ободєнскимь сотчизны своє[є] (Ободного ют того часу, ико то ют них єго
мл. пан воєво[да] браславскии ютнлл, аж досєль нє дєржат, юдно єго мл.
сам[ь] албо сынове єго мл. Гдє будучи слуга єго мл. пїіа воєвод[ьг]
браславского тут жє при суде пан Йван Слєзка, Урадникь прилуцкии, ач нє
маючи моцы ани листов ют єго млсти пна воєводьі до суд#, ютомь повєдил и
признал, иж єг[о мл.] пан воєвода браславскии, пан мои, (Ободного нє
дєр[жить] и до Ильинєі/ ничого нє маєть, бо давно Урадов[нє водлє] дєкрєтов
трибуналских их мл. пномь (Ободєнск[имь] тые кгрунты вжо поступиль и на
сєс час вод[лє при]рєчєньА своєго на трибунале нє вступуєтьсА // и далєи
вступовати нє хочєть, и сьіновє єго млсти1. Которьіє слова пна Слезчины и
признаньє тых мєнованьїх кгрунтов колєкга нашь его мл. пак Сємєнь
(Ободєнскиu, судА зємскии браславскии, слышачи, вознымъ Андрєємь
Трємбицкимь и иншими в суду свєдчиль и просиль, абы ємV было записано.
А потомь водлє тых2жє позвов своих пан подкоморыи далєи поступуючи и
протєстацьію ют их млсти кнжать Збаразских на єго мл. пана подкоморого <в
ютнАтьє Ильинєц и ю шкоды пАтьнадцать тисєчєи золотых, в року
дєвєтьдєсать четвертою мсца августа дванадцатого дна нєвиннє Учиненую,
показуючи на выписе врадовомь3, жє еще перед тою протєстацьією в кольку
нєдєль тьіє кгрунты Илинскиє єго мл. пан воєвода пну суди врадовнє за декреты
трибунальскими подаль и ничого тамь их млст всѣ нє мають, кгды ж, дєи,
ТЫє Илинцы єсть кгрунты их мл. їінов (Ободєнских, которьіє зь кгрунтомь
моимь Жорнищскимъ граничать. Тогды и на то за[р]аз У суду єго мл. пан
судА юповєдильса и такжє возными са юсвєдчиль, жє юн с тымь братомь
своимь пномь Богданомь за правы их дедичными и за тымь поступєньємь
єго мл. пна воеводинымь в року дєвєтьдєсать чєтвєртомь мсца июла
дєвАтогонадцать дна всѣ Ильинцы сами держать а єго млсть кназ воєвода
браславскии и сынове єго млсти, и нихто иныи жадного тамь дєржаньА ани
права нє маєть. И просили такь пан подкоморыи, ико и пан судА, колєкга
нашь, абы то до книгь записано было. Што всє дла памєти до книгь записано
зємских браславских. И сєс выпиc с пєчатьми мєнє, суди, и подсудка пну
подкоморомУ вьщань єсть. Писань в Браславли.
Дві печатки
Йван МикУлинскии, писар
Михайло Ласко, подсУдокь
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048 II, арк. 140-140 зв.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Спр. 4108 Ш, арк. 47-47 зв. (без кінця).
Незасвідчеиа копія. Переклад польською мовою.
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Реґеста:
А01596 die 12 januari. Recognitia pana Obodenskie0 z strony possessiei
Obodne0і Iliniec.
Там само. Спр. 4048II, арк. 140 зв.

1Далі напрошується такжє.

2Подано двічі.

ъДалі повинно бути подал.

№ 257

1596 p., січня 25. Брацлав. Декрет Брацлавського ґродського суду в справі за скаргами
володимирського войського Василя Гулевича про неповернення підданих, що
втекли з сіл Сутески й Маянова до маєтків брацлавського воєводи і
кременецького старости кн. Януша Збаразького містечка Печер і села Сокільця,
а також про пограбування підданого з Сутески слугою князя та міщанами з
Немирова, підданого з маєтку Ворошилівців - намісником печерського війтівства
і печерсысими міщанами, підданого з маєтку Борскова - печерським війтом
Widimus s xiąg grodzkich zamku Krol(a) Jego Mci braclawskiego
Roku 1596 mca sthycznia 25 dnia
Na rokoch1grodzkich braclawskich, dnia 23 sthycznia w roku, wyszei pomienionem,
przipadlych i sądownie odprawowac zaczęthych, przed nami, Hrehorem Czeczeliem,
podstarosczim, a Hrehorem Shipicią, sędzim, vrzędnikami sądowymi grodzkiemi
braclawskimi, gdy się przytoczyla zprawa z regestru sądowe° za potrzikrotnym
prziwotaniem po trzi dni przez wozne0jenerala sliachetne0Wawrzinca Plotnickie0
między vrodzonym panem Wasiliem Huliewiczem, woiskim wlodzimierskim, iako
actorem, z iednei, a miedzi wielmoznem je° mcią kniaziem Januszem Zbaraskim,
woiwodą braclawskim, iako pozwanym, z drugiei strony, tedy pan Wasil Huliewicz,
woiski wlodzimierski, podniosi pozew grodzki braclawski zaloby swei, po je° me p.
woiewode braclawskiego wydany, o zbiegi poddane iego s przisiolku suteskiego
Maianowa, mianowicie o Bakaia i Phiedora Bakaiowica, o zony, dzieci і maietnosci
ich, iako szyrzei mianowicie zaloba iego mci p. woiskiego na thympozwie iest opisana.
Zaczym stanoswszy, p. Iwan Mielieszko podal list kniaziaje° mci Gerze0Zbaraskie0,
starosty pinskie0, w thy slowa:
Wielmoznev panu Gerzemu Strusowi s Komorowa, staroscie braclawskiemu,
wienickiemu i zwinogrodzkiev, a w niebylnosci je° mci w Braclawiu tedy ich mci panu
Hrehorowi Czeczeliowi, podstarosciev, a p. Hrehorowi Shipicy, sędziemu, vrzędnikom
grodzkimbraclawskim.
Oznaimuie w. m., iz doszla mie wiadomosc, ze roku przeszle095 potozono 5 pozwow
grodzkich braclawskich na imieniu moiem, ktore ia z bratem kniaziem Krysztophem
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Zbarszkim2 dzierzę і іе°, iako mlodsze0 bra(ta) swe0, w opiecze swoiei mam, w
miasteczku Pieczorach. Ktorymi pozwami pozywa Je° mc p. Huliewicz, woiski
wlodzimierski, wielmozne0 p. p. je° riic xięze Janusza Zbaraskie0, woiewode
braclawskiego, staroste krzemienieckie0, p. oica moiego, dwiema o zbieglych iakoby
poddanych iego, ktorzy iakoby ie° mci ze wsi Suteski i ze wsi Maianowa od nie0precz
vciec i w maiętnosci moiei, do Niemirowa przisluchaiącei, wyszei mianowanei, w
miasteczku Pieczorach i we wsi Sokolcu iakoby odszedszy, mieszkac mieli, y trzema
pozwami o rozne grabieze, ktore iakoby w miasteczkach moich, w miasteczku
Pieczorach przez woita pieczarskie0i na inszych mieiscach przez roznych osob, slug
iakoby moich, stac się mieli. A ossobliwie doszla tez mie wiadomosc, ze roku przeszle0
95 mca decembra 26 dnia na teize maiętnosci moiei macierzistei w miescie Niemirowie
polozon pozew grodzki braclawski po je° mci pana woiewode braclawskie0, p. oica
me0, od pana // Bogdana Szandyrowskiego, ktory pozywa o nieiakies grabieze bczoly.
lako szyrzei a dostatecznie na thych pozwiech pana woiskie0 wlodzimirskie0i p.
Szandyrowskiego iest opisano i dolozono. Liecz iz do tei maiętnosci Pieczar, ku miastu
Niemirowu naliezące03, ktore4 ia z bratem swym je° mcią kniaziem Krysztophem
dzierze, i do inszich maiętnosci, nam naliezączych i przylieglych, je° mc p. woiewoda
braclawski zadnei potrzeby nie ma i nie iest to imienie je°, tylko nasze wlasne
macierziste. Tedy te pozwy s tego imienia mego i przylieglosci iego znoszę i przez
przyiacielia vmocowane0me° p. Iwana Mielieszka do w. m., jako do vrzędu grodzkie0
braclawskie0, na roczki grodzkie braclawskie, w roku ninieiszem 96 mca stycznia 23
dnia przypadaiące, sam od siebie i od brata me° kniaza Krysztopha odsylam. O czem
w. m. wiedząc, na imieniu naszemmacierzistemmianowanymniiakie0decretu i wzkazu
czynic nie raczcie, gdyz iest nasze wlasne, a nie je° mci p. woiewody braclawskie0. S
thym sluzby moie zaliecam pilno lasce w. m. S Krakowa 8 sthycznia roku 96 w. m.
we wszempowolny i zyczliwy przyiaciel. V te0listu pieczęcjedna i podpis ręki pismem
polskim: Gerze Zbaraski, starosta pinski.
A po wyczitaniu te° listu pan Wasil Huliewicz, woiski wlodzimierski, powiedzial, iz
mnie ta krziwda stala się, ze poddani moi vciekli do Pieczar ieszcze za dzierzeniaje°
mci p. woiewody braclawskieo, gdy ie0mc p. starosta pinski po navkach i po rycerstwie
w czudzich i daliekich stronachbyl, i tegom niewiadom, jesli iuz je° mc p. woiewoda
braclawski jch mci kniaziow Zbaraskich, synow swych, z opieki swey wypuscil albo
ich riici thych jmion w dzierzenie vstąpil, tego nie pokazuią. Nad to aby p. Iwan
Mielieszko, iako ten, ktory mocy na to nie pokazuie, do znoszenia pozwow na strone
byl odlozon, a je0 mc p. woiewoda braclawski na ten pozew odpowiadal. A pan
Mielieszko, dowodząc te0, iz ta maiętnosc miasto Niemirow i insze przisiolki, do niego
nalezące, xiązetom jch riici od je0riici pana woiewody braclawskie0iest postąpiona,
w moc y w dzierzenie ich mci podana, i pokazal list od je0 riici pana woiewody
braclawskie0, pisany pismem polskim do vrzędnikow, woitow, mieszczan i wszytkich
poddanych, do pomienionego miasta Niemirowa przysluchaiących. Ktory w te slowa
iesthnapisan:
Janusz Zbaraski woiewoda, braclawski, starosta krzemieniecki
Vrzędnikom, woitom, mieszezanom y wszitkim poddanym niemirowskim.
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Oznaimuie warn, iz zamek і miasto Niemirow, ktorem mial po zeszlei malzonce
moiey// iei me. Annie Czetwiertenskiei, iako ociec і opiekun przirodzony synow moich
Gerze0, starosthy pienskie0, i Krysztopha, xiąząt Zbaraskich, w dzierzeniu swoiem az
do thych czasow, a tak za dorosnieniem Hath kniazia Gerze0Zbaraskie0, starosthy
pinskie0, thym obiema synom moim, iako ich wlasne, do dzierzenia puszczam. Wy
byscie o thymwiedząc, onych iako panow swoich we wszyckiemposluszni byli. Pisan
weZbarazumcamaiadnia4roku 1594. V tego listu pieczęc jedna i podpis ręki thymi
slowy: Janusz Zbaraski, ręką wlasną.
Sąd, przipatrziwszy sięprawupospolitemu, tego znoszeniapozwu panu Mielieszkowi
dopuscil. A po thym pan woiski wlodzimierski podniosl przipozew o zbiegi poddane
swe, mianowicie o Andrzeia Zarobę i Michala Woloszina, o Jaska Jackowe0
Panorczenkowe0 pasierba, o zony, dzieci, o maiętnosci ich, iako szirzei zaloba
p. woiskie0na tympozwie opisana iest. Pan Iwan Mielieszko za thymze listem і thymze
sposobemtenpozewznosil. Ap. woiski wlodzimierski thymze sposobemtego znoszenia
bronil. A sąd takimze sposobem zniesc pozew dopuscil. Za thym p. Wasil Huliewicz,
woi(ski) wlodzimierski, podniosl trzeci pozew grodzki ze braclawski po je° me
p. woiewode braclawskie0, wydany o grabiez poddane0p. woiskie0suteskie0Wasila
Mosorka, iz za roskazaniem je0riici p. woiewody braclawskie0 sluga je0 mci Jura
Woloszin s pomocnikami swemi mieszczany niemirowskimi Czornyszem Loiowaczem
a Iwaszkiem Honczarem v te° Mosorka dwa копіє z siodly pograbili, o czem szirzei
nathympozwie opisano iest. P. Iwan Mielieszko za thymze listem і takimze sposobem
tenpozewznosil, a p. Wasiliei, woiski wlodzimierski, thymze sposobem, iako pierwszy
pozew, znoszenia te° pozwu bronil, dokladaiąc tego, iz ten Jura s pomocnikami swemi
za roskazaniem kniazia je0 mci p. woiew(ody) braclawskie0 ten grabiez vczinil, a
kniaziowiejch me Zbarasci, tak je0me pan starosta pinski, iako і je0m. p. Krzysztoph,
na ten czas ieszcze po navkach i rycerstwie w cudzich stronach bawili się. Prosze,
aby mi declaratia przez decret w. m. byla vcziniona, iesli ia mam pana woiewode
braclawskie0pozywac czili xiąząt jeh riici Zbaraskich // ku stanowieniu te° Jury і
mieszczanniemirowskich do prawa. Pothymp. Wasil Huliewicz, woiski wlodzimierski,
podniosl czwarthy pozew grod(zki) braclawski po je° in p. woiewodę braclawskie0,
wydany o grabieze poddane0je° riici p. woiskie0 wlodzimieskie0 woroszilowskie0
Siemka Szika, w tym pozwie pomienione, ktore się staly za roskazaniem ze je0riici
woiewodybraclawskie0przez Pawla, namiestnika woitowstwa pieczarskiego, і Hrehora
Woloszina, і inszych mieszczan pieczarskich, o czem szirzei na thym pozwie opisano.
P. Iwan Mielieszko za thymze listem і takimze sposobem znoszenia pozwu bronil. A
sąd takimze sposobem decret vczinil. A zathym p. woiski podniosl piąthy pozew po
jegoz riic. p. woiewode braclawskie0 o grabiez poddane0 borskowskie0 Lawrina
Roięnka, ktory p. woiewoda przez woita swe° pieczarskiego vczinil, o czem szirzei na
thympozwie zaloba p. woiskie0iest opisana. A p. Iwan Mielieszko za thymze listem і
takimze sposobem znoszenia pozwu bronil. A je° me p. woiski takimze sposobem,
iakoі napierwszy pozew, obroni wnosil і znoszenia pozwu bronil. My, sąd, przichiliaiąc
się pierwrzemu decretowi swemu, na znoszenie pierwsze0 pozwu vczinionev, i te
wszitkie 4 pozwy za listem xiązecia je0 riici Zbaraskie0, starosty pinskiego, panu
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Iwanowi Mielieszkowi dane, s thych dobr je° riici, na ktorych te pozwy od pana
woiskiego wlodzimirskie0po je° m. p. woiewode braclawskiego polozone, s ktorych
sobie p. Wasil Huliewicz krziwde bye mieni, zniesc dopuscili pod thym sposobem, aby
p. Wasil Huliewicz jeh riici xiąząt Zbaraskich, iako dzierzących, o te krziwdy swoie,
ktory sobie s tei maiętnosci bye mieni, pozywai. Co wszitko do xiąg grodzkich
braclawskich iest zapisano. S ktorych і ten vidimus je° riici panu Lawrinowi
Piesoczinskiev, podkomorzevbraclawskiev, iest wydan. Pisan w Braclawiu
Hrehori Baibuza, pisarz
S xięgami corrigowai Step(han)
Gulczewski, podpisek
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 31-32.
Незасвідчеиа копія. Переклад з руської мови.

Реґеста:
А° 1596 die 25 januarii. Decret grodzki braclawski miedzi p. Huliewiczem,
p. woiewodą braclawskim o znoszenie pozwow z Niemirowa przez syny
pawoiewodę braclawskiego.
Там само. Арк. 32 зв.

'roczkoch

2Zbaraskim

3nalezącei

4ktorey
№ 258

1596p., січня 29. Брацлав. Зізнання брацлавського земського судді Семена Ободенського перед
Брацлавським ґродським судом про те, що він звільнив брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського від присягання в тому, що підданих, які втекли з його,
судді, частини села П’ятничан, немає в маєтку Жорнищах
Wypis s xiąg grodzkich zamku Kro(la) Je° Mci braclawskiego
Roku 1596 riica sthycznia 29 dnia
Na roczkach grodzkich braclawskich, ode dnia 23 riica sthycznia w roku, wyszei
mianowanem, przypadlych i sądownie odprawowanych, przed narni, Hrehorem
Czieczeliem, podstaroscim, a Hrehorem Stupicą, sędzim, vrzędnikami grodzkimi
braclawskimi, gdy przytoczila się sprawa przed nas i sąd nasz w roczkach ninieiszych
dnia 27 stieznia za pozowem grodzkimmiedzi vrodzonymi p. SiemienemObodenskim,
sędziąziemskim braclawskim, iako actorem, a miedzi ie° riicią panem Wawrzincem
Piesoczynskim, podkomorzim braclawskim, iako stronąpozwaną, o zbiegle poddane
p. Obodenskiego s ezęsei pietniezanskiei, na ktorem roku za pomienionym pozwem,
gdy ich riic z obudwu stron miedzi sobą o to sprawe mieli, nakazana byla przysięga od
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nas, sądu, je° riici panu Wawrzincowi Piesoczynskiemu, podkomorzemu
braclawskiemu, o zbiegi pana Obodenskiego, iakosz w maiętnosci swei w Zomiszczach
niema і pozew ich nie zastal, tedy na ninieiszem roku tei przysiędze riica sticznia 29
dnia, dathy, wyszei napisanei, przipadly1, stanąwszy oblicznie strona powodowa p.
Siemien Obodenski, sędzia ziemski braclawski, dobrowolnie s tei przysięgi o zbiegi
poddane swe ze wsi Pietniczan na imie o Lawrina Zubienka a Lukiana, o zony, dzieci
і o wszytkie maiętnosci ich je° riici p. Waw(rzinca) Piesoczynckie0, podkomorze0
braclawskie0, od nas, sądu, nakazanei, wolnymvczynil і czyni, a sobie wolne czynienie
prawem// o tez zbiegi poddane swe Lawrina Zubienka і Lukiana, o zony, dzieci і
maiętnosci ich, gdzieby ich kolwiek wywiedziawszy się prziscignącz mogl, zostawuie.
Ktore dobrowolne zeznanie p. sędzie0 do act grodz(kich) braclawskich zapisac
roskazalismy. Na co і wypis s xiąg s pieczeciami naszemi je° riici p. podko(morzemu)
bracla(wskiemu) wydan iest. Pisan.
Hrehorei Baibuza, pisarz
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 33-33 зв.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

Реґеста:
А01595 (!) d. 29 januarii. Nakazano podkomorzemu przisięge w grodzie
braclawskim o zbiegi Obodenskie0, iz ich w maiętnosci swei niema i pozew nie
zastal, s ktorei Obodenski wyzwolil, a sobie prawo o te chlopy zachowal, gdzieby
ichprzyscignąl.
Там само. Арк. 33 зв.

1przypadley
№ 259

1596 p., лютого 5. Брацлав. Позов Брацлавського земського суду брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському з вимогою з’явитися на сесію коронного трибуналу в
справі за скаргою княжат Юрія, пінського старости, та Криштофа Збаразьких
про неправомірність як позовів цього земського суду їхньому батькові
брацлавському воєводі і кременецькому старості кн. Янушові Збаразькому,
виданих у справі за скаргою підкоморія, оскільки місто Немирів є материстою
власністю князів-воєводичів, а не є власністю воєводи, як зазначено в позовах,
- так, внаслідок цього, і декрету того ж суду, винесеного за цими позовами,
незважаючи на неявку на його засідання воєводи та його синів
Запис брацлавського возного єнєрала Олександра Чижа про те, що він
13 лютого 1596 р. увіткнув цей позов у ворота Жорнищського замку
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Жикгимонт Трєтии, Боасю млс/то корол полскии, великий кнзь литовскии,
рускии, прУскии, мазовєцкии, жомоитскии, ифліантскии и тою ж Божю млстю
кготскии, вандалскии, швєдскии король
^рожоному пану Лаврину ПєсочинскомУ, подкоморомУбраславскомУ
Жаловалъ УсУдУ ншго головного трыбуналского его млсть пан Юрєи кнжа
Збаражскоє, воєводич браславскии, староста пинскии, сам com сєбє и имєнєм
брата своєго пна Крыпггофа кнжти Збаразького, которого, гако молодшого
брата своєго, въ еопєцє своєи маєть, на вер. 5шу со том, што ж, дєи, року
прошлого тисєча nramcom дєвєтдєсгат пгатого мсца ноєбра двадцат дєватого
днга положоны позвы зсмскиє браславскиє на роки зсмскиє браславскиє, в року
тєпєрєшнеи дєвєтдєсАт шостом на Три Кроли римскоє свто припадаючиє, am
вєр. вшоє по вєлможного ііна пна ЇАнуша кнжти Збаразького, воєводУ
браславского, старост# крємєнєцкого, на маєтности их матєрисгои в мєстє
Нємировє чєрєз нѣгакого ІЗцка Шикаловского, возного. За которыми позвами
на роках зємских браславских вєр. вша их млсти кижть Збаражских за нєстальїх
здал и дєкрєта com сУдУ зємского Браславского ©дєржаль. То паю» єго млст
кнжа Юрєи Збаразький сам com сєбє и имєнємь брата своєго єго млсти кнза
Крыштофа, хотєчи тьіє позвы, такжє и дєкрєта зємскиє браславскиє, пєрєд сУдом
ншим головним трибун[ал]ским показат и то, жє нє єст [та]га маєтность єго
млсти ііна воєводьі браславского мєсто Нємиров, на которои вєр. вша тьіє позвы
положил, толко их властнал матєристал, до тог(о), жє жаднымъ прєзьіскомь
правньш ани декретом аким нє подлєгла, вєр. вшу симь ншимь позвом сото
позывают, такжє и со шкоды, которых собє за нанєсєнємь тых позвов на
маєтност ихь мєнованую быти мєнать ПАтдєсАт тисєчєи золотых полских.
Прото приказуємьі, абы вєр. вша пєрєд сУдом ншим головним трыбуналским в
року тєпєрєшнєм тисєча ПА тсот дєвєтдєсА т шостом в Люблини на трибунали
Любеяском, кгды справы воєводства Браславского по инших воєводствах з
рєєстрУ порАдком правнымь припадут и сужоны будут, сочєвисто сам стал и
за симь позвом єго млсти кнзю Юрю Збаразькому, старостє пинскому, и брату
єго млсти кнзю Крыштофу со всє сє Усправєдливил. Писан УБраславли року
тисєча П А тсот дєвєтдєсА т шостог(о) мсца фєвралА пгатого дна .
Позов зємскии
Печатка
Йван Микулинскии, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048II, арк. 82. Оригінал.

Року тисєча nramcom дєвєтьд[є]сгать шостого мсца фєвраліа трынадцатого
днга чєрєз мєнє, Алєксандра Чижа, возного єнєрала браслав.1, положон єсть
позов под пєчатю зємьскою браславскою, которьш позов приналєжит на суд
головний трибуналскии в року тєпєрєшнємь дєвєтдєсіат шостомь в Люблинє,
писаныи по єго млсть пна Лаврина Пєсочинского, подкоморєго браславского.
Которьш позов Утькнул єсми Уворота замку Жорнисского в жалобє вєшозкньїх
634

их мл. пна Юріа кнжа[ти Збара]ж[ского, ст]аросты пинского, а єго мл. пна
Крипггофакнжти Збаражского, воєводичов браславских, оорєч, в позвє мєновитє
(описаную. За которьшъ позвомь собєюмь сторонамь и рок єсми зложил пєрєд
судомь головним трибуналскимь в Люблинє стати, кгды з рємстр# справа
воєводства Брас[л]авского припадєт.
Алєсандєрь Чиж, єнєрал,
р#кою властною
В Жорншцах пан# подкоморомУдаты2.
Там само. Арк. 82 зв. Оригінал.

Реґести:
Арєстована.
Року S m S мсца июніа Я дніа за нєстанєм стороны поводовои суд
сторон# поводов#ю на #пад в рєчи, в позвє записано3, на #пад сказ#ю4, а
позваного волним чинити юmпозв# и рєчи5, в нєм сописанои.
Пновг воєводичи бр. с подкоморим бр.
Pozew od jo. x(ięc)ia Jerzego Zbaraskiego po jm. pana Piasoczynskiego o
potozenie pozwu nie na dziedzicznych dobrach Niemirowie y niczymnie pennych,
za ktorym, ze nie stal, byl wzdany.
A° 1596 die 5 februarii. Pozew na tribunal od kniaziow Zbaraskich.
Там само.

1Дописано над рядком.

2даны

3записано»

4сказ#єт

5Далі має бути в.

№ 260
1596p., лютого 21. Брацлав. Заява брацлавського земського писаря Івана Микулинського перед
Брацлавським ґродським урядом про те, що він відмовився від писарства,
незважаючи на те, що сеймик Брацлавського воєводства, якому він про це
повідомив, цю відмову не прийняв
Выпис с книг кгродских замк# гсдрьского Браславского
Лѣ/иа Бжого нарожєни тиеєча niamcom дєвєтдєсіат шостого мсца фєвраліа
R3 дніа
На вріадє єго кр. мп. кгродскомь Браславскомь пєрєдо мною, Грєгорємь
Чєчєлєм, подсгаростим браславскимь, постановившисє (обличнє, єго мл. пан Йван
Микулинскии, писар зємскии браславскии, соповєдал, иж, дєи, іа, буд#чи
немалими потрєб[а]ми своими забавєн, дліа которых таковых потреб моих, нє
мог#чи далєи писарем [зє]л<ским тут,1 воєводствє Браславском, быти и тым
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Уродам писарским шафовати, постєрєгаючи тежи того, абьш, коли забавившисє
потребами своими, иког(о) сомєшкаига в справах и в там Урадє писарскомъ комУ
не Учинил, а затьш абых Уво што нє попал, дна нинєшнєго) сєздє УБраславли, У
дворє єго кр. мл. при згромазєню немало их мл. іїновь на сєимикь, ют єго кр.
мл. на ден нинєшньш зложоньш, протєст[о]валєм сє пєрєд их мл. пныдьпсгнитарє,
Уріадники зємскими и веєм рыцерствомъ шлахтою, собывателми воєводства
Браславского, жє Уже писаром болшєи [б]ыти Уих мл. нє хочУ. ПЗІкож тоm Уріад
писарским здаючи, сєбє и пєчат зємскую воєводства Браславского там жє, на
сєимикУ, их мл. сотдавал єсми. Толко ж их мл. пновє юбыватели воєводства
Браславского, на тоm соимикь згромажоньїє, такь того УріадУ, гако и пєчати
земскоє воєводства Браславскоє2, ют мє[н]є, нши вєдома, с которых причин взіат
нє хотили. СОшто са ta и пєрєд в. мс. протєстУю, жє тым Ургадам писарствам
зємским далєи дла великих власных потреб моих шафоват[и н]є могу и прошУ,
абы ми то до книг кгродских браславских записано было. Што а, до вєдомости
своєи принавпш, до книг записати вєлєл, ако ж єст записано. Напть3видимУс с
книг [є]го мл. пнУсуди зємскомУ з моєю пєчатю єсть выдан. Писан УБраславли.
Печатка
[Прєгорєи Баибуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4048II, арк. 146. Засвідчена
копія.

Реґести:
Wypis, ze szie opowiedal pan pysarz ziemsky braslawsky, ze pysarzem bycz
niechczial.
Manifest w [.. .Jpilnosci Mikulskiego4, pisarza ziem(skiego) braclawskiego),
iz dla waznych przeszkod daley urzędu tego sprawowac nie moze y pieczęc
sklada. 1596 d. 21 febr(uara). W ziem(stwie) bracl(awskim).
Там само. Арк. 146 зв.

1Далі має бути У.

2Браславского

гПотрібно На што.

4Mikulinskiego

№261
1596 p., квітня 12. Брацлав. Зізнання земського возного єнєрала Романа Половецького перед
Брацлавським ґродським урядом про те, що брацлавський возний Андрій
Трембицький, всупереч даній брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському обіцянці, не з’явився до цього уряду в погоджений між ними час,
щоб засвідчити, що брацлавський земський писар Іван Микулинський, пославшись
на те, що відмовився від писарських обов’язків, не видав йому для підкоморія
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брацлавські земські мембрани, потрібні останньому для полагодження спірних
справ з брацлавським воєводою кн. Янушем Збаразьким та іншими особами
Выпис с книг кгродских замку гсдръского Браславског(о)
Лѣта Божого нарожєи1тисіача niamcom дєвєтдєсіат шостог(о) мсца априліа
бТдніа
На вріадє кгродском Браславском пєрєдо мною, Григорємь Чєчєлєм,
подстаростим браславским, постановившись собличнє, шліахєтньш Роман
Половєі/кин, єнєрал возньшзємскии, ку записованюдо книг тыми словы созналь,
иж, дєи, року нинєшнего дєвєтдєсіат шостог(о) мсца апрєліа дєвіатог(о) дніа
єго млсть пан Лаврын Пєсочиньскии, подкоморьш браславскии, сам чєрєз сєбє
при бытности моєи а потом и вріаддовнє чєрєз мєнє просил, напоминал пана
Андрєіа Трємбю/кого, возного брасьлавского, и доход давалъ, абы на вріад до
Браславліа єхал и до книг кгродских созналь, што в року тєпєрєшнємь дєвєтдєсіат
шостомь мсца марца піатог(о)надцат дніа ходил сон com пана подкоморог(о) до
єго млсть іїна Йвана Микулинского, писара зємского браславского, #ріадовнє
просєчи to мамрамы зємскиє браславскиє протав [є]го млсти кніазіа І3н#ша
Збаразского, воєводьі браславског(о), и инших сособь, и доход єго мл. дата готов
был. Ино пан писар тых мамрамов єго млсти пан# подкомором# дати нє хотєл и
нєдал, повєдаючи, иж, дєи, их єго млсти дати нє мог#, бом сє на близко прошлых
рокохь зємских браславских со Трєх Кроліах и на соимику браславском в року
нинєшьнємдєвєтдєсіать шостом протєстовал, [ж]є писаром болшєи быти нє хоч#
и тот вріад писарским и пєчат зємскую з сєбє здалєм. ІЗко ж тоm Андрєм
Трєибиукии, возньїи, пєрєдо мною при єго мп. пан# Фридр#, подстаростим
вєниі/ском2, и при пан# Дмитре Щикитинском, и при многих людєх в дворє єго
королєвскоє млсти вєницкомь пан# подкомором# присобєцал и, #пєвніаючи
почтивьш словом, рук# на то пану подкомором# д[ал]ь, жє надалєи, в піатниц#
рано, апрєліа второг(о)надцат дніа в Браславли на #ріад ку том# со[зна]ню мєл
быти. На што єго мл. пан подкоморьш аж до сєго часа єст, а иж повинносте
#ріад#, слов[#] поі/тивом# и данюруки своєє досыт нє #чиниль и досел нє прибыл.
При чомь слуга пна подкоморог(о) пан Трохим Лєдинскии б#д#чи, аж праве
вєчорь протєстовалсє на тог(о) Трємбш/кого, иж, дєи, сонто всє чинить ку помочи
сторонє противнои а ку #блєжєню и сомєигьканю справєдливости пна моєго, в
чом на нєго со вин# и со шкоды за то тасіачу золотых свєдчилсіа. И просил, абы
тоє сознанє возного и протєстацьііа єго была записана. На пгго и выписъ с книг
єго млсти пану Лаврєн# Пєсочинском#, подкомором# браславском#, под моєю
пєчатю єсть выдан. Писан # Браславли.
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
С книгами корыкговал Кгулчєвскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1,спр. 4048 П, арк. 147. Засвідчена
копія.
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Регести:
1596 dnia 12 april(is). Protestatia na Andrzeika wozne0 o nieznanie a o
memrany przeciw pisarza ziem(skiego) braclawskie0.
Lawryn Piasoczynskich (!), podkomorzy bracl(awski), o niewydanie przez
pisarza braclaw(skiego) membranow p(rzeciw)ko Zbaraskiemu. W grodzie
bracl(awskim).
Тамсамо. Арк. 147 зв.
1нарожєніа

2вєницским
№ 262

1596 p., квітня 16. Брацлав. Зізнання земського возного єнєрала Андрія Трембицького перед
Брацлавським ґродським урядом про те, що брацлавський земський писар Іван
Микулинський, пославшись на те, що відмовився від писарських обов’язків, не
видав йому мембрани, потрібні брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському для полагодження спірних справ з брацлавським воєводою
кн. Янушем Збаразьким та іншими особами, і протестація до того ж уряду
Сєвєрина Ціховського, урядника Жорнищського маєтку підкоморія, від імені
останнього, щодо цієї невидачі
Выпис с книг кгродских замку гсдрского Браславского.
Лѣта Бжго нарожєніа ДФЧБ мца априліа §Ґдніа
На Уріадє кгродско[д< Бр]аславском пєрєдо мною, Григорємь Чєчєлєм,
подстароспш браславским, постановившисіа со[блич]нє, шліахєтньш Андрєи
Трємбицкик, єнєрал возньш зєєскии, ку записованю до книг кгродск[их
бра]славских тыми словы сознал, иж року тєпєрєшнєг(о) дєвєтдєсіат шостого
мсца марца п[іато]г(о)надцєт дніа, маючи іа при собє двох шліахтичов пна ЇЛт
Павловского а пна Стан[исла]ва Курнєвског(о), был єсми на справє пна Лаврєна
Пєсочинског(о), подкоморог(о) браславско[г(о)], и за посланеє єго млсти
ходилємь до єго млсти ііна Йвана Микулинског(о), писара зєєског(о)
браславског(о), вь Вєницьі в доє пна Йвана Красносєлског(о), просіачи, абы
єго мл. пан писар пан# подкоморому браславскому мамрамов зємских
браславских з дєсіат пар дал на справы протав вєлмозсног(о) кнзи (Знуша
Збаразског(о), воєводьі браславског(о), и инших сособь, а пан подкомории и
доход дати готов был. Ино єго мл. пань Микулинскии, писар зємскии
браславскии, тьиг мамрамов пану подкоморому дати нє хотєл и нє дал,
повєдаючи, иж дєи, их дати єго мл. нє могу, бом сіа на близко прошлых роках
зємских браславских ооТрох Кроліах и на соимику в Браславли в року нинєшнєм
дєвєтдєсіат шостом, жє писаром бодшєн быти нє хочу, протєстовал. При котороє
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тепер сознаню возного Ѵріадникь пна подкоморог(о) жорнищеким шліахєтньш
пай Сєвєрин Циховским тут будучи, имєнєлі пна своєг(о) на іїна Йвана
Микулинског(о), іако писара зємског(о) браславског(о), сонєданє тых мамрамов,
шкоторьгє, дєм, н пєрвєи сєго нє раз пал мои єго мл. просил, а затьш дєєтеє
Зближене и сомєшканє тых и инших розных справ єго мл. пна подкоморог(о) на
трибунал тєпєрєшним, и со многиє шкоды, которые затьш вжо приніал и єщє
приймати мусит, протєстовалсіа. И просил Ѵргадникъ пна подкоморог(о)
жорншцекии пан Сєвєрин Циховским, абы тоє сознанє возног(о) и протєс[тац]ьііа
єгобыладо книг кгродских браславских записана. Што ест прижато и записано.
На што и выпис с книг єго млсти пан# подкоморому браславскому под моєю
пєчатю єст вьвдан. Писан Браславли.
Печатка
Грєгорєи Баибуза
С книгами корыкговал
Стєфан Кгулчєвскии
ЛНБНАНУкраїни, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048 П, арк. 148. Засвідчена
копія.

Регести:
А° 1596 die 16 aprilis. Rellatia wozne0na tribunal, ze p. Mikulinski, pisarz
ziemski braclawski, membranow ziemskich na pana woiewodę braclawskiego
p. podkomorzemu dac nie chcial.
O oddanie membranow. Z ksiąg grodzkich zamku braslawskiego.
Там само. Арк. 148 зв.

№ 263
1596p., травня 4. Варшава, на сеймі. Зізнання возного єнєрала земського і королівського двору Криштофа
Чижовського перед королем Сигізмундом ІП і коронною канцелярією про те, що
вінуВаршаві вручив брацлавському воєводі кн. Янушові Збаразькому два позови
Брацлавського земського суду з вимогоюз’явитися на сесію коронного трибуналу
всправі за скаргою брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського стосовно
неповернення йому частини захоплених ірунтів Жорнищського маєтку, спалення
Жорнищ, несплати зарук та заподіяння інших шкод
Репіацыіа положєньїа позвовь comПєсочиньского воєводє браславсколгії
Жигимонт Трєтии, Божю etc.
(Ознаим&мь тьш ншимь лйстом etc. Постановившисіа собличнє пєрєд нами
и І книгь канцєлсарьіи нашоє коронноє, шліахєтьньш Криштофь Чижовскии,
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єнєрал возньш зємьскии и дворУнашого, ку записанью до книгь ншихь вызналъ,
иж рокУ тєпєрєшнєго тисєча патсоть дєвєтьдєсгат шостого мца мага
чєтвєртог(о) днга, маючи шн при собє сторону двох шлгахтичовь ІЗна
КУбаковского и Вавринца Хмєлєвского, подал два поЗвы трибуналскиє за пєчатю
зємьскою браславского и с подписоє рУки писара зємского браславского
вєяможномУ кнзю ПЗІнУшУЗбаразском#, воєводє браславьскомУ, ообличнє в рУки
тУть, Ув Варшавє, в жалобє Урожоного Лаврина Пєсочиньского, подкоморого
браславьского, то ест перший сонєпода»є ємУвсих кгрУньтов єго жорншцских,
к том# со кгвалть, шкоды и зарУки, а другий со звоєва»є и спалене добрь єго
Жорнищь, такьжє ю кгвалть, шкоды и зарУки. В которкх справахь за
нєдопУщєньє єкьзєкУцьш кУвинамь баницыи и кУпозысканю тых справ сумь
сказаных и шкод своих кнгазга воєводУ браславского на трыбУнал позываem. А
такиє ж дрУгиє два позвы при сторонє поводовом зоставиль, гдє тага жалоба
мєновитє (описана єсть. И рокь за тими позвы собУдвоє сторонамь ючєвисто
зложыл становитисга в Люблинє пєрєд сУдомь головним трибУналскнмь в рокУ
нинєшнємь дєвєтдєсіать шостомь водлє сописанга тєрминУ в тых позвєхь, к г д ь і
справы воєводства Браславского сУжоны бУдУть. Котороє сочєвистоє сознанє
того возного мы прингавши, до книгь ншихь канцєлгарьшских записати казали.
С которых и вьшис с пєчатью нашою корУньною подкоморомУ браславьскомУ
вьздань єсть. Писан в Варшавє на соимє валномь корУньноє дніа чєтьвєртого
мц. мага року Божого тисєча пгатсот дєвєтдєсіать шостого а панованыа
королєвсть наших полского дєвгатого а швєдского трєтєг(о) рокУ.
Joan(nes) Thamowski,
Справа того ж
R. P. vicecancell(arius)
Jan Nowosielecki
РГАДА, ф. 389, on. 1, спр. 200, л. 158 об. Оригінал. Те саме: ЛНБ НАН
України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 1. Засвідчена копія.

№ 264
1596p., травня 16. Варшава. Оповідання Яна Замойського, канцлера і гетьмана великого коронного,
старости белзького, мальборкського, книшинського, межиріцького, дерптського,
яворівського, городоцького і гарволінського тощо старости, перед коронною
канцелярією про те, що українні козаки, напавши на місто Брацлав та його замок,
розгромили шляхту, що з’їхалася туди на роки земського суду, нанесли їй чимало
шкоди, а також брацлавські ґродські і земські книги понищили, а деякі забрали,
через що він не має змоги одержати виписи вписаних до них документів, які
стосуються його маєтків Стінки, Скіндерівщини і Буші
(Оповєданє пна канцлера и гєтмана коронного шпогинєньє листовь
Жикгимонт Трєтии, Божю
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(Ознаммуємь тьш листом ншим. Ставши дно сєгодднєшнєго1шєстнадьцатого
Укниг канцлєрєм ншоє коронноє мєншоє, іаснєає/шожньш пан \Ан
Замоискии зь ЗамостА, канцлер и гєтман ншь навышшии коронньш, бєлзскии,
малборскии, кънышинскии, мєжирєі/кии, дєрпьтскии, саворовскии, кгродєі/кии
икгварволскии etc. староста, свєтчилсє, иж тых недавно прошльис чсов люди
с в о в о л н ы е Ѵкраинные козацъство, // на мєсто и замок ншь Браславскии
наєхавши, ш л А х т у тамошнюю, которал сє была на роки, подь тот час н а є х а н ь А
ихь припадльїє, зьєхала, розгромивши, немало кгвалтов и шкод починиnu, існги
з&мскиє и кгродскиє тамошниє показили а нєкоторьіє и побрали. В которых то
книгах прєрєчоньш гетманъ ншь коронньш маючи въведеные справы свои,
мєновитєлисты головные купна, записы Стєнки, Скиндєрєвщиньї и Бушоє, иж
вьшисов в ь в є д є н а там тыхъ листовь головних такового купна и записов, такжє
сознаніа возных ^ в а л с ч о є в тьіє маєтности с книг тамошнюс побраных и
п окаж он ы х дліа тоє причины мєти нє можєт, прото юбовАючьісє, жєбьі на потом
хто ж колвєк помєнєнмх справ, которьіє сон был в там тьіє к н и г и з &м с к и є и
кгродскиє браславскиє вьвєч, вь вонтпливость нє приводал и затьш нєправности
икоє соньш або тєж затруднєніа в тых справах на чсы припише нє задавал,
прихиліаючисєдо права посполитог^, пєрєд книгами канцлАрєи ншоє свєтчилсє,
просечы, абы тоє юсвєтчєнє было приніато. Котороє мы принАти росказавши, с
книг канцлєрии ншоє помєнєному іаснєв&гможному гєтманови їшюм^ под
п є ч а т ю ішюю коронною выдат росказали єсмо. Писан УВаршавє лєт. Бож.
наро ж. A3>4S мсца маА SI д н а .
Joan(nes) Trarnowski,
Flor(ian) Olessko
R. R vicecancell(arius)
мсца м аїа

РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 201, л. 76 об.-77. Оригінал. Опубл.: Материяли
до історії козацьких рухів 1590-х pp. / Подав М. Грушевський // Записки
НТШ. Львів, 1899. Т. ХХХІ-ХХХП. С. 10.
1сєго д н єш н єго

№ 265
1596p., червня 10. Брацлав. Оповідання брацлавських підсудка Михайла Ласка і земського писаря
Івана Микулинського перед Брацлавським ґродським урядом про те, що через
неявку брацлавського земського судді святотроїцькі роки Брацлавського
земського суду не могли розпочатись
Видимус с книг кгродских замку гсдрског(о) Браславского
Лѣта Бжго нарожєніа ДФ дєвєтдєсіат шостог(о) мсца июніа дєсіатог(о)
дніа
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Пришєдши и постановившисє собличнє на вріадє єго королєвскоє мл.
кгродском Vзамку Браславском пєрєдо мною, Григорємь Чєчєлєм, подстароспш
судовим, их млсть па» Михаило Ласко, по[д]судокь, а па» Йван Мнкулиискии,
писар, Зрадники судовые зємскиє браславскиє, соповєдали, иж, дєи, мы с
п о в и н н о с т и вріад# нашог(о) приєхалисмо дліа сужєніа и штправованіа роков
зємских, которьіє водлуг статуту шСвєтои Троицы и дніа нинєшнего припали.
Нижли єго мл. па« суди, колєкга нашь, на дєн нинєшнии тут, до Браславліа,
сам нє прибыл и дліа нєбьггности єго мл. пна суди тых роков мы судити нє
могум1. И, шсвєдчивши тую свою пилност возньш Воитєхом Качкою, которьш
тут жє при тсш соповєданю их мл. был, просили, абы то до книг кгродских
браславских записано было. Ш[т]о єст приніато и записано. На што и видимус
с книгь єго мл. пану \Ану Бо[к]ию Пєчифостскому, подкоморому
володимєрскому, под моєю пєчатю єст выдан. Писан Браславли.
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
В нсбытности пна Грєгоріа
Баибузы, писара кгродског(о)
браславског(о), Стєфан
Кгулчєвскин, подписок кгродскии
браславскии, ш.р.
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 3. Засвідчена
копія.

Реґести:
Протєстацьііа пана писарова, жє хотѣвъ роки судит.
Manifestacya p. podsędka у pisarza grodzkiego winnickiego, ze nie mogą
sądzic roczkow, poniewaz sędzia nie ziechai na sądy. A(n)no 1596 d. 10juny.
Там само. Арк. З зв.
1можем

№ 266
1596p., липня 8. Брацлав. Позов Брацлавського земського суду брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському в справі за скаргою пінського старости кн. Юрія
та його брата кн. Криштофа Збаразьких про безпідставність виданих судових
позовів і декретів, спричинених звинуваченнями підкоморієм їхнього батька
брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького у вчиненні наїздів на
Жорнищський маєток; підкоморій, зазначено далі, повинен на вимогу позивачів
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перед Брацлавським земським судом оголосити недійсними ці позови і
декрети
Запис возного Якова Козловського про те, що він 15 липня 1596 р.
вручив цей позов особисто JI. Пісочинському
Жикгимонт Тр[єпш, Божю млстю ко]рол полскии, в[єликии] кніаз лтвским,
ру[скии, прус]ким, мазовєі/кии, [жомоитскии, ифл]гантскии, кготскии,
ваидалскии и швєдским дєди[чньіи корол]
^рожономѴпану Лаврину Пєсочинстм^ подкоморомі'браславско.м}/.
Жаловал # суд# нашог(о) зємског(о) Браславског(о) вєлможньїи пан єго мл.
кнжа Юрєи Збаразскии, воєвода1браславскии, староста пинскии, сам оот сєбє
и, ико брат старший, имєнє[л<] брата своєг(о) молоділог(о) кнжати Криштофа
Збаразског(о), 2лєт нє маючог(о)'2, на вГм. што, иж вГм. в нєбьітности их мл.
а недорослих лєт их мл., кгды (обидва на на#цє # чужих зємліах били, гако
мают вєдомост, ют року дєвєтдєсіатог(о) розньши чси позви по єго мл. пна
воєвод# браславског(о) кнжати Инуша Збаразског(о), штца их мл., в двох
ниіаких справах, #в однои шнигакоєс спалєнє Жорнищъ и шшкоды, а в др#гои ш
ниіакоєс вибитє з кгрунту Жорнищъског(о) и ш шкоди, такжє позви зємскиє
браславскиє, в розних кривдах писаниє, на имєнє их мл. властноє матєристоє,
дєдичноє, до которог(о) єго мл. пан воєвода браславски[и] жадног(о) права и
належносте нє маєт, Нємиров, наносил и чєрєз возних своих и, снат, дєкрєта
суд^кгродског(о) Браславского и суд# головног(о) трибуналског(о), и нєгакиєс
прєзьіски, и переводь* права за таковьш нанєсєнєм тих позвов на єго мл. пану
воєводє браславском^ штц# их мл., с тих добрь их мл. гакобых3мєнил и дєржал,
и нєкоториє влас[т]ннє кгрунти там тих добрь их мл. власних прєтєкстом
соньїхнигакихсь пєрєводов своих до ниіакоєс держави своєє Жорншцьско[є] собє
побрал и привлащил, и там тьіє добра их мл. властньїє шных шбтіажил и
сонєровал, и болшь єщє добрь и кгрунтов их мл. посєсти и привлащати би
хотєл, бо им нєіакоєс єкзекуцьш # их мл. в тих добрах #поминал, и далєи тиє
добра до трудности бил #силовал. Тєди єго мл. пан староста пинскии,
приєхавши тєпєр недавно с чужоє зємли, штом всєм вєдомост взіал и твою мл.
©нанєсєнє позвов зємских браславских по пна штца их мл. на тих жє добрах, в
розних арєндах новоположоных, на трибунал на воєводство Браславскоє, в року
тєпєрєшнєм 45 припадаючоє, шт сєбє, єщє и имєнєм тог(о) брата своєг(о), ач
досудУнєналєжног(о), бил запозван. Тєдьі тєпєр штступивши тих позвов своих
трибуналских повод, ако до [нєн]алєжног(о) [су]д# виданих, т[єпєр знову с]ам
om сєбє и имєнєм тог(о) брата своєг(о) [до суд#] южь налєж[ног(о)] зємского
браславског(о) вас до знєсєна тих позв[о]в [зємских], // ако и кгродских [и
всѣх] дєкрєтов кгро[дских, зємски]х 2и трибуналских-2 процєсов по[ступков
прав]ных вшєліаких протав штца их мл., гако[бы с тих добр]ь их мл. властных,
в справах, звыш рєчоньїх, чєрєз вГм. нєправнє (одержаних, на гак[ом]колвєк
сгопнюзосталих, с тих добрь своих дєдичних, матєристих и шшкоди двадцат
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тисіачеи золотых полс[ких] позьіваєт а (о забране и посєчнос/и (!) кгрунтов их
мл. тых доб[рь] чєрєз вГм., без бытности их мл., цєлоє право собє и тому брату
своємі/, іако с права належати будєт, заховуєт. Прото пгтобы вГм. в залжу
ншоє Браславском на роки зсмскиє браславскиє, которые в року тєпєрєшнєм
J5>4S на дєн свтог(о) Михала римског(о) свта припадуот и на завтрєє того
свта сужоны будут, шбличнє и завите, гако на рокУзавитсш, сам стал и в тамсє
всем их м[л]. наконєі/ Усправєтливил. Писан У Браславли року ДФЧ8 мсца
июліа сосмого..
Позов
Печатка
Йван МикУлинскии, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 8-8 зв.
Оригінал. Те саме: Там само. Спр. 4122III, арк. 55-55 зв. Незасвідчеиа копія.
Переклад польською мовою.

Року ДФЧБ мсца и ю л а пєрвогонадцат дГніа] дал в руки єго мл. пну
подкоморому браславскому.
ІЗковь Козловсюш, возньш
Там само. Спр. 4049II, арк. 8 зв. Оригінал.

1воєводичь 2' 'гДописано над рядком.

3іакобы

№ 267

1596 p., липня 9. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою володимирського
підкоморія Яна Бокія Печихвостського про те, що брацлавський земський судця
Семен Ободенський, будучи позваний Брацлавським земським судом стосовно
захоплення земель маєтку Махнівців, що належить підкоморієві, на роки цього
суду, на яких мав розглядатися даний позов, не з’явився, через що вони не
відбулися
Wypis s ksiąg spraw glownych tribunalskich woiewodstwa braslawskiego
Roku tysiąc pięcset 96 miesiąca iulia dziewiątego dnia
Przed narni, deputaty sądu glownego tribunalv liubielskiego, ze wszytkich
woiewodstw Korony Polskiei na rok teraznieiszy dziewiędziesiąt sząsty obranemi y
wysadzonimi, gdy sprawy woiewodstwa braslawskiego porządkiem swym po inszych
woiewodstwach sądzony byli i ta sprawa z regestru sądowego przipadla między
vrodzonym panem Janem Bokiem Pieczichoskim, podkomorzim wiodzimierskim,
aktorėm, z iednei, a vrodzonymSiemionemObodenskim, sędziąziemskimbraslawskim,
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iakootpomo, z drugiei strony, o tho, isz pomienieny sędzia, będąc pozwany iz ynszymi
vrzędnikami iegodemidowskimi otpodkomoriego wlodzimierskiego o zabranie gruntow
imienia iego Machnowiec na roki ziemskie braslawskie, ktore przipadali w roku
teraznieiszymdziewięcdziesiąt szostymna dzien Swietei Troicy, tych rokow ziemskich
gwoli tei sprawie swei nie sądziel, iako mianowicie na tym pozwie iest dolozono. Na
roku tedy ninieiszym, za tym pozipozwem postanowiwszy sie v sądu oblicznie,
podkomorzy wlodzimiersky prosil, aby wedlug konstytucyi wina na panu sędzi byla
wskazana. A ot pozwanego vmocowany brat iego Bogdan Obodensky prosil wolnosci
stychprziczyn, yz maiący sędzia wiadomosc ot pisarza ziemskiego braslawskiego, ze
pisarzem bye і tych rokow sądzic nie chcial, do Braslawia na pomienione roki nie
iachal i ich nie sądzil. Sąd ninieiszy glowny tribunalsky nakazuie pozwanemu
postępowac a za postępkiem pozwanego sąd nakazuie otpowiadac. A w dalszym
postepku sąd nakazuie [...] otpowiadac. A postępuiac daliei, sąd ninieiszy glowny
tribunalskynakazuie, aby sędzia ziemski braslawski przisięgę cieliesną vczinil na tym,
iako tych rokow ziemskich nie sądzil nie gwoli ani na glosc1komu, iedno maiąc
wiadomosc o protestacy pisarza ziemskiego braslawskiego i tak rozumieiąc, ze iusz
nate roki iachac i ich sądzic nie mogl. Ktoro przisięgę vezinie ma tu v sądu glownego
tribunalu liubelskiego od daty tego dekretu za trzi niedzieli a tho maiącz wzgliąd na
daliekoscdrogi і przeiazdv. Apotymza pozwolieniemstronypowodowei pana Bokieia, //
podkomorego wlodzimierskiego, tez przisięgę sąd ninieiszy do sądu grodskiego
braslawskiego na roczki grodzkie braslawskie, ktorę po wyszsciu szesci niedziel od
daty tego dekretu sądzony będą, w teize mocy otklada. A gdy przisięgę sąd nakaze,
co s prawa będzie naliezalo. Co wszytko dlia pamięci do ksiąk2 spraw glownych
tribunalskich iest zapisano. S ktorych i ten wypis panu podkomoremu iest wydan.
Pisan wLiublinie.
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 52-52 зв.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

Реґеста:
Anno 1596 d. 9 julii. Dekret tribunalski między p. Bokiem a Obodenskim,
sędzimbraslawskim, o niesądzenie rokow o S(więtei) Troicy anni 96.
Там само. Арк. 52 зв.
'zlosc

2ksiąg

№ 268
1596p., липня 11. Брацлав. Позов Брацлавського ґродського суду брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському в справі за скаргою брацлавського земського судді
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Семена Ободенського і Олехна Яцковського про шкоди, заподіяні підданими
Кам’яногірського маєтку в лісі Яцковецького маєтку позивачів і підданимкуничникам Пиківського маєтку кн. Юрія Горського
Запис возного Михайла Братковського про те, що він 17 липня 1596 р.
увіткнув цей позов у ворота села Кам’яногірки
Юрєи Струс с Комарова, староста браславскии, вѣницкии и звиногородскии
Ѵрожоному єго млсти панУ Лаврѣну Пєсочинскому, подкоморому
браславскому.
Жаловали Усуд# моєго кгродского Браславского Урожоньш єго млсть пань
Сємєн (Ободєнскии, судія зємскии браславскии, а пан СОлєхно ІЗцковскии на
ваш# млст со томь, што ж, дєи, подданьїє вшоє млсти, пнє подкомории
браславскии, камєногорскиє Сємєнь Пєтровскии, атамань [к]амєногорскии,
Васил Антонєнко, НаУм Антонєнков зtam а Грицко Старыи рок[у] тєпєрєшнєго
дєвєтдєсіат шостого мсца марца и мсца апрѣліа розн[ы]х днєи за власнымъ
росказанєм твоєи млсти, панє подкоморыи браславскии, н[є]т вєдома, дліа
котороє причины, нагнавши товарУ вєликоє мнозство на кгрунт их власний
имєньїа их ІЗцковского, до которого ваш млсть, панє подкомории, и нихто иншии
НИКГДЫНИЧОГОнє мєль н мети нє можеш, то єсть в лєс Іі^цковскии, на Урочищ#
коло потока Коломазова, тьіє подданьїє ваш млсти, панє подкоморьш, годУючи
тоть товарь свои, дєрєва, згожоного на будоване розного, псуючи, тот лѣс немало
порУбали и дліа порУбаніа и попсованіа того лєсу маємо, дєи, шкоды ©d 57м.,
пнє подкоморыи, на тисєчу золотых полских. А потолі, дєи, того ж року
дєвєтдєсіат шостого мсца маїа дєсіатого дніа тот жє подданыи твоєи млсти,
панє подкоморьш браславскии, Сємєн Пєтровскии, атаман камєногорскии, з
многими сусідами своими, поддаными камєногорскими, за властньш жє
росказанємь вшєє млсти, пнє подкомории, нашодшн мо[цн]о, кгвалтолі на
кгру[нт] их власныи Малых Ицковецъ на Урочище Кропивную, по той сторонє
©mМалых Ицковєц, там жє взіаль безправне и кгвалтовнє пограбил в куничников
их а Уподданых кнзіа Щріа Горского мєщан пьпсовских, а мєновитє УЛукыана,
У Жадана, У Ивашка Козаченка, У Степана Гавриленка а Ѵласа, бчол их
сум[ѣ]сных из медомъ прѣснымъ Улєвь двадцат. Которыи грабеж до имєна
вашєи мости, панє подкоморьш, до Камєногорки, в двор до ваш. мости
©тпровадил, а в7м. тот грабєж до пожитку своєго ©бєрнул и привлащиль. В
чом собє єго млст пан судіа и пан П5цко[в]сюш юд в7м. жал, крывдУ и шкод#
немалую собѣ и куничником, вьппєи мєнованьш, быти мєную[ч]и, хочут ©толі
з вГлі. ючєвисто Управа мовити и сим моим позвом вшу млст позывают. Прото
абы вша млст на рочкох кгродских браславских, в року тєпєрєшнєм дєвєтдєсіат
шостом мсца августа двадцатого дніа припадаючих, пєрєдо мною самьш, а в
нєбьітности моєи ино пєрєд судом моим кгродскимь Браславским, іако на року
завитоє, салі стал, ватамана своєго и подданых камєногорских, вьішєи
мєнованьїх, постави» и в толі сє во всєм єго млсти пану суди и пну Піїцковскому,
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и куничникаи их млсти ^справедливий. Писан tf Браславли по нарожєню Сна
Божого Исус Хрста року Д3> дєвєтдєсіат шостого мсца июліа содинадцатого
дніа.
Позов кгродскии
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049 II, арк. 15.
Оригінал.

Року 33>4S мсца июліа сємог(о)надцат д н а Ѵткнул єсми позовъ кгродскии
браславскии ворота сєла Камєногорского, писаньш по єго млст пана
подкоморого браславского в жалобє их млстєи пана Сємєна (Ободєнского, суди
зємского браславского, а ііна СОлєхна ПДі/ковского со рєч, в позвє мєновит[є]
написаную. За которьш позвомь зложил єсми рок Браславли собєкш сторонам
куправу стати на рочки кгродскиє, в позвє мєновитє написаньїє.
Михайло Братковскии,
возньш, рукою
Там само. Арк. 15 зв. Оригінал.

Реґести:
До Камєногорки.
Pozew grodzki winnicki od p. Obodenskiego po pana Lawryna
Piasoczynskiego o nayscie lasu jackowskiego przez poddanych
kamennohorskich. 1596d. 11julij.
Там само.
№ 269

1596p., липня 15. Люблін. Впис у книгу коронного трибуналу спільного листа брацлавського
підкоморія Лаврина Пісочинського і брацлавського воєводи та кременецького
старости кн. Януша Корибутовича Збаразького про взаємне скасування
маєтково-грошових претензій і спорів і про проведення найближчим часом
розмежування Жорнищського маєтку підкоморія з Немирівським,
Данилковецьким, Коровайнівським і Ободенським маєтками князя (1596р.,
липня 12. Люблін)
, Выпис с книг справ головних триб^налских воєводства Браславьского
Лѣ/иа Божого нарожєніа тисєча niamcom дєвєтдєсіать шостого мсца
піатогонадцат дніа
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Пєрєд нами, деп#таты суд# головного трибуналу коронного Любєлско[г(о),
на рок] тєпєрєшьним дєвєтьдєсіат шостьт зо всих воєводствь Короны Полскоє
[©бра]ными и высажоными, ©блично постановившисє # суд# нинєшнгго
[головного] трибуналского, велможным пан єго мл. кнжа ІЗнуш Кориб#тович
Збара[зскии], воєвода браславскии, староста крєміанєцкии, з одноє, а єго мл.
пан Лав[ърин] Пєсочинскии, подкомории браславскии, з др#гоє сторони, #стнє
а доб[роволнє] и ©бадва згодне ку записованю до книг головних трибуналскшс
соз[нали] листь доброволнии запис свои, пєчатми их мл. и пригатєл их мл.
зап[єчато]ваньш и р#ками подписаньш, постановєнга своєго, ©пєвниє заись[тыа],
розници мєжи их млстью, в том записє их мл. мєновитє сописаньїє, #чи[нєнии].
Ико ж тоот листь доброволнии запись свои их мл., ©чєвисто # суд# ни[нєшнєго]
сознаваючи, дліа вписованга до книг триб#налских подали. Кот[орни суд
ни]нєшнии, при том их #стном сознанью дліа вписованга до книг тр[иб#налу]
приимуючи, перед собою читати сказаль, и тими слови єсть [писан]:
Инушь Збаразьскии, воєвода браславскии, староста крєміанєц[кии, и
Лав]ринь Пєсочинскии, подкомории браславскии, нинєшніш листолі на[шіш],
р#ками нашими и пєвньїх пригатєл наших, нижєи ©писаних, п[одписа]ньш и
пєчатьми запєчатованимь, ©знаимуемь, иж єсмо пєвн#ю [потреб#] мєжи собою
#чинили чєрєз посродокь пєвньїх приіатєлєи наш[их зу]полъных их млсти їїновь
Петра Стрємбоша, маршалька на тоть час [триб#]налу коронного Любєлского,
Гєронима Чижовског(о), дєп#тата воє[водства] Сєндомирског(о), Петра Баліа,
дєп#тата з воєводства Р#ского, Мико[лаіа] Чижовского, хор#жого холмског(о),
дєп#тата зємьли Холмскоє, [Жик]гимунта Блажевског(о), депутата воєводства
П о д о л ь с к о г о , [Петра] Лаща, дєп#тата з воєводства Браславског(о), ©бьічаєм,
нижем ©[писа]ньш. Напрод за вьіналєзькам сполньїх пригате/г, на то висажо[ных],
мнє, Лавринови Пєсочинскому, подкоморому браславскому, за вс[и крив]ды и
шкоди, #тратьє, коториє юдноколвєкь в чомколвєкь [мєновитє] собє мєшшш
до акт# днга нинєшнего, а то з сторони до[брь] и кгр#нтув моих Жо/шищьских и
инших кривдь вшєліаких, ©от єго [мл.] // пна воєводи браславского, так чєрєз
слуг, іако и подданих єго мл., мнє починєньїє, во всєм досыт ми сіа стало ©ть
єго мл. іїна воєводи браславьского. Прото га, Лаврин Пєсочинскии, вси
протєстации криминалньїє и ©кривди простые рєлгации возных и самог(о) вріаду,
позви, поступьки правъные, дєкрєта, зиски, прєзиски, скази, в которожколвєкь
суде албо #ріадє ©держаные, буд то чєрєзь мєнє самого, буд чєрєз слуги або
подданьїє мо[и], ©што ж колвєкь такь тиє поступьки правные, на коториє вжє
дєкрє[та] зємьскиє, кгродьскиє албо которогоколвєкь #ріад#, такжє и
трибуналскиє зашли, іако теж и тиє, коториє би ©дноколвекь в которол<колвєк
суд[у ал]бо вріадє протне єго мл. пна воєводи браславского, синов, слугь и
подданы[хъ] до акту дніа нинєшнего зостали и єщє нє бьіли зачати, вси а вси ин
єнєрє касую, #моріам и в ни во што ©борочам, так, иж их ани іа сам, ани жона
моїа, ани потомство моє, ани слуги и подданьїє мои часи вєчними взновліати,
до єкзєк#ции приводити нє маємо и швшєм вєчноє молчанє собє, жонє, слугам и
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подданьш своим, такжє и потаиству своєму в том веєм чиню, виніавши толко
дєкрєта трибунальскиє, з стороны толко самыдс крУньтовь Жорнищъских
содєржаньїє, вцалє, крол< шкод и закладов, прєзьісков, в них (описаних, за
[к]оторые мнє вжє сіа тєпєр досыт стало, бо тьіє вси кгрѴнъты и тиє дєкрєта со
них на их млсти пановь приіатєлєи наших и на ин1 супє[рар]битра, в то л і
постановєнюнашеш нижем сописаньїє, припустили єсмо розсудкови их млсти. А
(особливеа, Лаврин Пєсочиньскии, подкомор[ии] браславскии, Уріадь кгродскии
Браславскии и возных Ицка Шикаловско[го] а Дмитра Щикитинского с
протєстации протне нихь соть мєнє а з сознаньє2ихь в тих жє справах чинене3
єкзєкУции Учинєноє4, до іакогоколвєкь сУдУи вріадУ внесених позвов и речей, в
них(описаних, сото на триб[У]нал виданих, випУщаю, ш/иступУю и в ни во што
шборочаю, волними их ють них чинєчи. Такжє тєжровно ta, \&пуш Збаразскии,
воєвода браславскии, имєнєм своим з моєє сторони, такжє и имєнєм сторони
сынов [с]воих Юрыа, старости пинского, Крыштофа, кніажат Збаразьских,
протє[ста]ции, позви на трибунал албо до которогоколвєкь сУдУ со
котор[ые]кольвекь кривъды и рєчи, в них сопнсаниє, вьіданьїє, такжє и ^вшєліаких
кривдь, простих и кримина/шыг5, которые би такь іа самь и синове мои, іако
слуги и подданьїє наши сод кгрУнтов Данилковски[хь], // (Ободєнских и
Нємировских, и инших соть пна подкоморого албо с[луг, подда]ных єго мєти
мєнили, Умораєм н соm того всєго сотьступУємо [ ...] молчаньє со то чинити и
дороги до права собє и сином своим, так[жє слугам] и подданьш нашим оото
всє завираючи вєчнє. Алє иж била справ[а до] мєнє, Лаврина Пєсочинского,
єго млсти пну воєводє браславскому в с[правє со ют]ніатьє певних кгрУньтов
соть имєніа моєго Жорнищъ, на коториє в [... дє]крєта трибунальскиє зашли,
чинєчи в том досит воли и зданью п[нов] приіатєлєи наших сполних, на то
высажоних, кгды ж про сотьлєтос/я м[...] и нєвєдомости рєчєи их млеть панове
приатєли зобополньїє н[а...] в той мєрєє розсудькУ жадного Учинити нє могли,
тогды іа, ІЙнуш [Збаразскии], воєвода браславскии, a ta, Лаврин Пєсочинскии,
подкомории браслав[скии,...], припускаючи тоє справи на дєцизию правнУю,
алє тьіє вси [дифє]рєньцьі и розници з сторони кгрУнтовь тих Жорньнищьских,
[Данил]ковских, Короваинских и Нємировских и инших, до них прилегълыхъ,
кУ[...] мєнованьїх, даємо на розсудокь ихь млсти пновь приіатєлєи на [...], то
єсть єго млсти пна Юрыа Чєрлєньковского, воиского брасла[вского], которого
а, ІЙнуш Збаразьскни, воєвода браславскии, з моєє сторо[ни со]бираю, а єго
млсти пана \&н& Бокиїа Пєчифостьского, подко[морого] володимирьског(о),
которог(о) іа, Лаврин Пєсочинскии, подкомории бра[славскии], з моєє стор[он]и
(обираю, а то дліа Успокоєніа тих всих розниц [.. .]выхь и Учинєніа границь мєжи
тымикгрУнтами наши[ми...] даємо и злєцаємо. Вшакжє гдє бы тые два приіатєли
наш[и ...] Успокоити мєжи собою, в чомколвє згодитисє нє могъли, тогд[ы на
тот] час єго млсти пна Пєтра Лаща, іако супєрарьбитра албо п[осрєдника], к
тймъ двол< приіатєлємь нашим тєпєр заразь сполнє ю[...] и соному в моць то
даємо, жє сонь в том веєм, гдє чєрєзь тих двох [приіатє]лєи наших вирокь
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згодныи и слушъныи в там всємь статисє нє мог[ъ...], то вжє помєнєньш па»
Лащь всє то ско»чити и Успокоити маєт[ь ...] юнсш жє тєрминє. Которых то
приіатєлєи наших, вьшієи помєнєн[ьіх,...] и єго мл. пна Петра Лаща, посрєдника
албо супєрарбитра, ют да[ты] листу нашого за шєсть нєдєль албо, єсли бы на
тот час, буд то [хто]колвєкь с пновь пригатєлєи, буд тежпан Лащь, дліа хоробы
при[быти] нє могъ, тогды за юсмь нєдєл зУполныхь, cdm часУ вышшіа тых
шecm[u нєдєл] рахУючи, на тьіє кгрУньты сумпьтибус суис на мєстцє розниц, то
е[ст Кру]глого лєска ют Дантковєць, гдє пан подкомории поставить и юбє[р...],
што юбєємь сторонам праву и (оборонам ничого шкодити нє має[ть], // звести
и сами юсобами своими зьєхати маєм и будем повинни. А гдє бы чого, Божє
Уховаи, с тых наших приіатєлєи которыиколвекь албо тєж собидва пєрєд тьш
часоїм Умерли, теды, нє вымовліаючисе смєртью их, маємо прєдсє на тоє мєстцє
назначоноє часУтого ж вьієхати и там жє инших приіатєлєи на мєстцє змєрльїх
албо змєрлого каждыи з нась по юдному высадити будем повинни, которьіє
таковоє ж ваги быти мають, іако и тьіє, которых мы тєпєр собє мєновали и на
зданє их припУсти»и. А гдє бы тєж, чого Божє Уховаи, єго млсть пан Пєтрь
Лащь, посродникь албо супєрарбитєрь, пєрєд тьш часом [У]мєрь, тогды прєдьсіа
на тоть кгрУнть часУ назначоного, с приіатєл[ми] ставившисє, там иншого
сУпєрарбитра на мєстцє єго сполнє собє юбра[ти] маємо, которыи за такою ж
моцью, іако Умєршии, то всє скончити будєть повинєн. А гдє бы вєнць до того
пришло, жебысмы на иншого супєрарбитра згодитисє нє могли, тєдьі вжє тьш
самьш только рєкгрєс до права мнє, подкоморомУ браславскому, и поступькУ
моєму стороны толко самого кгрУньту Жорнищьского, Удєкрєтєх трибУналских
мєнованого, кромь шкод и зарУкь з стороны того крУнтУ, в тых жє дєкрєтєх
трибУналских юписаных и наказаних, за которьіє сіа вжє нинєшнєю Угодоюмнє,
подкоморому браславскому, ют єго млсти ііна воєводьі браславского досыт
стало, зь єго млстю пномь воєводою албо пот[о]м[с]твом єго млсти зостават
маєт до попартьа тых дєкрєтов и приведена их до єкзєкУции ю самьіє т[о...]
кгрУнты, крам шкод и закладовь, в них юписаных, нє Уближаючи ни в чомь з
обУдвУ сторон юборонал* правнымь ани сє тєж давностью жадною и
нєпопираньем тоє справы щитіачи. Которого то часУ, вьшієи юписаного, на
мєстцє назначоноє, мы, юбєдвє сторонє, становитисє с пригатєлми своими и
посродником або супєрарбитромь нашимь6, тьіє приіатєли наши сполньїє в тых
всих дєфєрєнциіах кгрУнту нашого згодныи и скутеѵныи выро/с Учинити и зараз
граници мєжи тыми кгрУнты нашими Усыпати н знаки граничные починити
мають. А єсли бы приіатєли, буд в части, буд во всємь, згодны бьгги и згодного
вырокУ в там всєм Учиниш нє могли, тогды супєрарбитєр, ако посродникь, сам,
толко за незгодою юныхь, вьірокоє своим то всє скончити и вси розници
Успокоити, такжє з[наки] граничные починити и копцы вєдлє здана своєго
Усьшати має[ть]. До чого всєго за згодним позволєнємь нашимь а за вьшалєзкам
приа[тє]лєи наших зУпольнУю моць, такь приатєлам нашим, ако тєж
сУпєрарбитрови тому, тьш нинєшним листам нашим даємо, юбєцУючи собє
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спольнє и листом тъш, собє за нас самых и за потомковь нашихь // запис#ючисіа,
ижштоколвєкь тьіє приіатєли в том всєм кгрук[тє] нашомь и розницах єго албо
за нєзгодою их супєрарбитєр постан[овіат], поступать, скажуть, Ѵчинать,
вырек#ть и розс#дькомь с[воим] знайдуть, и правнє обварюють, то єсть
подпиш#ть и запєча[тають], то всє чсы вечъными и с потомки своими здужати,
выполнит[и, гра]ниць, чєрєз них #сыпаных, нє взр#шати и (от вырок# албо
дєкрєт[ов] нє апєлєвати, ©ног(о) ничим нє повносити, жадного рєкгрєсу до
п[рава], собє и потомком своим в том всєм нє зоставуючи, вєчньїми чсы и со[...]
дєкрєть их и границы #чинєньіє до акть зємьских браславских [...] вьшггьєм
рок#и шести нєдєль по дєкрєтє тыхъ приатєлє[и...] и сочєвистє єго признати. А
ижь тьш кгр#нтомь Жорнищьским [...] подкоморого кгр#нты Нємировскиє,
Короваинскиє и сєл, до них налє[жачих], их мл. кнжать Юра, старосты
пинског(о), Крыштофа Збаразьских, сынов пна воєводи браславского, кїїжата
ихь млсть мєнат бытм прилєг[льіми], тогдьі и мєжи тьіми кгр#нтами, єсли
сутьприлєтьіє, приатєл[и...] того жь час# границ# вчинити мають и прилєглост
тых кгр#[нтов] розграничи/nu буд#ть повинни. А до #твєржєньа того запису и
[...], которьіє чєрєзь тьіє приатєли б#д#ть #чинєньі з ст[ороны] сынов моих, а,
ІЗнушь Збаразскии, воєвода браславскии, записую [...] своє» пн# подкомором#,
жє такиє границы чєрєз тьіє приатєли [...] тыми кгр#нты сынов моих а пна
подкоморого #чинєньіє [,..]ные, сьіновє мои Юрєи и Крыштофь кнажата
Збаразьскиє [вєчньїми] часы трымати и их зр#шати нє мают и нє буд#ть.
Которы[х то сы]новь своих до #твєржєньа и признаньа таких границь штд[...]
маю ставити до акть зємьскихь браславских пєрєд вышъ [...] трох лєть по
томь дєкрєтє приатєльсшм. А кгды их по[...] и шни вжє тьіє граници пєрєд
актами зємскими #твєрдать, [ва]р#нокь з стороны дєржаньа тых границь corn
добрь своих на [сєбє] приймуть, тєдьі тьш самьш таа кондыциіа з стороны
вар#н[ка], чєрєз мєнє за нихь #чинєного, встанєть и моцы жадьноє [м.. ,]дєть.
Атьш чсом, поки сьіновє мои того пєрєд книгами нє [.. .]ють, за шборон# соть
них в том всєм пну подкомором# запис#ю [...]. Што всє а, ІЗнуш Збаразскии,
воєвода браславскии, такжє теж а, Л[аврин] Пєсочиискии, подкомории
браславскии, под закладом дєсєтма тисєч [зо]лотых полских <обєц#ємо и
запис#ємоса з добрь своих всих с[о]бє сами и за потомки наши здєржати и
тому всєму досыт чин[ити]. // Которьш заклад сторонє, тоє всє полначои, албо
полшш7єє, сторон# про[т]ивную и тому досыт нє чиначую, албо потол<ки єє
волно будєт позвати до суд# зємского, кгродского в которьшколвєкь повєт албо
дотриб#налу Любєлского воєводства которог(о)колвєкь и на пєршом рок#, ако
на завитом, ютступ#ючи права, юриздиции, повєт#, воєводства и волностєм
своих, а тому с#дови, до которог(о) б#д[#]ть позвани албо потхшковє буд#ть
потіагнсны, сами сєбє и добра своє поддаючи, маєть сє #справєдливити и, заклад
заплативши, тому записо[ви] досыть #чинити толкокроть, колко потреба будєт,
давностью жадьн[ою] не вьімовліаючисє ани позву зльш написанемъ, титулом
и датою албо року [...] рыхльш положєнємь нє збиваючи, зволок, апелацыи и
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оборо» вшєліаких [жад]ных сами сєбє и потолясовь ошписуючи. А дліа лєпшоє
вѣры и пєвности мы, сторони ообєдвє, такжє и их млеть пновє приіаташ напій
ешшшє, звыш помєнєньїє, при том всед*6#д#чи за сочєвистою прозбою нашою,
тот листь напгь роками своими подписали и пєчатми запєчатовали. Писан8и
дѣіалосе в Люблинє на трибунале головною коронною Любєлском воєводс[тва]
Браславского року нарожєніа Исуса Хрста, Сна Божого, тисєча питсоть
дєвєтдєсіат шостого мсца июліа второг(о)надцат дніа. тог(о) листу,
доброволного запису пна воєводьі браславского и пна Лаврина Пєсочинског(о)
спольного пєчатим сосмь а подпис р^кь в тьіє слова: Janusz Zbarazky, ręk[ą],
Lawrzin Piasoczinsky, podkomorzi brasl[a]wsky, m. pp. Piotr Strze[mbosz], manu pp.
Heronim Czizowsky na Czizowie, m. pp. Piotr Bal [s Choczwi], ręką. Mikolai s
Czizowa, chorązi cheimsky i deputat ziemie tei, ręką. Zigmunt Blazewski, deputat
Podolie. P. Lascz.
Котороє то ^стноє а сочєвистоє и доброволноє сознанє єг(о) мл. пна воєводи
браславског(о) и піна Пєсочинского того листу доброволного запису их мл.
сполног(о) и згодного, такжє и тоть самыи запис Ѵвєс слово comслова до книг
сІЇдУголовного трибуналу коронног(о) Любєлского суд нинєшнии записат казал.
И єсть записано. С которых и сєс вьшис пну Пєсочинскому єсть выдан. Писан
VЛюблинє.
Печатка
[Pio]tr Strzembosz, rękąwlas(ną)
Lukasz Sapieha, deputat
[Zygm]unt Palczewski, woiewo(dstwa)
[kijo]wsk[i]
krako(wskiego), manu ppa
Матфєи Елович з [Ма]лина,
[Чап]лич, cydia зємскии луї/кии,
рѴкою
Юрєи СОвлучнмьскии, [писар\
[дєп]утат волынскии
Корыкговано с книгами
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 16-18.
Засвідчена копія.

Реґести:
Zapisanie compromissu.
А. 1596 die 15 julii. Extract tribunalski.Zeznaniezapisu [...] braclawski.
Między x(ię)ciem Januszem Zbaraskim a panem Lawrynem Piasoczynskim
o gronty zomiszekie z grontami korowaynskiemi у danilowskiemi, 9[o]bodenskich
у niemirowskich'9. Na trybunale woiewodstwa braslawskiego.
Na rozgraniczenie dobr niemirowskich od dobr Zomiszcz zapisany kompromis.
Там само. Арк. 19 зв.

'?
2сознаныа
Зчинєніа
4Ѵчиненых
5' ’ вшєліакиє кривды, простые и
криминалные 6Далі має бути будем. 7потешкеш ‘писано 9' '9 [ojbodenskiemi
у niemirowskiemi
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№ 270

1596p., серпня 24. Жорнища. Лист коронних шляхтичів про те, що в присутності їх як свідків
брацлавський воєвода кн. Януш Збаразький зірвав проведення 23 серпня 1596 р.
компромісарами володимирським підкоморієм Яном Бокієм, брацлавським
войським Юрієм Черленковським і літинським державцею Петром Лащем
розмежування своїх маєтків з Жорнищським маєтком брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського, передбачене угодою, укладеною ними в коронному
трибуналі 12 липня того ж року
Мы, Пєтрь Вольским, Станислав Пєнкошєвскии, Пєтрь Броновским, Каспєр
Маньковскии, Пєтрь Бабєцьким, ІЗнь Едлинскии, Филипь Лонцкии, Прокопь
Сєлєцкии, Станиславь Чєховским, Андрєм Поплавскии а Вацлавь Піасєцюш,
собьіватєлє коронни стану шліахєтского, шнагшуєм тьш нашимь листомь, кому
вєдати то будєть належало, нж року тєпєрєшнєго дєвєтдєсіать шостого мсца
августа двадцать трєтєго дніа, в піатницУ, были єсмо на вьієздє єго млсти пна
Лаврына Пєсочикского, подкоморог(о) браславского, зь єго млстю панамь
воєводою браславским кнзємь ІЗнѴшомь Збаразскимь водлє компромису, на
трибунале сєгорочнєм Любєлскомь мсца июліа дванадцатого дніа мєжьі них
Учиненого. Кгды сіа ообєдвє сторонє с компромисарми паномь Паномь Бокѣемъ,
подкоморьш володьімєрскимь, паномь Юрємь Чєрлєнковскимь, воискимь
браславскимь, и паномь Пєтромь Лащомь, дєржавцою лєтинскимь, на границы
мєжи Жорнищами и Данилковцами УКруглого лєска, Умогил ставили, єго млсть
пан воєвода, маючы зь собою люд# збройного школо двох тисєчєи, пна
подкоморого и приіатєль єго ©ступити вєлєль. Там жє з собою спор мели школо
читаніа справ, до того належачих, ш што пан воєвода на пана подкоморого
собрушалсіа и єму грозил. И такь, нє заховуючьісє школо розьсудку тоє справы
водлє порадку, в компромисє шписаного, тьіє панове компромисары, бо сіа заразь
в тую справу мимо них самь пань Пєтрь Лащь вдал, ани читаючы того
комьпромису и дєкрєтовь трибунальних, и инших листов и доводов граниѵных
порадкомь слушнымь нє слухаючи, чого подкоморьш домавА/гсіа и покладал
справы, ани на тьіє мєстца, куды сонь Указывал и вєсти хотєл, нє єдУчьі, зараз с
того мєстца пан Лащь в кгрѴнть Жорнищскии мало нє милю впопєрєкь поєхаль
иза ним вси р^шилисА, и по кгрунтах Жорнищских, куды шдно самь пан воєвода
браславскии хотєль, заєасдчаль аж по ІЗрославов ставь на Собку и Климіатинє,
посеред кгрунту Жорнищского лєжачии, а шт (Ободного, шт Илинєц ани шт
пна Йвана Красносєльского, которьш тамь а границі свою ку кгрунту пна
подкоморого ЖорнищсюшУ// признаваль, згола пан воєвода браславскии
іраничити и нигдє єхати нє хотєль. И такь са вси, ничого нє справуючы, назадь
вернули. А пан подкоморьш плачьливє такь пановь приіатєя, іако и самого пана
воєводьі1, просил, абы зо всихь сторон и прилєгьлоетєи ііна воєводьі
браславского, в процєсєх мєнованьїх, водлє того компромису а шбєтницє єго
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млсти пна воєводиноє скуточноє Непокоєне мєти могъ. И сосвєдчалсіа пєрєд
паны компромисарми на них самых и на сторону, иж сіа тому компромису во
веємь досить нє дєєть. Котороє (освєдчєньє ©ни приніати и в листь свои заразь
вписати шбєцали, нижпи копцовь ниіаких нигдє нє Ѵсыпавшы, листовь нє
справивши и ничого нє скончивши, на розньїє мєстца оштоль сіа того жь дніа
розєхали и потом болшєи2тамь нє бывали. Такжє и возньїє, и иншаїа шліахта, нє
смєючьі протне пна воєводьі браславского в той справє пану Пєсочинскому
сознати, прочь оот нєго ю/пєхали. А на завтрєє видєли єсмо, иж по кгрунтє
Жорнищскомь слуга пна воєводьі браславского нѣіакиись Лаврин Кулчикь,
маючы з собою со колкосоть чоловєка, куды самь хотіачы, границы чинить и
копцы сьіплєть. И кгды єго при нас #радникь іша подкоморого жорнищеким
Илыаш Ставецши пытал, дліа чого копцы сьіплєть, повєдил, иж маю на то
росказанє com пна своєго; што шн нами шевєдчиль. А такь того скривжєньїа,
#тыску и шкоды нєзносноє іїна подкоморого буд#чы мы вєдомьі, на свєдєг/гво
даємь єго млсти тоть напгь листь з нашими пєчатьми и с подписомь рукь, хто
писати #мєєть. Писань в Жорнищахь дна двадцать четвертого мсца августа
року тиеєча піатьсоть дєвєтьдєсіать шостого.
U печаток
Piotr Woiski, rekąwlasną
Petrus Babecki, ша(пи) sua
Stanislaw Pękoszewski, ręką swą
Prokop Sieleczky, ręką
Piotr Bronowski, reką swą
Stanislaw Czechowsky, ręką
Casper Mankowsky, ręką
Wactaw Piaseczki, ręką
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 46-46 зв.
Оригінал.

Реґести:
1597 d. 20 juni. Inter Piasoczynski et Zbaraski, palatt(inum) braclavien(sem).
Anno 1596 die 24 augusti. Testimonium od szliachty, co się na terminie
d. 23 augusta dzialozacompromissem.
Там само. Арк. 47 зв.

'воєводу

2Виправлено з нимали.
№ 271

1596 p., вересня 10. Брацлав. Впис у брацлавську ґродську книгу письмового зізнання земських возних
єнералів Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Миколая
Ясліковського і Романа Половецького про те, як, відповідно до постановленого
на коронному трибуналі компромісу, за їхньої присутності та присутності як
654

компромісарів брацлавського войського Юрія Черленковського і
володимирського підкоморія Яна Бокія Печихвостського та суперарбітра
літинського державці Петра Лаща зі Стремильча відбулося розмежування
Жорнищського маєтку брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського і
Немирівського, Коровайнівського та Данилковецького маєтків брацлавського
воєводи кн. Януша Збаразького (1596p., вересня 10. Брацлав)
Выпис с книг кгродских замку гсдрского Браславског(о)
Літа Бжог(о) нарожєніа ДФ дєвєтдєсіат шостого мсца сєнтєбра дєсіатого
дао

__

На врлдє єго кр. млсти кгродстм Браславском пєрєдо мною, Григорємь
Чєчелш, подстаростим браславским, постановилшисл юбличнє, єнєраловє
возньїє зємскиє воєводствь Києвского, Волынского и Браславского шлАхєтньїє
Миколаи ІЗсликовскии а Роман Половес/кии, сознавши ючєвистє до книг
кгродских браславских, и1того сознанл своєго подали на писмє под пєчатми
своими тьіми словы:
\А, Миколаи Исликовскии, a ta, Роман Половєі/кии, єнєраловє возньїє зємскиє
воєводствь Києвског(о), Волынского и Браславского, доброволнє а оодностаинє
симнашим листом сознаваєм ку записованью до книг кгродских [бр]аславских,
иж за приданеє листовньш com вшєи млсти, панє Григорью Чєчєлю,
подстаростєи браславскии, року тєпєришнєг(о) тисєча ПАтсот дєва/и[д]єсати
шостог(о) мсца августа двадцат трєтєг(о) дніа, плтниц#, были єсмо на справє
пана Лаврина Пєсочинског(о), подкоморог(о) браславского, на кгрунтє мєжи
им[є]на єго млсти Жо/7Нищь а мєжи имєнєи єго млсти кнзіа Онуша
Збараасского, воеводы брасл[ав]с[кого], com Нємирова, Короваиноє и
Данилковєі/, кгды их млеть водлє компромису своєго на трибунале Любєлском,
в року нинєшнєм вчиненого, на час дна, вьшієи мєнованого, н на мєстцу
назначоном, гдє пан подкоморєи Чказал, У Круглого лєска, com Короваиноє, с
шшромисарми, на то вы[са]жоными, то єсть их млеть с паном Петром Лащєм
з Стрымилча, дєржавцєю лѣтинским, супєрарбитро.м, а паном Ю[рє]мь
Черлєнковским, воиским браславским, а панам ХАпом Бокѣелі Пєчихвостским,
подкоморим володимєрс[килі], ставилисА. Гдєтьіє пановє компромисарє, соколо
розниі/ граничных выслухавши спор[о]в и свєдеі/ствь тыдг сторон, напрод
поєхали com того Круглог(о) лєска, com Короваиноє ку граници [пана И]вана
Красносєлского вправо и, поми[ну]вши рог лєса, которьш зовуm Вє/?бєцьк[им]
рогом, и пасє[ки под]даных нємировских Увєс2, ку Короваинои, за соньш рогам
лєсаку полю нєдалєко Прозорового Круглого лєска, гдє пан Красносєлскии плту
границы своєє &сазал, над верховиною Лопенѣ, дѴб[а] вєликого, их млеть ПАту
граничную вчинити, самого дуба натесати н коло нєго копєі/ первыи Ѵсыпати
Ką3anH. (Оттоє патьі и копца, верховины Лопенѣ ^сыпаного, всє правц[ем] до
Йрославова ставу, на рєчцє Собку лежачого, com паты пєрвого копца через
долину рудку Лопєню и чєрєз дорогу, што идєт з Жорнищь до Нємирова, и
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чєрєз полє, прозьіваємо[є] Блєдливоє, и чєрєз верховину тоє ж рєчки Лопєни,
держачи самую рєчку Лопєню вправо в кгрунтє Жорнищстм, чєрєз всю дуброву
и в нєи чєрєз дорогу, з Жорнищь до Вѣницы йдучую, просто всє правцем до
Орославова ставу по тых мєстцах копцы сыпати и знаки чинити казали, аж до
юстатнєго [к]опца над самою грєблєю Орославова с[т]аву, на рєчцє Собку
лєжачог(о), над скалою ^сыпаного. В[си]х копцов двадцат два. А тот став
Орославов при пану подкоморол* вєчнє зостал. А кгдьі [с]а тал граница пана
воєводьі браславског(о) юстатнєго копца данилковскаи по став Орославов
шт Жорнищь штправовала и тот став при пану подкомором зостал, то єст тьіє
вси кгр[у]нты шт патьі першого копца, коло дуба всипаного, всє правцем [а]ж
до шстатнєго над Орославовым ставом, над скалою ^сыпаного, полєвє кгрунты
пану воєводє браславско[му] и потомству єго млсти, а поправє пану подкоморєму
и єго потомству до Жорнищ[ь] вєчнє присужєньї. Тогды пан подкоморьш, далєи
поступуючи, шповєдал и йсазыв[ал], иж рєчка Собок, чєрєз тую греблю за
Собком вси кгрукты суm єго власньїє Жорнищскиє //до Собу и за Соб, шкоторые
справа зь єго млстью кнзем воєводою браславским была и в процєсєх сут
мєнованьї, а компромис на Непокоєне всих розниі/ граничных служит. А иж до
тых кгрунтов єго Жорнищских з лєвоє руки граница кгрунтов (Ободєнских
прилегла, домовалса, абы єго мл. кназ воєвода браславскии шт границы
шбодєнскоє и далєи розграничєнА и #спокоєна водлє компромису з ним
поступовая. [Е]го млсть кнзь воєвода браславскии штказал, иж, дєи, іа
дєржавцою (Ободного сполнє с паном Семеном, судєю земским браславким, а
паном Богданом (Ободєнскими єстєм, [шт] которых самь граничити нє могу,
алє, дєи, нехай пан подкомории кгрунтов своих вживаєш, а штую границу свою
шт (Ободного нас всих Ѵчастников позывает. И затьш іако єго млсть к н а з
воєвода браславскии далєи нє поєхал, так и вси зь єго млстью назад са вернули.
Тогды пан подкоморьш на єго млсть кнза воєводу браславского ш нєвьіполнєнє
до конца шного компромису и што, абы потом тьіє кгрунты єго Жорнии/скиє вь
вонтпливост сякую привожоны шт кого нє были, нами свєтчилсА и право цєлоє
собє заховал. А потом при мнє, Романе Половєі/ком, йюминалсА пан подкоморыи
нє раз tf панов компромисаров, жєбьі тоє протєста[ц]ьш єго в листе своєм, гако
са дѣіало, доложили. То пак и вчорашнєго дна дєватого мсца сєнтєбра в
нинєшнєм жє року за приданєм ѴрАдовым были єсмо на справє во имєню єго
млсти пана Пєсочинског(о) Жорнищах, гдє на тот час намє[стн]ик тамошнии
Стєпан Давьідєцкии, етєрєгучи тьш пилнєи вшєлакого [зат]руднєнл и ^ближєнА
в той справє граничнои пану своєму, тьіє вси границ[ы, коп]цы и знаки, ^чинєньїє
нами, знову собводил и #казовал. Око ж мы, маючи при собє шлдхту людєм
добрых пана Она Мигорского а пана Станислава Брєжинского, єздили єсмо на
тьіє граници и, почавши шт п а т ь і шт тог(о) копца, над верховиною рєчки Лопєни
сыпаног(о), школо натесаного дуба, нєдалєко Прозорового Круглого лєска, іако
са вышеи помєнило, шт того всє [п]равцєм аж до Орославова ставу на Собку,
шстатнєго копца над самою грєблєю, над скалою всипаного3. Око єсмо на сон
час мсца августа 4 двадцат трєтєг(о)'4 [д]на в року тєпєришнем при том
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росправе и граничєню кгрунтов собличнє сами были, так и тєпєр по тьш всим
мѣстцам, а н[є] по иншкх мѣстцах, водлє заєзду вид[єли] єсмо тую границу
цєлую, всих копцов ^сыпаных двадцат два целых зо всими з[н]аками. А з
сторони далшого розграничєнд соповєдал, жє в листє колшромисарс[к]ол<
протестацыи ку ^ближєню пану єго нє доложєно. Которог(о) сознанд нашєг(о)
даш до книг кгродских браславских сєс наш квит з нашими пєчатми. Писан Ч
Браславли року тислча nAmcom дєвАтдєсАт шостого мсца сєнтєбра дєсатого
дна. Втого квиту печатей двє и подпис руки: Роман Половєі/кии, возньш власною
рукою.
А так га, врлд, тоє оочєвистоє сознанє возны[х] и квит их, до мєнє поданыи,
до вє[д]омости своєє врадовоє принАвши, до книг кгродских браславских
записати велєд. На што и выпис с книг єго млсти пану Лаврину Пєсочин//скому,
подкоморому браславскому, под моєю пєчатю єсть выдан. Писань Браславлю.
Печатка
Грєгорєи Баибуза
С книгами корыкговал
Стєфан Кгулчєвскии,
подписок кгродскии
браславскии, шр.
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048 II, арк. 114-115.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Спр. 4049II, арк. 21-22. Незасвідчена
копія. Переклад польською мовою.

Реґести:
А" 1596 die 10 septembris. Protes[ta]tia і obwod granic zomiskich z grodu
braclawskie0. Z Zbaraskim w grod(zie) bracl(awskim).
Między jmcią panem Pia[so]czynskim a xiązęcie[m] Januszem Zbaraskim
przy rozgraniczeniu grontow niemirowskich, danilo[w]skich z zornisczckiemi.
Ze spora protestacya.
Там само. Спр. 4048II, арк. 115 зв.

'и зайве.
2Це слово, напевно, означає повністю, все. Воно відсутнє у
польськомовному перекладі цього документа.
3Далі не вистачає дієслова на
означення результату того, що розпочато.
Дописано іншою рукою.

№ 272
1596 p., жовтня 4. Брацлав. Декрет Брацлавського ґродського суду в справі за скаргою брацлавського
земського судді Семена Ободенського про неповернення підданих, які втекли з
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частини села П’ятничан до містечка Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського
Выпис с книг кгродских замку гсдрьского восводьства Браславьского
Лета Божєго нарожєньїа тиеєча піатьсоть дєвєтьдєсіат шостого мца юктєбра
четвертого ДНА
На рочкохь кгродских браславскихь, которые в року нинєшнємь, вьппєи
мєнованом, припали, мца юктєбра пєрвого дніа судовнє ютправованы были,
пєрєд нами, Григорємь Чєчєлємь, подстаростимь, а Михаиломь Ласкомь,
судьєю, врадниками судовыми кгродскими браславскими, кгды сє прыточила
справа пєрєдь суд нинєшнии кгродскии Браславскии за позвомь кгродскимь
браславскимь мєжьі врожоными их млсти паны єго млстью паномь Сємєномь
(Ободєнскимь, судьєю зємскимь браславскимь, з одиоє, а межы ^рожонымъ
єго млсть паномь Лаврєномь Песочынскимь, подкоморымъ браславскимь,
позванымь, з др^гоє стороны, то пакь сторона поводоваїа єго млть пань судыа,
буд^чы туть жє, суд#, самь и чєрєз #моцованого своєго пана Мартина
Кротовича, которому до тоє справы сочєвисто рєчь мовити злєциль, давшы
собє сторону позваную єго млсть пана подькоморого водлє права потрыкроть
чєрєзь возного Аньдрєіа Трєл<бицкого приволати, и за приволанєл* а за
ютозваньємь стороны позваноє чєрєз того Ѵмоцованого своєго поднєсь позовь
кгродскии браславскии и просиль, абы быль чытанъ. Которыи єсмо чытати
вєлєли, и тыми словы єсть написань:
[...]' Писань Браславли року тиеєча піатьсоть дєвєтьдєсіат шостого мсца
августа двадцать піатого дніа. Грьігорєи Баибуза, писар.
А по вычитанью того позву сторона поводоваїа року и за ним положєньїа тог(о)
позву вьшисомь с книгь сознаныа возного слушнє довела и домавіаласє, абысторона
позванаїа на позовь ютповєдала. А єго млть пань подкоморыи браславскии,
заховавши собє вцалє всє ообороныправньїє, поведил: Кщымъ нєразь туютрудность
и позьшаньє comпана суцьи бєзвиньнє сотьіє хлопы тєрпєя, которыхь в маєтности
моєи нєть, на чомь ми и прьісєга ют тутошнєго суд# в року тє//пєрєшнєл<
дєвєтьдєсіать шєстом на рочкох, ют дніа двадцать трєтєго мсца гєнвара сужоныхъ,
быпа наказана. Апє зь сднаныа юбачьшшы єго млгь нєвиньность мою, мєнє ші
тыхь подъданых Лаврєна З^бєнька и Лукьіана, жонь, дєтєм и маєтности их
вызволиль, а собє вольноє право заховань, гдє бы их кольвєкь выведавшы,
прыстигнути могь, на пгго и выписъ с книгь кгродских з рочковь мєнованьїх суд
покладаль. И домавіальсє, кгды жь, дєи, пань судА, нєвиньность мою ^знавшы,
мєнє с того выпустилъ а, нє прыстигьшы и нє прыпор^чывши тых подданыхъ
властности моєи, которыхь тамь tf мєнє нєть, знову над юпись свои мєнє позьшаєть
и трудность бєзьвиньнє задасть. И заховуючы собє вцалє впєрєд всє юбороны и
пробацыи, іако справа приидєть, просиль, абыхмо, єго ют року, позву и рєчьі
вольньш вчинивши, на пану судьи, ижто над право и єднаньє, и наддобровольноє
вьізволєньє чынить, вину водлє артикулу пєтьдєсіатого, в роздєлє четвертою
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(описаного, и шкодь дєсєть ТИСЄЧЬ ЗОЛОТЫХ ПОЛЬСКИХ, 0) которьіє єго в томь
прьшравиль, наказали. А пань (Ободєнскии повєдил, иж тьш квитомь позваньш
боронить нє можє, ани тєжь тот квить што тєпєрєшнємсправє пєрєшкожать маєть,
кгдыжь єсть сот мєнє с пєвною конъдыцыею пану подькоморому ^ЧИНЕНЬ, ШТО сє
то з самого квиіѴ значыгь, жє іа только на сончас с прысиги пана подкоморого со
тыхподьданых, ижєсми юних жадноє вєдомости нє мєль, вьшустил, алєм прєдьсє
собє тымъ жє квитомь вольноє и цєлоє право собє на потом, гдє бымъ сє со них
довєдал, заховал. А ижєм по там там квитє пєвнє и скутєчнє ш тыхъ подданыхъ
моихь, жє в маєтности єго млсти пана подкоморого сут, довєдаль, т[ог]дымь
слушне пана подкоморого со них позвал и повинє» ми сє со нихь водлу[г]ь
конъстытуцьга, созбєгах #ф[ал]єноє, справити, єсли их маєть [аль]бо нє. А саготовь
прьі[сєгнути, и]ж[є]мь сє по там квитє [доведаль... бы ку довод]# бш прыпущон[ъ,
а] собороны позваного на сторон[у содложы]ль. А такь мы, судь кгродс[ки]и
Браславскии, нарадившысс добрє с правам посполшымъ и зь их міггьюпанами, на
тот час прынас б^дѴчыми, и прыхиліаючыседо коньстьпуцыи, созбєгах ^чьшєноє,
вкоторои позваному вшєліаких соборон Ужывати закрочьшо, ку тому видєчьі тєж
истого выпису врадового, иж сторона поводоваїа право собє вольноє и цєлоє, гдє
бысє сотыхъ збєгахь довєдала, в онам зоставила, с тых прычынъ судь позваному
наказ&ть на тоть позовь штповєдати. А єго млеть пань подкоморьш браславскии,
розѴмеючысобє бьпь тоть дєкрєть нашь нє водлє права ку крьівдє своєи чинєньш,
досудЯголовноготрыбуналского апєлєвал. Судь апєліацьшдопустиль и рокь станью
на трибунале в Люблинє в року пришлеш дєвєтьдєсіат еємам на тот чась, кгды
справы воєводства Браславского порадкам по и»ших воєводствах з рєистрУ
прьшад^ть, стати имь зложылъ. Што всє дліа памєтидо книг кгродских браславских
записать єсмо вєлєли. На што и выпис с книг єго млти пану подкоморому
браславскому под нашими пєчатми єст выданъ. Писа» УБраславли.
Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
С книгами корыкговал
Стєфан Кгулчєвскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4048 II, арк. 117-117 зв.
Засвідчена копія.

Реґести:
Anno 1596 die 4 octobris. Motia od grodu braclawskie0miedzi Obodenskim
a Piesoczynskim o zbiegy 2z Petnyczan do Zomiszcz'2.
O zbiegi z Obodenskim apellacya.
Там само. Арк. 117 зв.

'‘Наведений далі документ ідентичний документу № 254.
рукою.
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2* *2Писано іншою

№273

1596p., жовтня 8. П ’ятничани. Лист брацлавського земського судді СеменаОбоденського брацлавському
підкоморієві Лавринові Пісочинському про те, що через хворобу він не може
стати в призначені адресатом час і місце перед його підкоморським судом за
позовом останнього в справі за скаргою Федорової Бокієвої Полагії Григорівни
та її сина володимирського підкоморія Яна Бокія Печихвостстького про
розмежування їхніх маєтків Махнівців і Семаківців з його маєтками
Ѵрожоному єго мп. пану Лаврѣну Пєсочинскому, подкоморєму воєводства
Браславского.
О, Сємєн (Ободєнскии, судіа зємскии браславьскии, шзнаимую вшєи мл.,
иж што позвали мєнє позвом подкоморскіш пєрєд суд вшєи мл. подкоморскии
єє мл. пни Фєдороваїа Бокиєваїа Полагѣіа Григорєвна и сын єє мл. пан Он Боки»
Пєчихвостскии, подкомории володимирскии, на дєн дєвіатьіи мсца соктєбра в
рок# тєпєрєшнєм дєвєтдєсіат шостом на кгрунть зємлєньш, на #рочищо, на
рогь лєса Судакова, іакобы ку завожєню границ шт єє мл. пнєи Фєдоровои
Бокиєвои и сына єє мл. пна Она Бокиїа Пєчихвостского, подкоморого
володимирского, присмотрєли іакобы за штосланємь декретом головним
трибуналских з воєводства Браславского, в рок# прошлол* дєвєтдєсіа/п
чєтвєртомь сужоного, до іакогос прємин#лого рок#, хотіачи границы имєна
своєг(о) Махновєц и Сємаковєц пєрєд вшєю мл. іакобы водлугь права шказати,
гако ширєи всіа таїа рєч на тьш позвє шписана и доложона єст. А нж мєнє на сєс
час пан [Б]огь хоробою шбложною навєдити рачил, дліа котороє хоробы и
нєспособного здровіа моєго за тьш позвоїм на тот рок, в том позвє мєнованьїи,
пєрєд вшу мл. становитиса нє мог#чи, прош#, абы вша мл., ш том вєдаючи,
менѣ за нєсталого єє мл. пнєи Фєдоровои Бокиєвои а и єго мл. пану Он# Бокию,
подкоморєму володымирскому, ни в чом здаваm нє доп#щал. Писан в
Пєтничанєх по нарожєню Сіна Бжого Исус Хрыста року ДФ [дєвє]тдєсіа/и
шостого мсца шктєбра шсмого дніа.
Печатка
Сємєн (Ободєнскии, судіа
зємскии браславьскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4049II, арк. 27. Оригінал.

Регести:
(От пна суди пн# подко[морому].
А0 1596 d. 8 o[ctob]ris. [Zalozenie] sie chorobą od p. Obodens[kiego] w
sprawie Bokieiowei.
Там само. Арк. 27 зв.
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№ 274

1596p., жовтня 9. Демидівці. Лист Зофії з Кліщова Миколайової Турської брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському про те, що через хворобу вона не може стати в
призначені адресатом час і місце перед його підкоморсысим судом за позовом
останнього в справі за скаргою Федорової Бокієвої Полагії Григорівни та її сина
володимирського підкоморія Яна Бокія Печихвостського про розмежування їхніх
маєтків Махнівців і Семаківців з її маєтками
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 28. Оригінал.
Документ ідентичний документу № 273.

Реґеста:
А0 1596 d. 9 octobris. Zalozenie sie chorobą od p. Turskiei w sprawie
p. Bokieiowei.
Там само. Арк. 28 зв.

№275
1596p., грудня 8. Брацлав. Лист Брацлавського земського суду Іванові Мелешку, опікунові потомків
Семена Богдановича Слупиці Матяша і Тихона, та Григорієві і Юрієві
Ждановичам, потемкам Григорія, або Ждана, Слупиці, брацлавським ґродським
судичам, з вимогою повернути підляшському воєводі і житомирському старості
кн. Янушові Жаславському маєтки Куну, Вясловичі, Карпів, Калетин, Деренківці,
Лоринці, Носівці і Гусаківці, якими Слупиці володіють неправомірно
Сємєн (Ободєнскии, судіа, а Михаило Ласко, подсудок, вріадники судовьіє,
зємьіанє повєту Браславьского
Пн# Йван# Мєлєшк#, сопєкун# потомьков зошлого Сємєна Богдановича
Слупици Матіаша и Тихона Сємєновичов Слупиі/, а Григорюи Юрю Ждановичам
Слупицам, потсшкол< зошлого ж Григорд, прозьіваємого Ждана, Слупици,
с#дичам кгродским браславьскимь, державцям нєправньш, але кгвалтовньш,
добрь, в зємли Браславском лежачих, то ест Куны, Васлович, Карпова, Калєтина,
Дерєнковєі/, Лоринєг/, Носове^, Г#саковєі/ зь их приналежностями.
СОповєдал и жаловал пєрєд вріадам с#довьш зємским Браславским єго мл.
вє/шожньш па» ІЗнушь кнжа Жаславским, воєвода подліаским, староста
житомирским, на вас сотол<, што ж, дєм, прєрєчоньїє добра, в зємли Браславском
лєжачиє, на мма Куна, бдсловичи, Карповь, Калєтин, Дєрєнковци, Лоринци,
Носовци, Гусаковци, по зрадци Рєчи Посполитоє Богдан# Слупици, со/ицуСємєна
Слупици, которым, дєм, замок Браславским в руки нєприіатєлскиє был выдал,
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до столу кролєвского были припали и ют славноє памєти королга єго млсти
Жикгимонта Августа зошлому кнзю Кузмє Ивановичу Жаславскому, дєдІЇ
нинєшнєго пна воєводьі подлаского, дарованы сут ; которых, дєи, добрь зошльш
кназ Кузма Жаславскии и по нєм сын єго кназь І7\нуш Жаславскии, штєц єго
МЛСТИ кнжатА ВОЄВОДЬІ ПОдлАСКОГО, ДО ЗЄШТЬА своєго з сєго свєта В СПОКОИНСШ
дєржаню и вживаню завжды были; а кгды нинєшнии єго мл. пак воєвода
подллскии з братам своим рожоньш молодшим кнАжатєлі Михайлом
Жаславским, недавно зошльш в молодости лєт, по штц# своєм кнзю Онупгё
Кузмину1 Жаславским в розных руках в опєцє были, тєдьі, дєи, ютєц вапгь
Григорєи, прозьшаємьіи Ждан, Слупица, пєрвєи самь юдин во вси тьіє помєнєньїє
добра нєправнє, алє кгвалтовнє вступовалсга и пожитки вскгаиє до року сємдєсіат
питого на сєбє брал а потам, дєи, ютєц вашь зошльш Сємєн Слупица ют року
пришлого по нарожєню Исус Хрста, Сына Божого, тисєча niamcom сємдєса/я

піатого вєспол с прєрєчоньш Григорєм, прозьіваємьш Жданом, Слупицєю,
юбєдва сполнє и нєроздєлнє во вси прєрєчоньїє добра мої/ю, кгвалтам
^ступовалисА, а вы по них тєпф вступуєтє и пожитки єго млсти кнжати воєвода
подлаского, с того дєдш/тва на єго млст приходАчиє за куници, ют пасє/с, за
ловы звєринньїє, за гоны бобровые и за вси пожитки дорочниє, которьіє продком
єго млсти на рокь чинивали по двєстє коїть гршєи литовьских, тьіє на сєбє берете
и ку пожитку своєму юборочаєтє, за што єго млет пан воєвода подллскии
шацуєт на вас ют зєпггьа ютца своєго кнза Инуша Кузминича Жаславского
шест тисачєи и двєстє кой гршєи литовских. И вжє, дєи, єго мл. пан воєвода
подласкии с помєнєньш зошльш братм своим кнАжатєл* Михайлом
Жаславсюш нєпоюднокрот листа ют суду зємского Браславского напоминали
и правом чинити готовы были. Нижли за многокротньш нєсЛкєнєм роков
зємских браславских и за иными причинами правними, в Рєчи Посполитої/
Коруннон припалыми, справєдливостидоити нє могли. А вы, дєи, за напоминанєм
єго млсти ^радовьш пожитков, вьішєи помєнєньїх, чєрєз вас браних, вернути и
тых добрь єго млсти дедизных вживати перестати и в держане єго млсти
пустити и поступити нє хочете и тьш сє голосите, жєбьі гає ИМЄНАпомєнєньїє
вам нєіаким дєдиі/тво.м налєжат мєли, чого єго млеть пан воєвода // подласкии
валі не признаваєт, а маючи в том собє ют вас, ако держачих добра єго млсти,
жал, кривді/ и шкоду немалую, просил нас, судєи зємских браславских, абыхмо
в том вас, юпєкуновь, листам ншим судєиским водлуг статуту права посполитого
навпомєнули. Ино бУдєт ли так, іако нам єго мл. пан воєвода подласкии справу
того дал, тогды мы, суд, з налєжности врад# нашого зємского Браславского
вас сим листом напоминаєм, абы єстє гає добра єго млсти пустили, поступили
и пожитки, которые єстє на сєбє с тых добрь брали, вєрьнули, нагородили и во
веєм са єго млсти #справєдливили, жєбьі єго млеть ю то на вась нє жаловаль.
Писань У Браславли року ют нарожєнА Исус Хрыста, Сына Божєго, тисєча
ПАтсоть дєватьдєсаш шостого мсца дєкабра Й дна.
Печатка
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2Лист навпоминалнын въ справє єго млemu пана воєводьі подліаского'2
Йван Мик#линскии, писар
АРК, zesp. Archiwum Sanguszkdw, teki rzymskie, teka XXII, s. 289-290.
Оригінал. Те саме: Ibidem. S. 283-284. Незасвідчеиа копія. Переклад
польською мовою.

'Має бути Кузминичу.

2‘ 2Писано рукою Івана Микулинського.
№ 276

1596p., грудня 14. Брацлав. Зізнання возного Брацлавського воєводства Михайла Братковського перед
Брацлавським ґродським урядом про те, що він у ворота двору в селі Носівцях
увіткнув лист Брацлавського земського суду Іванові Мелешку, опікунові потомків
Семена Слупиці Матяша і Тихона, та Григорієві і Юрієві Григоровичам, або
Ждановичам, Слупицям, брацлавським ґродським судичам, з вимогою повернути
підляшському воєводі і житомирському старості кн. Янушові (Жаславському)
селища Куну, Вясловичі, Карпів, Калетин, Деренківці, Носівці і Гусаківці, якими
Слупиці володіють неправомірно

Выпис с книг кгродских замку гсдрьского Браславского
Лѣта Бжого нарожєнн тисєча піашеоть дєвєтдєсіат шостого мсца дєкабра
чєтвєртогонадцат дніа
Пєрєдо єною, Григорємь Чєчєлєм, подстаростим браславским, comєго млсти
ііна Юри Стр#са с Коморова, старосты браславского, вєницкого и
звиногородского, на мєстц# єго млсти будучим, ставши ообличнє, возньш повєту
Браславского Михайло Братковскии ку записованю до книг кгродских зознал
тыми словы, нж в справє єго млсти ьєлможног(о) пана Он#ша княжати,
воєводьі подпаског(о), старости житомирского’, року тєпєр йдучого тисєча
піатьсоть дєвєтдєсит шостого мсца дєкабра трєтєгонадцат дни, маючи и при
собє двох шлихтичов пна Сємєна Вєрбског(о) а їша Йвана Станишєвского,
положилєм з лист# #поминалного копєи двє, слово comслова списавши, comсудєи
зємскихь браславских пна Сємєна (Ободєнского, суди, а пна Михайла Ласка,
подсудка, под пєчатми их млсти власними и подписоє р#ки ііна Йвана
Микулинского, писара зємского браславского, в жалобє єго млсти пна воєводьі
подпаског(о), то єсть пану Йвану Мєлєшку, сопєкун# потоєков зошлого Сємєна
Слупицы М атиша и Тихона, а іїноє Григорю и Юрю Григоровичоє,
прозьіваємьш Ждановичоє, Слупицоє, судичоє кгродским браславским, в еєлє
Носовцахь # дворє # ворота з листу копєи двє #ткнул Иваску Котович# и со
положєню их ооповєдал собєзправноє и кгвалтовноє забранє добрь єго млти ііна
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воеводы подліаского дедизных и ошчизных, воєводствє Браславском лежачих,
на иміа селища1 Куны, Віаслович, Карпова, Калєтина, Дєрєнковєі/, Лоринєг/,
Носовєі/ и Гусаковєц в молодости лєт єго млсть2 пна воєводьі подліаского.
Которого листу копєм двє слово в слово списавши, под пєчатю и с подписсш
власноє р^ки моєє помєнєньш ішу Йвану Мєлєшку, сопєкун^, и іїнсш Слупицам а
сторонє поводовои кнжти єго млсти пану воєводє подліаскому таковьш жє листь
#поминалньш, слово com слова написавши, под пєчатми судєискими и с
подписом рѴки писарскоє зоставилєм. Которую ta релицыю возног^, вріад
кгродскии браславскии, на писмє с подписом р&си возного и с приложєнємь
пєчатии поданою3, ку вєдомости своєи вріадовоє приніавпш, до книг кгродских
браславских записати вєлил. Што єсть записано. На што и выпис с книг єго мл.
пану воєводє подліаскому з моєю пєчатю єст выдан. Писан Браславли.

Печатка
Григореи Баибуза, писар
Корикгован с книгами
АРК, zesp. Archiwum Sanguszkdw, teki rzymskie, teka ХХП, s. 281. Засвідчена
копія. Те саме: Ibidem. S. 287. Незасвідчена копія; Ibidem. S. 285. Незасвідчена
копія. Переклад польською мовою.

1селищ

2млсти

3поданню

Примітка:
*Мається на увазі князь Януш Жаславський.
№ 277
1597p., січня 12. Володимир. Зізнання возного єнєрала Київського, Волинського і Брацлавського
воєводств Юська Клюйводи перед володимирським підстаростою Федором
Загоровським про свої безуспішні спроби, на прохання брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського, одержати від компромісарів володимирського підкоморія
Яна Бокія Печихвостського і брацлавського войського Юрія Черленковського
та суперарбітра Петра Лаща документ, який засвідчив результати проведеного
ними розмежування Жорнищських земель брацлавського підкоморія і володінь
брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького - Данилковецьких ґрунтів,
Обідного, Іллінців та інших
Сознанє возног(о) в справє іїна подкоморого браславского
Року
мца гєнвара БҐдніа
На вріадє єго кр. мл. кгродсюш Володимєрстм пєрєдо .мною, Федором
Загоровскилі, подстаростим володимєрским, постановившисє «пчевисто
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пишхєтнш Юско Клюивода, возным єнєрал зємли и воєводствь Києвског(о),
Вольшског(о) и Браславског(о), ку записаню до книг тыми словы сознал, иж,
дєи, року прошлог(о) дєвєтдєсіат шостог(о) мсца ноєбра піатогонадцєт дніа,
маючи іа при собє шліахту людєи добрих пна Алєксандра Ржисковског(о) а іїна
Фєдора Воротинског(о) за посланеє єг(о) мл. пна Лаврина Пєсочинского,
подкоморог(о) браславског(о), в справє єг(о) мл., напрод былом # єг(о) мл. пна
Яна Бокиїа Пєчифостског(о), подкоморог(о) володимє/>ског(о), в господє єго
мл. в Браславли, в домії Михиліа Жида, прєпоминаючи єг(о) мл. пна
Писочинског(о), што водлє компромису єго мл. кніаз ІЗнуш Збаразким, воєвода
браславскии, с приіатєлєм р#ки своєє іїном Юръелі Чєрнилковскіш1, воисюш
браславским, з шдноє, а пан подкомории браславскии з своил* приіатєлєи, с
тьш то подкоморим володимє/?ским, з др#гоє стороны, іако с тмпромисарми,
вы&ждчали на кгрунт на час пєвньш мсца августа двадцєт трєтєг(о) дніа в
року дєвєтдєсіат шостом. Коториє приіатєли згодне мєжи нами и2 Зш вен-3//
розници кгрунтовьіє, Непокоєне и розграничєнє вичноє кгрунтов жорницких іша
Пєсочинског(о) com кгрунтов іїна воєвода браславского данилковских и инших
прилеглих, в процесе и в толі колтромисє мєнованьїх, о т (Ободного, Илинєць,
toт Красносилского и comинпшх, єсли би прилєгли, вчинили4, листа пописати и
штправити зараз на том тєрминє мили; а гдє би сє тиє компромисари нє згодили,
тогды єго мл. пан Пєтр Лащь, іако с#пєрабит/?5сполньш, на тот жє час, сам то
всє сокончивши, листи пописати и штправити мил. И іако то всє мєновитс то6
шписано на том тмпромисє. Котором#, іако била потреба, на шн час досит сє
нє диіало ани во всєм стало, и тьіє компромисари ани с^пєрабитєр5при сыпаню
копьцов сами нє били, листов там7тєрминє8справивши и сторонам нє роздавши,
розно сє проч розєхали, болшєи та м нє бавили и до сєго9пан# Пєсочинскому за
#ставичною прозбою єго вси згодне споломъ, іако сє што на шн час дєіало, на
писмє ничого нє давали. И питали іїна Бокиїа, єсли би іакиє листи пан# воєводє
браславскому в той справє шт них вжє выдани били, іако іїна Пєсочинского
всє шт них видомость ходит, на розсудок тоє справи, сипанъе копьцовь
граничныхъ чєрєз вас а на рєвндованьє іакихсъ пасєкь, а проеєчи их млсть10,
єм# лист свои згодьнии або іакииколвєкь знакь на пнеми тоє справи дали.
Ино пань подкомории володамєрскии штказаль, ижь, дєи, таїа справа нє такимь
способомъ и порсадкомь, іако компромис #чил, на том тєрминє штправовалисє11,
бо о, панє12Чєрлєнковскии, пєрвєм, нижли бьі на розсудок с#пєрабитра13припала,
єє нє розсужовали и вироку згодного ани незгодного // шнои нє ч и н и л и ани того
комьпромис#, дєкрєтов триб#налских и инших доводов правных, и листов самих
граничних, шть іїна подкоморого браславского показованых, пєрєд нами и пєрєд
аном14Лащємь тамь на сонь час нє читано, бо зараз до тоє всєє справи пань
Лащь примєшальсіа. Там жє потомь по кгр#нтах мєжи Жорнищами и
Данилковєг/ єздили, копцов жадних при нас нє сипано, до пасєк тєж ниіаких
єсмо нє єздили и их нє видили. Толко то видано, жє пань Йван Красносилскии,
при той справє зь єго милости кніазємь воєводою браславскимь б#д#чи, [.. .]15
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16стародавноє граници своєє Криковєі/коє16, к# кгрунтов17 пна воеводы
браславского Данилковских18 прилеглою, быти признавалъ. И тоє тєж добре
памєтамь, жє па» подкомории браславскии нє «одно ют Данилковец, алє теж
ют Ильинєц, ют пна Красно сил ского и ют (Ободного #спокоєньга и
розграничєньїа #поминалсє, рєчк# Климетин# иСобокь, такжє за Собькомь и
за Собоє кгр#нты свои власные быти, іако процес и ксшпромис #чит, #казоваль.
Лєчь єго милость кніаз воєвода браславскии, вымовліаючисіа, жє нє самь
(Ободноє держиты19, болшєи граничити и нигдє далєи єхати нє хотил. И мы тєж
нє єхали и ничого далєи нє справовали, ю што па» подкомории на нас и на єго
мл. пна воєвод# ю нє#чинєньє досыт тому комьпромис# соповєдалсіа и возними
юсвєтьчиль, просєчи, абы єи# и на писмє того доложоно было. Што єсмо
юбєцали и затымь єсмо жадных листов тамь на юнь час нє писали, нє пєчатали.
И так сіа20 розньїє мистьца юттол розєхали. И назавтриє // юповєдил ми пал
подкомории браславскии, иж сл#га пна воєводьі браславского Лавринь К#лчикь
самь, куды хотіа, по кгр#нтахь єздєчи, копцы сыплеть. То пакь, дєи, потомь
[...]21 єго милость па« Пєтрь Лащь прислал до мєнє в двор мои до Махновєі/
листь на т#ю справ# мєжи паномь воєводою и паном подкоморимь браславским
под тит#ломь на всих трєх готовьш, ют єго милости самого бєз нас написаньш,
в которомь іа, видіачи много речей нє водлє того, іако22 сіа диіало, пописаных,
юного пєчатати нє хотиль, а за #пєвнє»ємь єго милости пна Пєтра Лаща, іакобы
вжє и пань подкомории браславскии, тракт#ючи зь єго мл. соколо двох нєдил, на
томь писмє пєрєстати мєль, запєчаталємь з юсвєдчє»ємь, єсли бы на то па»
подкомории, іако єго мл. пан Лащь23, той диль зєзволиль. (Одно ж, дєи, # мєнє
копиіа того лист# нє зостала, алє, пороз#мившисіа с паномь Лащємь и с паномь
Чєрлєнковскимь, згодне лист#, што б#дєть слушного, пн# Пєсочинском#
боронит нє б#д#. А потомь того ж дна там жє в Браславли быломъ # єго
милости пна Лаща в господє в той жє справє ют пна подкоморого браславского,
ю таковьш жє листь згодныи с колшромисарми, ако са дєєт, просачи. Ино єго
милость пан Лащь ютказал, иж, дєи, а, листь в той справє граничний, под
тит#ломь на всих трєхь справивши, на которомь пань Пєсочинскии, трактуючи
зо єною самымъ в дом# моємь Литинє24 юколо двох нєдил25. А тєпєр, дєм, іа
жадного листу бы са [...]15 пєрєверн#ти [...]15 пн# подкоморому нє далі. // А
потомь того ж мсца ноєбра двадцатого дна в рок# дєвєтдєсат шостомь єздил
и был єсми # єго мл. їша Чєрлєньковского во имєню и дворє єго мл. Черленковє
ют пна подкоморого браславского, ю таковьш жє листь, ют всих их мл. панов
с#дєи полюбовныхъ згодньт, просєчи. Его милость ютказав, аж, дєи, а давно
листь, которыи єго мл. пан Лащь справил, до мєнє прислаль, запєчатал и іга#
воєводє браславском# выдал, маючи т#ю видомост ют єго милости пана Лаща,
жє и пан подкомории браславскии на нємь пєрєстал и взіаль; а єсли, дєи, іакого
лист# пн# Пєсочинском# надо би, нехай са єго # їїна Лаща #поминаєть; а мы,
ако єсмо сполнє ютправовали, згодивсиса, дати єго можємь. И такь их милость
вси ниакого лист# пн# Пєсочинском# в той справє згодне дати нє хотили и нє
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дали, и мєнє ни щимь <а/иправили. А кгдьш то всє imtf Пєсочинском# еотказаль,
тогды єго милость на тых то панов компромисаров и на с^пєрабитра13 оо
нєИчинєнє досьггь тому тмпромис# и со нєподаньє соби листѴ тоє справи, и ш
зар^чєнє, и со ііікоды свои свіатьчшгьсса, и просиль, абыхъ то всє на вріадє до
кьнигь созналь. Ико ж сознаємь.
Котороє то созьнаньє возного іа, приніавши, до книг кгродских записати казал.
ІЗко ж записано.
ЦДІА України в Києві, ф. 28, on. 1, спр. 30, арк. 10-12. Оригінал.

1Чє/шєнковскіш 2и зайве. 3' 3Подано двічі.
4вчинити 5сйі^арбитєр
‘Зайве слово. 1Далі пропущено на. 8Далі пропущено нє. 9Далі пропущено
час#. 10Далі пропущено абы.
"сотиправоваласє 12пан І3сЛіц?арбитра
14паном 15Нерозбірливе слово. 16' 16стародавнюю границі свою Криковєі/кЮде
І7кгр^нтол< 18Данилковскіш Одержить 20Далі пропущено в або на. 21Два
нерозбірливих слова. 22Подано двічі.
23Далі має бути подал або соповєдил.
24Далі має бути в. 25Далі возний не подав кілька слів.
№ 278
1 5 9 7 p ., березня 7. В арш ава, на сеймі. -

Привілей короля Сиґізмунда III братам Семенові, брацлавському
земському судді, і Богданові Ободенським та Григорієві, Янові і Василеві
Промченкам на проведення в новозаснованому містечку Демидівцях щороку
двох ярмарків і щотижня торгу
Привилєи на торги, іармарки (Ободєнскіш // и Промчєнком
Жикгимонт Трєтии etc.
(Ознаимуємь тьш листом нашьш всѣмъ вобєць и кождому зособна, кому то
вєдати належиш, нинєшнимь и на потом будучим, иж што котороє мєстєчко,
названоє Дємидовцьі, Ч воєводствє Браславском лєжачоє, шліахєтниє Сємєн,
судіа зємскии браславскии, а Богдан (Ободєнскис, Григорєи, \Лн а Василєвич1
Прол<чєнковє ново на власної и дєдичнол* кгрунтє своелі Дємидовєцкол<
заложили и, хотєчи в том мєстєчку Дємидовцах, имєню своєм, поріадок, іако в
ьшших мєстєх єс т , заховати, били нам чолом, абыхмо им в том имєню их
мєстєчку Дємидовцах торгь на кождыи тыиден и гармарки два Юрочистые
мєти позволили. А такь мы, гсдрь, бачачи бы т в том рєч слушную, впєрєд
рєчєньш (Ободєнскил< и Про.мчєнко.м в имєню их в мєстєчку Дємидовцах
іармарки два Юрочистьіє, которьіє по двє нєдєли стати маю т, пєршии на дєн
свєтог(о) 2'
2 р#ског(о) свіата а другим на дєн сватог(о) 2'
2 рЮского ж
свита и торгь на кождыи тьшдєн в дєн 2'
2 держати и торговоє выбирати
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позволили єсмо и сіш листоє нашиє позволгаєє вєчньїми чсы, даючи волност,
гако мєщаноє дємидовєі/киє, такь и людєє посторонньїє и чѴжоземскимъ
заграничньш, на торги помєньїє3и гармарки ^рочистые до тог(о) мєстєчка вперед
рєчоног(о) Дємидовєц прыеждчати и торги чинити,‘шынковати пивоє, медом,
горилкою, виноє, брагою, кони и иноє всгакоє быдло продавати, куповати, товары
косматьіє, сукониьіє и иньїє всіякиє за товари мєнити и всгакиє гандли продавати,
юдно штобы нє было з Зближенеє // прав мест и мєстєчок прилеглых и без
вшєлгаког(о) гамованга и зачєпки доброволнє людєм приєждчиє озтєжьдчати.
Нижли абы таковьіє люди нє были, которых в мєстєх и мєстєчках наших
пєрєховьівати и справ гаких мети права и привилга коронньїє заборонгаюгь. То
тєжь варуємо, жє мєщанє мєстєчка прєрєчоного Дємидовского людєи люзных и
без сл#жбы сє бавєчих гакого ни народ# в тоє мєстєчк# пєрєховьівати нє мають
и жадного юбцованга и сполку своєго з таковыми чинити нє б#д#ть, тєжь
вшєлгакоє живности и лов# к#и, порохов и стрєлбьі за пороги людєє своволньш
досылати, додавати и с того мєстєчка никого за границі длга збродни и зачєпки
с панствы с#сєдскими выправовать нє мають. И на то єсмо дали прєрєчоньш
(Ободєнскиє и Проєчєнкоє сєс наш листь с подписакєє р#ки нашоє
королєвскоє, до которого на болш#ю твєрдост и печать нашу коронною
притиснути єсмо казали. Писан V Варшавє на соимє валноє коронноє лѣта
Божого нарожєнга тисєча пєтьсоть дєвєтьдєсіать сємого мсца марца сємого
дніа а панованга королєвствь наших п олског(о) дєсіатого а швєдьского
чєтверьтог(о) року.
Sigismundus Rex
Floria(n) Oliessko
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 201, л. 120-121. Оригінал.

'Василєи

2' 2Місце для подання дня.

3помєнєньїє

№ 279
1 5 9 7 p ., березня 22. Варш ава, на сеймі. -

Впис у книгу коронної канцелярії, на прохання брацлавського воєводи і
кременецького старости кн. Януша Корибутовича Збаразького, акту
розмежування його маєтків Немирівського, Коровайнівського і Данилковецького
та Жорнищського маєтку брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського,
проведеного на їхнє прохання компромісарами брацлавським войським Юрієм
Черленковським і володимирським підкоморієм Яном Бокієм Печихвостським
та суперарбітром літинським державцею Петром Лащем зі Стремильча
( 1 5 9 6 p ., серпня 23. Н а уроч и щ і біля Я р о сл авова ст аву, що над річкою
Собком), і впис усного зобов’язання синів цього воєводи пінського старости
Юрія і Криштофа, даного ними перед тією ж канцелярією, дотримуватись
визначених цим актом маєткових меж
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Вписане декрет# компромисарского пна воєвода браславского
Жикгмонт Трєтии etc.
(Ознаимуємь тьш листам нашим, кому того потреба будєт вѣдати, иж,
станувши сочєвисто перед нами, гсдрєм, и книгами нашими канцлєриискими,
велможныи кніажа \Аиуш КорибѴтович Збаразскии, воєвода браславскии,
староста напгь крєміанєцкии, Юстне а доброволнє ку записованю до книг наших
канцлєрииских сознал, иж што суди полюбовные, сполне ©браные, нижєи в сєм
листе мєнованьїє, розницы кгрЮнтовые мєжи добры, з одноє сторони,
предречоног(о) воеводы браславского, tf воєводствє Браславском лежачими,
Коровайною, Данилковцами и сєльї немировскими, а добры, з другеє сторони,
Урожоного Лаврина Пєсочинского, подкоморого браславского, Жорнищами, мєжи
ними померковали и Ѵспокоили и граници вчинили, копцами засыпали и знаки
граничные починилн, и декретом своимь Ствердили, и юбєюм сторонам вєчнє
держати приказали, гако ширєи на всѣх поступках тоє справы, юшпромисє и
декрете сУдєи полюбовних описано и подостаткЮ выражоно єст. А так чинєчи
досыт вєлможньш воєвода браславскии шбликгу тмпромисѴ, декрет
колшромисарскии, в той справє на шбє сторонє слЛкачии, пєрєд нами положивши
и єго во веєм Ѵстным и доброволньш нинєшньїм сознанємь своим ствєржаючи,
и то всє в нам сописаноє вєчнє держати хотєчи, просил прєрєчоньш вєлможньш
воєвода браславскии, // абы тот декрет тмпромисарскии до книг канцлєрии
нашоєи в сєс наш лист Юписан был. Которого мы юглєдавши и чытаног(о) перед
собою выслѴхавши, росказали єсмо до книг канцлєрии нашоє и в сєс нашь лист
вписати. И так сє в собі слово в слово маєт:
Пєтрь Лащь з Стрємилча, дєржавца литинскии, Юрєи Чєрлєнковскии,
воискии браславскии, \Лн Бокєи Пєчифостскии, подкомории володимєрскии
(ОзнаимѴемъ тьїм нашіш листом, иж што в року тєпєрєшнємь тисєча
niamcom дєвєтдєсіат шостом мсца июліа дванадцатог(о) дьніа в Люблинє на
трибунале гасне велможныи пан ІЗнѴш кнжа Збаражскоє, воєвода
браславскии, староста крємєнєцкии, а Юрожоныи єго млт. пан Лаврин
Пєсочинскии, подкомории браславскии, маючи з собою розници в кгрунтєх,
то ест єго млт. пан подкомории браславскии com имєніа своєго Жорнищь а
єго мл. пан воєвода браславскии имєнєи своих, кгрѴнтѴ своєго Нємировского,
Корованєского и Данилковского, а нє припускаючи тых розниі/ на децызию
правн&о, ©брали собє на рознанє тых розницъ мєжи тыми поменеными
кгрунъты своєми нас, полюбовних судєи, то єст з р#ки своєє єго мл. пань
воєвода браславскии мєнє, Юріа Чєрлєнковского, воиског(о) браславског(о),
а з рЛси своєє пан подкомории браславскии мєнє, \Лна Бокєга Пєчифостьского,
подькоморого володимерског(о), а мєнє, Пєтра Лаща з Стрємилча, державці
лєтинского, сЛієрарбитрєм зобополньш, так єго мл. пан воєвода браславскии,
іако и пан подкомории браславскии, кгды бы сіа тые пригатєли их мл., вышеи
помєнєньїє, в чом згодити нє могли, сполнє обрали, приніавши и назначивши
собє в листе записе, перед сѴдом головньш трибЮналским в Люблинє зєзнаном,
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час, мєстцє и дєи пєвньш зьєхати и соньїє розници кончити в року тєпєрєшнш
тиеєча niamcom // дєвєтдєсіат шостом мсца августа двадцат трєтєго д н а , т о
ест на мєстцє пєвноє УКруглого лєска сами зьєхати и нась, приіатєлєи своих,
звєсти, подь розсУдокь нашь подьлєчи, соног(о) послушньш быти, на нємь
перестати, шть нєго нигдє нє апєлєвати, але на веємь, што мы розс^дкомъ
нашимь взнаєм и межы ихь милоетєи застановимь и заграничимь, то всє
подь закладомь вєчнє дожати собовєзалисє, іако то ширєи а достаточнєи на
томь листє записє ихь милости, пєрєдь сУдомь головьнымь трибУналскіш в
Люблинє зєзнаномь, шписано и доложоно єст. А так мы, іа, Юрєи
Чєрлєкковскии, воискии браславскии, іа, ЇЛнь Бокєи Пєчнфостским,
подькомории володимєрскии, а га, Пєтрь Лащь з Стрємилча, гако супфарбитєрь
в той справє, за прозбою так єго милости іїна воєводьі, іако и пана
подькоморого браславского до тоє справы помєнєноє 'везваныи и шбраньш1,
на т о т помєнєньїи день августа двадцат трєтии в рокУ тєпєрєшнєм
дєвєтдєсіат шостою на час и мєстцє назначоноє УКруглого лєска зьєхали. И
кгды шбога сторона, такь єго млт пань воєвода браславскии, іако и пань
подкомории, пєрєд нами шчєвисто на шшш мєстцУ УКруглого лєска ставши,
жалобы своє и розници в кгрУнтєхь помєнєньїд: выводили и шказывали,
выслУхавши на шбє сторонє споровь и выводовь правных а припатрившисє
розницамь в кгрУнтєхь всє достаточнє а добрє зрозумівши, заховУючисє
водлугь права посполитого, свитьки єсмо ихь мл. шбєкш сторонамь ставити
наказали и ставили а за постановєньємь свєтков з обудьвух сторон, которыхъ
такь єго милость пань воєвода браславскии водлуг права п о с п о л и т о г о // з
сторони своєє, іако т еж и пань подкомории браславьскии тєжь з стороны
своєє пєрєдь нами ставили, свєдєі/твь на шбє сторонє выслухавши а видєчи
быти з стороны єго милости пна воєводьі браславског(о) во веємь свєдєі/тво
и доводь водлугь права посполитого слушъныи, по выслуханю свєдєцьтвь и
свєтков на шбє сторонє, напродь поєхали єсмо, поминавши рог лѣса великого,
которыи рогь и лѣсь прозывают Вєрбєцким рогомь, в которол/ лѣсе и розе
пасєки подданых нємировскихь, пасєка воита нємировского Лаврина Долгана,
дрУгага Микиты Кудлага, трєтіаіа Антонова, чєтвєртаїа Карпа Чорного.
Поминувши тоm рогъ Вєрбєцкии и пасєки помєнєньїє Увесь, кь Коровамном
приєхали єсмо за шньш рогам к лєскУ, которьш прозызаютъ Прозоровыи
Круглий лєсок, и взгавши шт того лєска на спольє к дУбови, Укоторого дУба
пгату ихь милост граничною Учинити, самого дУба наетєгати и коло нєго
копєць пєрвьш Усьшати казали. СОт тоє пгаты и копца пєрвого простуючи просто
всє правцємь до ІЗрославова ставУ, на рєчцє Собку лєжачог(о), шт піаты
пєрьвого копца чєрєз дблиньку и чєрєз полє, прозьіваємоє Блєдликовоє, чєрєз
рудУ Лопєню, просто простУючи правцем до того ІЗрославова ставу чєрєз Усю
дУброву, копцы сыплючи, и2 знаки чинити єсмо казали, то єсть почавши а>т
тоє піаты УПрозорового лєска КрУглого коло дУба Усыпаног(о) першого копца
аж до шетатнєго копца, которого над самою грєблєю ІЗрославова ставУ, на
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рєчцє Собку лежачого, над скалою Усипати єсмо казали. То ест Усих копцов
ют піаты границы // а до оостатнєго копца копцовь двадцат два. А што сє
дотычет самого Орославова ставу, на рєчцє Собку лежачого, того єго мл.
па» воєвода браславскии з розсудку нашог(о) доброволнє пн# подкоморомУ
УстУпил. Которог(о) ставу маєт єго мл. пан подкомории браславскии и
потомство єго милости з волньш заливкою, іакъ похочєт, спустоє, млынами,
их выме/гками и всгакими пожитки водлугь воли своєє на вєчност Уживати.
Атьіє вси кгрУнты, верхУмєнованьїє, Узіавши comлєска Круглого Прозорового,
comпіаты першого копца, коло дУба Усипаного, просто всє правцєє аж до
оостатнєго копца, которьш над самою грєблєю Орославова ставу под скалою
Усыпан єсть, по лєвєи кгрунты до Нємирова, Короваиноє и Данилковєць єго
милости пнУ воєводє браславскому и потомствУ єго милости, а по правои до
Жорнищь и став Орославов єго милости пнУ подкоморомУ браславсколіУ и
потомству єго милости на вєчност єсмо присУдили. И мают ихь милост юбоїа
сторона сами и потомьство ихь милости по тьіє копцы и знаки, чєрєз нас У
сыпаные и заграничоньїє, водлугь сєго листУ, розсУдку и заграничєніа нашого
Уживати, держати, их нє зрУшати вєчньїми часы под закладом, в листе записе
ихмилости в Люблинє на трибунале зєзнаножь, п о м а н є н ь ш , дєсєтма тисєчма
золотых полских. И на то мы, а, Пєтрь Лащь з Стрємилча, дєрьжавца
литинскии, ако сУпєрарбитєр в той справє, а а, Юрєи Чєрлєнковскни, воискии
браславскии, а а, Он Бокии Пєчнфостскни, подкомории володимєрскии, ако
суди полюбовъные // в т о й справє, даємо єго милости пнУ воєводє
браславскомУ и пото-мствУ єго милости, такжє панУ подкоморомУ
браславскомУ и потол/ствУ єго милости тот лист сУдУ нашого под нашими
пєчатми и с подписол* рУкь нашихь. Писан на Урочищу УставУ Орославова,
над рєкою Собюш лєжачог(о), надь копцємь (остатнєє паты, над самою
грєбьлєю Орославова ставу Усыпаного року по нарожєню Сына Божого тисєча
штсот дєвєтдєсат шостого мсца августа двадцат трєтєго дна. В которого
тодєкрєтУсУдєи полюбовних, вьшієи вписаног(о), печатей три а подписы рук
тыми словы: Piotr Laszcz s Trzemilcza, w tey sprawie na on czas superarbiter,
dzierzawca litinski. Юрєи Чєрлєньковскии, воискии браславскии, рУка власнаа.
ІЗнь Бокєи Пєчнфостскни, подкомории володимєрскии, рУка.
При которол* таковом сознаню своємь того декрету колшромисарского,
поданю єго до книг канцлєрии ншоє вєлмоо/сньш воєвода браславскии, тут жє
зараз стоачн а чинєчи досыт Ув еостатку компромису и собликгу свомУ, нє
могучи в зємствє браславскоє ставиш сынов своихь Урожоных Юра, староста
пинского, а Криштофа Збаразских дла ютєздовь их до чужих зєлигь, тут перед
нами, гсдрємь, и книгами каньцлєрии нашоє до сознана и Утвєрьжєна того жь
декрету комьпромисарского и границ, чєрєз тых то сУдєи полюбовныхь, вышеи
мєнєньїх, мєжи добры Пєсочинског(о) Жорнищами а добры Нємировскими
Учинєньїх, дєкрєтоє их-ствержоных, стави». Которые то сынове ВЄЛМОЗ/СНОГО
воєводьі браславского выпіъ помєнєньїє Юрєи, староста // пинскии, а Крыштофъ,
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кніажата Збаразскиє, прєз сотца своєго постановленые, пєрєд нами, господарємь,
и tf книг нашихь канцлєриискихь сочєвисто стогачи, доброволнє з стороны своєє,
чом# бы содно з добрь своих Нємировских тьш границам подьлєчи мєли, тьіє
границы, в дєкрєтє шмпромисарскомь сописаньїє и ствєрьжоньїє мєжи добры
іїна сотца своєго и их властными Коровайною, Данилковцами и сєльї
нємировскими а добьры Пєсочинского Жорншцами, прєз компромисаров з
обєюх сторон Учинєньїє и декретом их милости Ѵтверьжоные, и тот суд
полюбовныи тмпромисарскии, вьппєи мєнєньш, прєз (отца их мл. пєрєд нами и
книгами нашими сознанємь єго милости шчєвистьім ствєржоньш, во веємь
толі нинєшніш сознанємь своимь на сєбє приніали, ствердили, Умоі/нили и тьіє
границы водлє того декрет# компромисарского с части своєє Пєсочикскимь3
©m добрь своих Нємировских вєчнє дєрьжати нинєшньш сознанєм своимь
(обликговали и записали. И просили нас, абыхмо таковое сознанє их до книг
канцлєрии нашоє и в сєс лист нашь записати казали. А так мы, гедрь, прозбє
прєрєчонои, гако слушнои, ласкаве сіа прихиліаючи, сознанє в той справи так
велмоленого воєводьі браславского, іако и сыновъ єго млти, вышь мєнєньїхь,
тымь нинєшньш листом ншимь ствєржаемь и в моцы зЛіолном акть с^дєи
полюбовныхь, іакоє єст ваги и правности во всих єг(о) // артикуле* и понктєх,
захов^єл*. До котороє рєчи на болпгі/ю твєрдост и пєчат ншу корунн^ю
притиснути єсмо казали. Писан tf Варшаве на сейме валном корунном. Лѣта
Божого нарожєніа тиеєча niamcom дєвєтдєсіат сємого мсца марца двадцат
второг(о) дніа а пнованд кролєвствь нших полекого дєсіатого а швєдског(о)
четвертог(о).
Joan(nes) Zamoisky, cancell(arius)
Справа іаснє вєлможног(о)
generalis et ca(mpiductor) R. P.
пна ЇАна Замомског(о)
зь Замостіа, канцлера и
гєтмана наивышшого
корунного, бєлзског(о),
малборског(о), кнышынског(о),
мєжирєцког(о), дєрпског(о),
гаворовског(о), кгродєі/кого,
кгарволинског(о) старосты
Florian Oliessko
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 197, л. 96-99 об. Оригінал. Те саме: ЛНБ НАН
України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 58-60. Засвідченакопія,
видана коронною канцелярією 12 липня 1597 р. Впис цього акту у книгу
коронноготрибуналу 16травня 1603 p.: Тамсамо. Спр. 4050II, арк. 80-82.
Засвідчена копія.
1везваныи и шбраньш

2и зайве.

3Пєсочинского
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1597p., квітня 3. Брацлав. Позов Брацлавського земського суду літинському державці Петрові Лащу
зі Стремильча з вимогою з’явитися на сесію коронного трибуналу в справі за
скаргою брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського про те, що той як
суперарбітр з брацлавським войським Юрієм Черленковським та
володимирським підкоморієм Яном Бокіем Печихвостським як компромісарами
провів розмежування його, позивача, Жорнищського маєтку та Данилковецького
маєтку брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького неправомірно на користь
останнього
Запис возного єнєрала Лаврина Плотницького про те, що 25 квітня 1597 р.
він увіткнув цей позов у ворота Літинського двору
Sigmundus
Tobie, vrodzonemu Piotru Laszczu z Strymilcza, dzierzawcy lietinskiemu.
Z urędu twego superarbitrowskiego przez kompomis spolny ot wielmoznego
kniazia Ianusza Zbarazskiego, woiewody braslawskiego, obzalowanego, z iednei, a
ot urodzonego Lawrina Piaseczinskiego, podkomorzego braslawskie0, aktora, z drugiei
strony, w sprawie, nizey napisanei, w roku przeszlym dziewiecdziesiot szostym
miesioca iulia dwunastego dnia w Liublinie wlozonego a ot wiemosci twei, takze i
ot pewnych prziiaciol kompromisarow, to iest urodzonych Jura Czerlienkowskiego,
woiskiego braslawskiego, z ręky kniazia woiewody braslawskiego, a lana Bokieiia
Peczychostskiego, podkomorzego wlodzimierskiego, z ręki podkomorze0
braslawskiego, wysadzonych, na siebie prziietego, takze ze wzystkich dobr wiemosci
twei liezących і ruchomych, gdzie iakokolwiek tobie naliezących i mianuiących, y z
osoby twei przikazuiem, abys za simpozwemprzed sądemnaszym glownym tribunalu
koronnego w Liublinie w roku ninieszniem dziewiedziesiąt siodmem, gdy takie sprawy
zwyklym porządkiem miedzy sprawami vrzędowymi bądz w woiewodstwach
wolynskim abo w iakim z ynszych abo w braslawskim sodzony będą i ta sprawa z
reiestru przipadnie, oblicznie i zawicie stal na zalobę і prawne popiranie
przerzeczonego podkomorzego braslawskiego, ktory wiemosc two pozywa o to, yz
wedlie wyzei opisanego kompromisu, sciągaiące0 sie s procesow і pierwszich
przewodow prawnych o grunty і krziwdy podkomorego braslawskiego zomiszczskie
mieli te obudwie stronie s tymi kompromisarzami i s tobą, superarbitrom, stawic sie
na czas zlozony ot daty tego kompromisu za szesc niedziel, to iest miesioca awgusta
dwudziostego trzeciego dnia w roku dziewiecdziesiąt szostym na miescu pewnim,
mianowicie w okrąglego liaska ot Danilkowiec, gdzie Piaseczinsky postawi, a tam
porządkiem, w kompromisie opisanym, naprzod te kompromisary tilko sami dwa nie
o cząstke, alie zgola o wszytkie roznicy z strony tych gruntow podkomorzego
braslawskiego zorniszczskich ot gruntow pana woiewody braslawskiego
danilkowskich і inszych, do nich przilieglych, w procesech mienowanych і tym
kompromisem warowanych, to iest iako ot Obodnego, ot Iliniec і ot gruntow
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Krasnosielskiego, przez pana woiewode zabranych, a na niem ot Piaseczinskiego z
oczewistei rosprawy tak za dowody prawnymi, iako і za wlasnym wyrzeczeniem
pozwanego dekrzetami trybunalskimi zyskanych, // iednoz w posesiią nie wszitkich
poddanich, і tez za osobliwym powarowaniem, jesliby-sie przilieglosc pokazala ot
Niemirowa i Korowainoie, skuteczne wspokoienia u granicy wieczne vczinic, jasnie
oznaczyc і prawnie obwarowac, to iest і listy popisac, zapieczetowac у zgola wszytko
skonczyc zaraz na tem terzminie mieli. A w niewykonaniu tei rzeczy zgodnie przez
tych kompromisarzow toz wladza tobie, supearbitrowi, otworic sie miala, iako
mianowicie a szyrzey w tym kompromisie wszytek porządek do tego і wladza warn
oznaczona byla. Jakosz na ten rok wszytkie osoby, do tego aktu naliezne, tarn
stanowili sie. Jednoz ty s tymi kompomisarzmi nie wedlie kondycey у artykulow
tego kompromisu a prawa pospolitego i zwyczaiew w takich sprawach, z dawna
zachowalych, postępuiac i nie takim poządkiem, iaki warn byl zamieron, wladzy
swei w postępkach і przesluchaniu tei sprawy vziliscie ani kompromisu tego,
dekretow sądu glownego, iakie do tei sprawy warowanych, nie czytali, takze listow
i praw granicznych і inszych dowodow nalieznie nie sluchali, zaczim tez ani gruntom
Piaseczinskiego zomiszczskim ot dzierzaw у wszytkich na to obowiązanych
nalieznosciey pana woiewody braslawskiego, w procesech mianowanych, o co
skutek reczy na tom terminie bye mial, vspokoienia і granic nie vczinili, nie omienowali
aniscie tych rzeczey, czego ten kompromis vczil, obwarowali, tilko na tym terminie
z iednei strony miedzy Zomiszczami у Danilkowcami nie od tego Krąglego liasku
od Danilkowiec, gdzie Piaseczynsky wedlie kompromisu zawodzil, alie dalieko odtąd
w posrzodku grontu zomiszczskiego granice, poczynaiac ot Prozorowych lieskow і
ot wierzchowiny rzeczki Lopieni do Jaroslawowa stawu na rzeczce Sobku i na
Klimiatinie, na wlasnim gruncie zomiszczskom liezących, panu woiewodzie
braslawskiemu zawiedli, a ot Obodnego, ot Iliniec ani od gruntow Krasnosielskiego
і ot inszych przilieglosci kniazia Zbarazskiego, iesliby sie pokazali, vspokoienia і
rozgraniczenia zgola niiakiego, czego sie podkomorzy wedlie procesow i kompromisu
domawial, nie vdzialali і nie omienowaliscie, mimo prawo i wszeliaką shisznosc.
Jednak i w tym, coscie sprawowali, listow nie popisawszy, nie popieczętowawszy
ani sterminowawszy, і skutecznie na tom terminie, iak vczyl kompromis, nie
otprawiwszy, tegož dnia dwudziestego trzeciego miesiąca awgusta stamtąt rozno
się roziachali у wiecei tam nie bywali, pozwoliwszy panu woiewodzie і bez siebie1
kopec tam sypac, a po tym // w kilkv niedziel, iako podkomorzego braslawskiego
slychac doszlo, snaces list swoi graniczny s kompomisarzmi iakoby pod dato tego
wyiazdu awgusta dwudziestego trzeciego dnia kniaziu woiewodzie braslawskiemu
dac mial. Ano to sie pokaze, ze nie rychlo po tym terzminie niektore z was s panem
woiewodo braslawskim o dawaniu takich listow porozumiewali sie і kopiei na to,
iako będą, iescie porozno nie sami sprawowali, alie od kniazia woiewody
braslawskiego gotowe brali i tak z iego termin2list iemuscie wydali. A podkomorzemu
braslawskiemu iako na onym terminie, tak і potym za czestym prziezdzaniem do
domow waszych i na inszych miescach, vpominaiac się obyczaiem prziiacielskim
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vrzędownie wedlie prawa, listu na to zgodnego albo listow dotątoscie dac nie chciali
i nie dali. W ktorym to liscie, kniaziu woiewodzie braslawskiemu s terzmin2iego od
was danom, iako Piaseczinskiego wiadomosc dochodzi, iakoby nie ta sprawa і granicy
na onym wyiezdzie, chociaz nieprawnie, nie wedlie komporomisv a postepku
zwyklego odprawowane, popisany3, alie snac wszczętem samym takich granic w
posrzodku gruntow ie° wlasnych zomiszczskich opisaniem ku iego gorzszeniu ot
wszytkich suchrannikow starodawnych iegoscie odcieli a naroznikow i kopcow s
ktoreyby strony ot czyich wzdy liubo tez iego wlasnych aktorowych dobr, gruntow
albo iakich vroczyszcz y po ktorych przilechlosciach у znakoch4. A zas w ktorey
[...] i polu te granicy sciągac by sie mieli, wedlie zwyczaiu prawa i tego kompromisu
nie mienowali і nie obwarowali. Na ostatek przimow, wywodow prawnych і
protestacy podkomorego braslawskiego, na onym terzminie czinionych, izescie iego
0 wszitkie rzeczi graniczne і ze wszytkich stron ot pana woiewody braslawskiego
wedlie kompromisv nie vspokoili, chociasz, na on czas prziiąwszy, w list swoi wpisac
obiecali. A potym i terzminowawszy, snac iescie w ten list tego і inszych rzeczy
wedlie postepku iego w kompromisv nie pisali, nie powarowali і zmianki zadney nie
vczinili. Ktorym to postępkiem swym nad tot kompromis і nad prawo coscie
Piaseczinskiego w tei krziwdzie iego ot kniazia Zbaraskiego vspokoic miely, to, dei,
ieszcze ze wszitkich miarz і stron thakimi granicami і listem swym, iako iego
wiadomosc dochodzi, iakobys prawami iakimis niebieskimi, liudziem na ziemi
niezrozumianymi, w więtsze zatrudnienie i wątpliwosc niejedno te grunty і sprawe
zomiszczską, alie // prawa wszytkie, vbogąmaietnosc у zywot iego teraz i na czas
psziszly s potomstwem iego prziwiedli, vcisneli і skrziwdzili. A tak podkomorzy
braslawsky wierznosc twą s tei nalieznosci vrzedv twego superarbitrowskiego, na
miescu podkomorzego dobrowolnie prziietego, pozywa ku naprawieniu przez sąd
glowny tribunalsky nieprawnego postępku twego wykroczenia nad ten kompromis.
A porządek i wladza, tobie w niem powierzono, mimo prawo у ku okazaniu
skrziwzenia swego nieznosnego, nad zwyczai prawa, proces і wszeliako slusznosc
1tez ku polozeniu tego listu przez ciebie liubo przez was kniaziu woiewodzie
braslawskiemu nieprawnie, iesli tak iest, iako on sprawę ma, danego a ku
prziwiedzieniu slusznemu tei wszytkiei sprawy w swoie wlasną prawną rzezę, dlia
vspokoienia pewnego i skutecznego wzgliqdem tego kompromisu, procesow a prawa
і zwyczaiu pospolitego i tez ku nakazaniu więc za twoi albo wasz takowy nieprawny
postqpek, iako szyrzei na roku przypalym wiemosci twei to wszytko wywiedziono
będzie, przeto abys oblicznie і zawicie stal, temu powodowi sądownie odpowiadal і
vsprawiedliwil się, dekretu sądu glownego sluchal і iemu dosyc czinil. A iako sprawa
prziidzie w dalszym postępku i zatym w szkodach swych Piaseczinsky s tobą, takze
stowaryszy twymi Czerlienkowskim i Bokiiem cale prawo sobie zachowuiąc5. Pisan
w Braslawiu dnia trzeciego miesiąca aprzelia roku tysiąc pięcsęt dziewiedziesiąt
siodmego.
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4122III, арк. 56-58.
Незасвідчена копія. Перекладз руської мови.
675

Roku 1597 miesiącza aprzelia 25 dnia ia, Lawrzin Plotnicky, wozny ienieral, taky
pozew wetknolem glowny trybunalsky we wrota dwora litinskiego po pana Piotrza
Laszcza w zalobie iego msci pana podkomorzego braslawskiego y rok wedlie tego
pozwu na trybunalie stanowic się iego msci zlozylem. A za sim stronie powodowei
takiize rok tamze stanowic zlozylesmi.
Lawryn Plotnicky,
wozny generzal, ręką wlasną
Там само. Арк. 58 зв. Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

1ciebie

2terminu

3popisane

4Далі має бути nie zrobili.

5zachowuie
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1597p., квітня 29. Брацлав. Зізнання возного єнєрала Київського, Волинського і Брацлавського
воєводств Лаврина Плотницького перед Брацлавським ґродським урядом
про те, що він увіткнув чотири позови Брацлавського земського суду з
вимогою з’явитися на сесію коронного трибуналу в справі за скаргою
брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського про несправедливе
розмежування його Жорнищського маєтку і маєтків брацлавського воєводи
кн. Януша Збаразького Данилковецького та інших компромісарами
брацлавським войським Юрієм Черленковським і володимирським
підкоморієм Яном Бокієм та суперарбітром літинським державцею Петром
Лащом зі Стремильча: у ворота міста Прилука - князю, у ворота
Черленківського двору - Ю. Черленковському, у ворота Махновецького двору
- Я. Бокієві, у ворота Літинського двору - П. Лащові
Wypis s xiąg grodzkich zamku braslawskiego
Po narodzeniu Sina Bozego Jezusa Christusa roku 1597 miesiącza aprzylia 29
dnia
Na vrzędzie Je° Kroliewskiey Mosczy grodzkim braslawskim przede mną,
Grzegorzim Czeczeliem, podstarosczim braslawskim, postanowiwszi się oblicznie,
wozny jeneral woiewodztw kiewskiego, wolinskiego у braslawskiego sliachetny
Lawrzin Plotniczky timi slowy ku zapisowaniu do xiąg grockych braslawskich zeznal,
yz roku teraznieyszego 97 miesącza aprzilia 25 dnia, maiączy ia przi sobie dwu
sliachcziczow pana Lawrina Jastrzębskiego a pana Iwana Lubienieczkiego,
pokladalem pozwy trzibunalskie s pieszęcziąziemskąbraslawskąy s podpisem ręky
pisarza pana Iwana Mikulinskiego w zalobieje° mczy pana Lawrina Piaszeczinskiego,
podkomorzego braslawskiego. Pirwszy pozew po iego moscz xiąze Janusza
Zbaraskiego, woiewody1braslawskiego, ktorem wetknąl we wrota miesczkie miasta
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iego mosczy prziluczkiego a wrotnemu у mnogim mieszczanom tameczym iesmy
opowiedzial, a to ku przisluchaniu dekretu trzibunalskiego w sprawie, ktora będzie
miedzi panempodkomorzim braslawskim, iako z iednego, i panem Piotrem Lasczem
s Trzimilcza, dzierzawczą litinskim, iako superarbitrem, a panom Gerzym
Czerlenkowskim, woyskim braslawskim, y panom Janom Bokiem, podkomorzym
wlodzimirskim, iako kompromisarzmy, o nieslusny ich postepek і sprawe nad
kompromis, ktory się w Liublinie stal miesiącza iulia 12 dnia w roku 96 o
rozgranyczenie gruntow miedzi panompodkomorzim od imieniaje° Zomiscz a miedzi
panomwoiewodąbraslawskim od imienia iego Danilkowiecz і ynszych pozilieglosczi.
Drugi pozew tegoz dnia odnioslem po mianowanego je° mczy pana Gerz0
Czerlenkowskiego і wetknolem we wrota dwome dworaje° mczy Czerlienkowskiego
adwomikowi у slugamje° [...] [opowie]dzialem. Trzeczy pozew po przerzeczonego
[...] [...] [wetknjolem we wrota dworne dwora je° mczy machnowskiego a
urzędniku tamoczniemu і slugam je° mczy opowiedzialem. A czetwerty pozew
nazaiutrz 26 dnia miesiącza aprzilia 2'a to wszitko 2w ninieyszim roku i s tąz sliachtą
3pomianowanegoje° mczy pana Piotrą Lascza'3wetknolem we wrota dwome dwora
2‘je° mczy'2litinskiego, hde obecznie mieska, і slugamje° mczy to opowiedzial. A to
wszitko o naprawienie і skutek swy, tak prziwiedzienie tego postempku і sprawy
ich o rozgraniczenie pomienionych gruntow, iako sie wiszey pomienilo i na tych
pozwech szyrzey у dostateczny opisano. Za ktoremy pozwy і roky na trzibunalskie4
wszitkimosobamprzerzeczonym stanowycz sie, bądz w woiewodztwach wolinskom
abo w iakim z inych, albo braslawskim, gdi takie sprawy vrzędowe sądzone bęnda,
zlozil i na nich napisalem. A takiez cztiry pozwy trzibunalskie przy stronie powodowey
panupodkomorzemu z napyszem mim zostawyl, y takiez rakyje0mczy na trzybunalie
zlozilem. A tak ia, vrząt, toie oczewisczie zeznanie woznego mianowanego do
wiadomosczy swy vrzęndowey prziniąwszy, do xiąg grodskich braslawskich zapisacz
kazal. Na czo і wipisz s xiąg iego mczy panu Lawrzynu Piasoczinskiemu,
podkomorzemu braslawskiemu, pod moiąpieczęczia iest wydan. Pisan w Braslawiu.
Grzegorzy Baibuza
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 35.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.
Реґеста:

Anno 1597 die 29 aprilis. Polozenie pozwow tribunalskich na
compromissarow, superarbitra i na strone p. woie(wody) braclawskiego o
nievczynienie dosyc compromissom.
Там само. Арк. 35 зв.

1woiewodę 2' 1Цей фрамент зайвий.
після dwora. 4trzibunale

3' '3Цей фрагмент має бути дещо далі,
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№ 282

1597p., травня 2. Брацлав. Позов Брацлавського ґродського суду брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському в справі за скаргою брацлавського земського судді
Семена Ободенського про напад підданих Кам’яногірського маєтку на підданих
села Малих Яцківців і пограбування їх
Запис возного єнєрала Андрія Трембицького про те, що він 9 травня 1597 р.
увіткнув цей позов у ворота Кам’яногірського двору
Юрєм Струс с Комарова, староста браславским, в[ѣ]ниг/ким и звиногородскии
Ѵрожоному єго млсти пану Лаврину Пєсочинскому, подкоморому
браславскому.
Жаловал У су[д]Ю моєго кгродского Браславского Юрожаньш єго млст па»
Сємєн СОбодєнскии, суди [зє]л/ским браслав[ск]им, на в[ашу] млеть со т[о]мь,
што ж, дєм, року прошлог(о) тисєча піа[т]со/и дєвєтдєсіат шостого мсца сєнтєбра
двадцатого дніа вша млст, панє под[к]оморим бра[славским, ...]єлал мої/но,
кгвалтом ватамана своєго камєногорского Сємєна Пєтровского, Дємка Руднєнка
и и[н]ших многих подданых своих камєногорских шкилканадцат члвка, которых
им[є]на и прозвиска сам, ваша млст, лєпєм знає[ш]ь и их вєдаєпгь, на кгр[ун]т
єго млсти сєла Малых ЇЛцковец, на врочищє над рєчку Кр[оп]ивную, недалеко
врочища Коло[ма]зова. Там жє кгвалтовнє мєнованьш в[ата]ман и подданьїє
вГм. дєтєм поддан[ых] єго млсти сєла Малых [ПОДковєі;, кот[орьі]є быдло пасли,
побили и поранили, при которомзбитю и ранєнью Уподданого єго млсти з Малых
Ицковє[ц] на ммє УЛевка взіали и пограбили волов три, куплєньїє по полчєтвєрти
копы гршєи литовских, коров двѣ, куплєньїє по двє копє гршєм литовских, [а У
сы]на, дєм, єго взіалии пограбили сєрміагу, купленуюза полкопьігрш[ємлито]вских,
шльї/сбєрковьш, кушієньшза золотьшполским, погас з ножам[и.. .]ми из согнивом,
куплєньш за дєсєтїршєм литовских, а в мошон[цє... г]рошєм литовских, сокѣру,
купленую за дванадцат їршєм литовских, tf по[д]даного єго млсти Стє^ка волов
два, [купл]єньіє по три копы грошемлитовских, УСємєна волов три, куп[леные по]
чотыри копы грошем лито[вски]х, [а] Усына єго сєрміагу, куігьлєн[ую за сор]ок
грошем литовских, сокѣру, купл[є]ную за сосмь грошемлитовских, поіас з ножами
и з согнивом, купленим за шсмь грошем литовских, а в мошонцє піат гршєи
литовских, шлык, куплєньш за двад[цат грошє]м [ли]товских, VЙвана коров три,
купл[є]ньіє по полторы копы гроше[м литовски]дс, сєрміагу, купленую за золотьш
полским, сокѣру, купленую за дєсє[т грошєи лит]овских, шлыкъ беръковыи,
куплєньїи за дванадцат грошєи лито[вских... т]от Увєс грабєлс кгвалтовнє
взгавш[и] и пограбивши, за власньш роск[азанєм] вашоє млсти менованым
ватаманъ вашоє млсти з тыми помочниками своими до двора вшоє [мл]сти
Камєногорского припровади[л]и, а ваша млст ку пожитку своєму со[бє]рнул и
привлащил. В чол< собѣ єго мл. [п]ан судіа, маючи сод вашоє млсти, пане
под[ко]морим, жал, крывдѴ а подданьш своим гаї/ковсти, вьшієи мєнованьш,
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шко[д]У немалую, хочеш ю том з вГм. ючєвисто Vправа мовити и сим моим
позвомь ю то вашу млст позыває/я. Прото абы вша млст, панє подкомории, У
Бра[с]лавли на рочках кгродских браславских, когорьіє припасти и сужоны быти
мают в року тєпєрєшнєм тисєча niamcom дєвєтдєсіат сємом мсца июніа
дєсіатого дніа, іако на ро[к]у завитсш, самь сталь, ватамана своєго камєногорского
и помоч[н]иков єго, вьшієи мєнованьїх, // ку праву поставивши, єго млсти па[ну]
суди и под[да]ньш єго млсти во всєм Усправєдливил. Писан Браславли року
тисєча niamcom дєвєтдєсіат сємого мсца маїа второго дніа.
Печатка
Грєгорєи Байбуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 39-39 зв.
Оригінал.

Року
мсціа маса дє[віа]тог(о) дніа Угькнул єсми позов [кгр]одьскии
браславскии V ворота [дв]орные камєногорскиє, писа[н]ым по єго мл. пна
Пєсочинского в жалобє єго мл. ііна суди зємского браславског(о) ю грабеж на
рочки кгродскиє браславскиє, в позвє мєновитє написаньїє.
Аньдрєи Трєлібиі/кии, возньш
єнєрал, рУкою власною
Там само. Арк. 39 зв. Оригінал.

Реґести:
По ііна подкоморог(о) до Камєногорки ю грабєж села ЇЛцковец.
Ап(п)о 1597 d. 4ta may (!). Pozew na s(ąd) gr(odzki) ex parte g(enero)si
Obodensk[i] po w. w. jmc. Piasoczynskiego de indebita vexa wydany.
Po Lawryna Piasoczynskiego od Obodenskiego. 1597 d. 4 maj (!).
Там само.

№ 283
1597p., червня 17. Люблін. Лист луцького земського судді Федора Чаплича Шпановського,
володимирського войського Василя Гулєвича і Андрія Загоровського
брацлавському підкоморієві Лавринові Пісочинському про свідчення у їхній та
його присутності перед возним коронного трибуналу Станіславом Лісовичем і
волинським стольником Андрієм Боговитиним, депутатом трибуналу від
Волинського воєводства, володимирського підкоморія Яна Бокія стосовно спроби
вирішити маєтковий спір між Л. Пісочинським і брацлавським воєводою
кн. Янушем Збаразьким, у котрій Я. Бокієві довелося взяти участь як
компромісарові
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Мы, Фєдор Чаплич Шпановскин, судіа зємскии луцкии, Василєи Гулєвич,
воискии володимєрскии, а Андрєи Загоровскии, вьізнаваємь и гавно чинимь
тым ншимь доброволньш листомь комуколвєкь то вєдати будєть належало,
ижь дніа нинєшнєгодаты, нижєи написанеє, юды за прєложєнємь comїша Лаврина
Пєсочинского, подкоморого браславского, жє пан Он Бокии, подкоморыи
володимєрскии, єсть хорымь, а за приданємь єго млсти ііна Матѣіа
Смокгулєцкого, маршалька трибуналского, Станислав Лисович, возныи
коронныи трибунал# Любєлского, был # єго млсти пна Бокиїа, подкоморого
володимєрского, в господє єго млти в дом# Матыса Молчана, мєщанина
т#тошнєго любєльского на Кгродскои #лнци, в справє єго млсти їїна Лаврина
Пєсочинского, подкоморого браславского, котораіа сіа мєжи ним а єго млтю
кїїзєм Онушомь Збаразскимь, воєводою браславскимь, точила пєрєд тьш їшам
Бокиєл< a паномь Юрємь Чєрлєньковскимь, комьпромисарьми, и пєрєд паномь
Пєтромь Лащомь, супєрарьбитромь, а то со пєвньїє кгрунты мєжи добры их за
колтромисомь в рок# близко прошломь дєвєтьдєсіат шостомь мца августа
двадцать трєтєго дніа, со што на нинєшнии трибунал еони и сторона суть
запозвани; тамь жє на тот час при бытности за вєдомостю єго млсти пна
Андрєіа Боговитина, столника, депутата на тот час з воєводства Волынского,
такьжє нас всѣхь и иных многих людєи зацных пан подкомории браславскии
чєрєз того возного #поминалсіа и просиль пна Бокѣіа, гакокомьпромисара своєго,
абы єго млст дап справ# скуточную и вѣдомост, гако сіа што тамь на еоном
тєрьминє дѣгало и дліа чого єму на то лист# згодне дати нє х о т є л и . Его млт.
пан Он Бокии, подкоморьш володнмерьскии, а на тоm час буд#чы в обложнои
хоробє, алє в з#полнол< роз#ме а доброи памети и вьімовє, ютповедиль, же era
потомь николи с тами колегами своими пре1сотлєгьлость мєстць видєти и со
томь з ними мовити нє мог. Алє, гакосіа сонв той справє нє раз возньши свєтчиль
и прєз єнєрала возного Уска2 Клюивод# в рок# дєвєтдєсіат шостомь днга
пєтнадцатого мца ноіабра справ# давал, чєрєз которого то и на #ріад до акт
кгродских володимєрскихь ест юднєсєно, такь и тєпєрь на соную ж першую
справ# свою, прєз єнєрала Клюивод# #чинєн#ю, во веєм пєрєд тымь вознымъ
трибуналсюшъ, такжє пєрєд єго млстью паном Боговитиномь, столникомь и
дєпутатомь волынскимь, и пєрєд нами зознал, гако на листе єго и вьіписє с книг
володимєрских оописано. Котороє зознаньє єг(о) мєновитє и ширєи тот возньш
Лисовичь до с#д# и акть трибуналских донести мєл. Око ж тоє вєдомости
нашоє даємь ку свєдєг/ству єго млсти пну подкоморому браславскому сєс наш
листь с пєчатми и с подписами р#кь наших властных. Писан в Люблинє днга
еємнадцатого мсца июнга, волторокь, рок# Божого тисєча nramcom дєвєтдєсіат
сємого.
Три печатки

Фєдор Чаплич, суди зємскии луї/ким, рукою, т.р.
Василєи Гулєвич, вон. влод., влосною
Андрѣи Загоровскии, рукою власною
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ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049 II, арк. 44.
Оригінал.

Реґеста:
Anno 1597 die 17 junii. Testimonium od sliachthy, co byli przy woznem v
pana Bokiewa w Lublinie.
Там само. Арк. 45 зв.

1прєз

2Юска
№ 284

1597p., червня 23. Брацлав. Позов Брацлавського ґродського суду брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському в справі за скаргою брацлавського, вінницького і
Звенигородського старости Юрія Струса про неповернення підданих, які втекли
з села Мізякова до містечка Жорнищ
Запис возного Дмитра Щикитинського про те, що він 24 червня 1597 р.
увіткнув цей позов у ворота містечка Жорнищ
Юрєи Струс с Коморова, староста браславскии, вѣниі/юш н звиногородскии
Врожоном# єго мл. іїн# Лаврин# Пєсочинском#, подкоморєму браславском#.
Жаловал єсми в суд# кгродского Браславского за данємь справи атамана
єго королєвскоє млсти мизіаковьского Супр#на Царєнка, иж в рок# прошлом,
око са писало, по нарожєню Сына Бжго Исус Христа тиеєча піатсоть
дєвіатдєсіат піатом мсца апрєліа двадцат второго дна подданьїє єго королєвскоє
млсти з ьімєніа єго королєвскоє млсти з сєла Мизіакова, то єст на иміа Петрушко
з сыном своим Никифорсш, которьш мєшкал сполєчнє в дому Пєтр#шка, со/ицас1
своєго, з жоною, з дєтми, с конми, з быдлом и зо всєю з маєтьностю своєю,
Карпь а Лаврин Пєтр#шєнки, з жонами, з дєтми, с конми, з быдлом и зо всѣми
маєтностіами своими, а Сєргии, пасьгаокь того ж Петрушка, з жоною, з дєтми,
2с конми'2, з быдломь и зо всєю маєтьностю своєю, повтєкавши проч, и3
мєшкают во имєню вшєи м л с т и мѣстечк# Жорншцох Которьис твоіа млсть,
пнє подкоморыи, приніавши до имєніа своєго [Ж]орнищъ, нє д[баю]чи ничого на
срокгост права посполитого, выдати их мнѣ, іако старостѣ, нє хочеш, в чом єго
королєвскоє млсти шкода, а мнѣ, старостѣ, зєлживость ют твоєи млсти нємалаїа
д[ѣ]еть. И хоче4 <о тол* з твоєю млстью в [д]ово[ж]єню справєдливости з
сторони єго королєвскоє млсти [ю]чєвисто # права м о в и т и . Прото іа з вирхности
єго королєвскоє [мл]сти а владности староства своєго браславского, вѣниі/кого
[изв]иногородского приказ#ю твоєи млсти, пнє подкоморьш браславс[ки]и, абы
твоіа млсть # Браславли пєрєд судом кгродским Браславским на рочки
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кгродскиє, которьіє припадеш и судовнє сотправованы буд&и в рокЮтєп[є]рєшнш
дєвіатдєсіат сємол* мсца июліа двадцат второ5 дніа, іако на рокЮ завиток,
[ю]бличн£ сам кtf праву стал и тых подданых, вьппєи мєнованьїх;, з жонами, з
дєтми, с кокми, з [б]ыдлол< и зо всѣми маєтностіами их поставил и мнѣ, их
старосте, выдал албо за к[о]ледого з них зособна талгсыпо піатисот гривен гршєи
мнѣ заплатив. Писан Брас[л]авли по нарожєню Сьша Бжго Исус Христа рокЮ
тисєча niamcom дєвіатдєсіат сємо[го мсца] июніа двадцат трєтєго дніа.
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 94. Оригінал.

Року тисєча шатсот[ъ] дєвіатдєсіат сємог(о) мсца июніа двадцат
чєтвєртог(о) дніа Ютькнул єсми позовъ кгродскии браславскии Vворота мєскиє
жорниски, писаньш по єго мл. пана Лаврина Пєсочинског(о), подкомориго (!)
бріаславског(о), в жалоби єго мл. пана Юріа Струса с Комарова, старости
бриславског(о) и вѣницкого, созбигльїє подданьїє. За которьш позвеш маєт єго
мл. ку праву стат на рочки кгродскиє бріаславъски, позви мєновитє єст
написаны.
Дмитрии Щ[икити]н[ск]ии,
[во]зныи, [рука] власнаїа
Там само. Арк. 94 зв. Оригінал.

Реґеста:
Pozew grod(zki) na s(ąd) g(rodzki) winn(icki) od atamana mizanovvskiego (!)
Krola Jmci po w. Piasoczynskiego, podko[m(orzego)], o zbieglych poddany[ch]
krolewskich z Miziakowa do Zomiscz. 1598 d. 23 juny.
Там само.

'сотца

2' '2Подано двічі.

3и зайве.

4хочу

5второго

№ 285

1597p., липня 2. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського про несправедливе розмежування його Жорнищського
маєтку і маєтків брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького Данилковецького
та інших компромісарами брацлавським войським Юрієм Черленковським і
володимирським підкоморієм Яном Бокієм Печихвостським та суперарбітром
літинським державцею Петром Лащем зі Стремильча
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Wypis s xiąg glownych tribunalskich woiewod(ztwa) wolyn(skiego)
Roku 97 miesiącajuly 2 dnia
Przed narni, deputaty sądu glownego lubelskiego, na rok teraznieyszy 97 ze
wszystkich woiewodzstw Corony Polskiey wybranemi y wysadzonemi, gdy sie
przytoczyla sprawa do sądu ninieiszego za pozwy, od vrodzone0 pana Lawryna
Piasoczynskie0, podkomorze0braslawskie0, powoda, po vrodzonych pana Yerego
Czerlenkowskiego, woiskiego braslawskiego, iako kompromisara, y pana Petra
Lasscza z Trimilcza, dzierzawcze litinskiego, iako superarbitra, pozwanych,
wydanymi, y z areštu podlug wpisania do regestru sąndowego samych pozwanych
o to, czo wedlie kompromisu, miedzypomienionympanempodkomorzimbraslawskim,
powodem, o grunty у kriwdy ie° zomissckie a wielmoznym kxiąsenciem Januszem
Zbarazkim, woiewodą braslawskim, obzalowanym, vcziniąne0, te obiedwie strony s
kompromisarmi swywi, to iest niebozczikiem panem Ianem Bokieiem
Pieczychwostskim, podkomorzim wlodzimierzskim, y z mianowanymi panem
Czerlenkowskim, у superarbitrem panem Laszczem na czas pewny w roku 96
miesiącza awgusta 23 dnia stanowili sie na miesczu naznaczonym u Kruhlego liaska
od Danilkowiec, gdzie pan podkomorzy zawodzil. Iednosz te kompromisare у
superarbiter nie wedlie porądku, kondyczy у artikulow, у zamerzenia im tego
kompromisu a prawa pospolitego, у zwyczaiow, w takich sprawach zdawna
zachowalych, postompili, naprud tego kompromisu у dekretow tribunalskich, wczalie
do ty sprawy warowanych, iako z listow у spraw granicznych у inszych dowodow
porądnie, pierwei te dwa kompromisary pan Bokey у pan Czerlenkowsky ani sam
superarbiter pan Laszc, iako kompromis vczil, nie shichali y nie rozsądzili, zaczim
tesz o wszystkie roznicze z strony gruntow pana Piasoczynskiego zomiszczkich od
gruntow pana woiewody braslawskiego danilkowskich у inszych przilieglych, w
proczesoch у dekreciech tribunalskich mianowanych y tam kompromisem
warowanych, to iest iako od Obodnego, od Iliniec у od Krasnosielskiego gruntow,
prez pana woiewode zabranych a na nim od pana Piasoczinskiego z oczewisty
rosprawy tako za dowody prawnymi, iako у za wlasnym wyreczeniem у straczeniem
pozwane0 dekretami tribunalskimi zyskanych, iednosz w posesiią nie wszistkich
poddanych. Y tesz, iesli by sie priliegląsc pokazala od Niemirowa у Korowainy, na
on czas zgola niiakiego vspokoienia у granic, czego pan podkomory domawial sie,
nie vczinili, tylko na tym terminie nie od tego Kruhlego liaska od Danilkowec wedlie
zawedenia pana Piasoczinskie0, alie dalieko odtont w posrod grantv zomiszckiego
od Prozorowych liaskuw do Iaroslawowa stawu na reccze Sobku у do Klimiatine
niezgodnie zaiezdzali, nic nie skonczili ani listuw popisali. Nie popisawszi у nie
sterminowawszi, tegosz dnia stąt rozną sie roziechali у wienczy tam nie bywali,
gdzie iusz bez nich panu woiewodzie braslawskiemu kopcze tam sypano. A potym
w kilka niedziel, iako pana podkomorzego // slyszec doszlo, snac list swoi graniczny
pofl datą tego terminu panu woiewodzie wydac mieli. Ano nie rychlo potym niekturi
z nich o dawaniu takich listow s panem woiewodąporuzumiewali sie y z ie° кору1
iemu snac lit2wydali, a panu podkomoremu у do tego czasu nie dali. W kturym to
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liscie, iako iego wiadomosc dochodzi, cos roznego od ty sprawy ich y kompromisu
nieprawnie y nienalieznie popisano, bo snac tam samym takich granic w posrodku
gruntu iego zomiszeskiego opisanem ku iego gorszeniu od wszistkich koliatorow
albo suhrannikow starodawnych iego odcieli a naroznikow у kopczuw s ktoryby
strony y v ktory a od cziich у do cziich dobr у gruntow, po iakich wroczyszkach у
znakoch ti granicze scziągac by sie mieli, wedlie zwyczaiu prawa y te° kompromisu
nie omianowali у nie obwarowali, wywodow tesz prawnych y protestaczy pana
podkomorego, na onym termine cziniąnych, czo sie one wedlie kompromisu nie
zachowali a ze wszyskich strun iego nie vspokoili, chociąsz, na on czas priiąwszi, na
pismie dac obieczali у terminowawszi snac nie wpisali у zmianki nie vczinili. Kturim
to postempkem swym nad ten kompromis у nad prawo, co pana Piasoczynskiego w
tey kriwdzie ie° od xiąsencia Zbarazkiego vspokoic mieli, to ieszcze ze wszistkich
miar у stron takimi graniczami у listem swym, jako iego wiadomosc dochodzi, w
wiecz [...] zatrudnienie у wontpliwosc nie iedno te grunty у sprawe zorszcską3, alie
prawie wszystkie vbogie maiętnosc iego priwiedli. A tak poka byli pan Boky, ktury
w tym czasie vmarl, у pan Czerlenkowsky [...], znoseczi v sądu ich
kompromisarskiego, a pan Laszcz z vrendu arbitrowskiego, iako na miestczu
podkomoiego dobrowolnie od nie0 [...Jistego kompromisu prez sond glowny,
nieprawnego postempku у wykroczenia nad kompromis a porządku у wladze, w
nim zamierząną, у ku skazaniu skriwdzenia actorow nieznosnego nad zwyczai prawa,
proczes y wszelką shisznosc у tesz ku polozeniu te° listu, kxiązencziu woiewodzie
braslawskiemu nieprawnie wydanego, a ku priwedeniu shisznemu ty wszistky sprawy
w swe wlasną prawną recz, dlia vspokoienia pewne0 y skutecznego wzglądem
proczesuw у zwyczaiu prawa pospolitego pripozwal tesz byl у pan woiewoda
braslawsky, iako strona obzalowana, ku prishichaniu w ty rosprawie dekretu
tribunalskiego, ktory miedzy mianowanymi stronami vcziniąn będzie у ku polozeniu
takowego listu, iesliby mu iaky w ty sprawie wydan byl, iako to wszystke mianowicie
a sziry na tych pozwiech opisano bylo. Na roku tedy u nineisze0sądu, z tych pozwom4
pripadlym у prawnie dzienym, gdy obiedwie stronie, powodowa pan podkomorzy
braslawsky, poloziwszy sam pres siebie ten kompromis, takze у insze dowody na
lisciech y wypisiech z roznych vrzenduwу samego sądu glowne0tribunalu liubelskiego
kxiąg, vkazuiąc z nich skrziwdzenie swe nad prawo у ten kompromis у swiadecstwa
przeciw temu listu у takowy sprawie, panu woiewodzie braslawskiemu wydanych,
domawiaiąc sie, aby pozwane o to mu odpowiadali // у vsprawedliwili sie, і pozwana
strona pan Czerlenkowsky a pan Laszcz і takze pan woiewoda braslawsky prez
vmoczewanego swego. pana Pietra Odriwolskiego nienalieznosc sądu у sprawy
czinienia z sendziami poliubownymi wywodzila, strona powodowa nalieznosc pred
sądem ninieiszym у postempek nie wedlie kompromisu sądziuw poliubownych, ysz
temu sie kompromisowi nie dosyc stalo wedlug pozwu, okazywala. Sąd ninieiszy
gluwny tribunalsky, wyshichawsky kontrowersy stron obudwu, do sądu ninieiszego
wnoszonych, vpatruiac to, iesli ze moze bye ta sprawa tu na tribunalie preciwko
kompromisarowi у superarbitrowi podnosząna, tedy z rownosczi wot sąd ninieiszy
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te sprawe na vznanie y rozsądek lego Krulewsky ЇЙ. na seim blizko priszly odsyla,
zachowuiąc stronam obudwum rok pewny y zawity bez pripozwu. A strony same0
ie° m pana woiewody braslawskiego, tedy sąd ninieiszy te sprawe zawiesza, poki
na seimie s kompromisarom y superarbitrom rosprawią etc. etc. etc.
Stanislaw Ligęza, capitaneus
Andrzei Bohowitin,
pocznen(sis), mavpropria
stolnik y deputat wolynski
Mikolai Laskowski, d(eputat)
Mikolai Szaszkowicz,
w(oiewodztwa) mazowieckiego
chorązy у deput(at) braslawski
Jury Owluczimski, pisarz
Corrigowal Sierchowieczki
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4110 III, арк. 8-9.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

‘?

2list

3zomiszcską

4pozwow

№ 286

1597p., липня 10. Варшава. Припозов королівського суду брацлавському войському Юрієві
Черленковському з вимогою з’явитися на його засідання, яке відбудеться на
найближчому сеймі, у справі за скаргою брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського про порушення, допущені компромісарським судом, що до нього
Ю. Черленковський входив, які мали місце під час спроби вирішити маєтковий
спір Л. Пісочинського і брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького
Запис возного єнєрала Лаврина Плотницького про те, що він 14 вересня
1597 р. увіткнув цей припозов у ворота Черленківського двору
Жикгимонт Трєтии, Болею млстю корол полскии, великим кназ литовсюш,
рускии, прускии, мазовєцкии, жомоитскни, ифліанскии, швєдскии, кгодскии,
вандалскии дєдичньш корол
Тобє, Юрожоному Юрю Чєрлєньковскому, воискому браславскому, з tfpady
твоєго комьпромисарского, іако суди полюбовного, в справє, нижєи юписанои.
И зо всих добрь твоих лежачых и рухомых, гдєкольвєкь в панствах наших
чєрєзь тєбє маючых и менуючых, и зъ сособы твоєє приказуємь, абы єси за
тымъ припозвомь пєрєд нами и судом[ь] нашимь кролєвскіш на соимє близко
пришломъ валномъ Короны Польско[є], которьш наипєрвєи гдєкольвєк ют нас
зложон и сотправован будєть, tom зач[а]тіа того соиму дніа шостого собличнє и
завите самь стал на жалобу и пр[авн]оє попираньє Урожоного Лаврина
Пєсочинского, подкоморого браславского, которьш тєбє припозьіваєт сото, иж
позывал сондо судѴголовного трибуналу Любєльского в року нинєшнєді тєбє и
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#рожоных Ина Бокѣи Печыхвостского, подкоморого володымерского, в томъ
запозваию перед терминомъ, на трибунале припадаючомь, недавно змєрлого,
колтромисаров, а Петра Лаща з Стрымилча, державці литинского, супєрарбитра,
ико суде» полюбовних, с того #раду вшого ку направєню и в с[во]ю правную
рєз# привєдєню чєрєз суд головним нєправного поступку вашого и выкроченп
над комьпромис, порадокь и владз#, вамь замерон[ую], с кривдою подкоморого
браславского, которьш компромис в року [дєвєтдєсп]т шостою мсца августа
двадцат трєтєго д на до справы [вашоє] припадал, и теж ку положєню листу,
єсли бы єстє потсш иким в[єлмолсному И]нушу кнжати Збаразском#, воєводє
бр[ас]лавскому, дали, [а то в справє межы] тьш подкомории браславск[іш] а
добры и кгру[нты єго Жорниским]и а мєжьі паном воєводою браславскимь и
кгрунты [єго Данилко]вскими, и иньшими, в процєсєх и в декретах
трибунальск[их мєнова]ньши, ико шmСОбодного, Ильинєі/ и ют Красносєльского
кгрунто[вь. Кот]ораи то справа з очєвистоє росправы ют суд# головного з
ровности во[т] до нас на сьем валньш корокньш ютослана и тєрмин бєз позв#
єсть захова[»]; єсли таи справа протне вас, судєм полюбовных, можєт быти на
трибунале подношона а с паномь воєводою браславскимь, которьш ку
прислуханю тоє справы припозван был, то суд головним, поколь са з вами,
судими полюбовными, росправАт, завєсиль, ико то всє мєновитє а шьірєм в
процєсєх и декретах трибуналских шписано, до которых сє в том справє повод
прихилиєт. А иж тежв том запозвакю, ним тєрмин на трибунале припал, ЇЛн
Бокѣм з сєго свєта зьшол, ино подкоморым браславским, с кождое меры тоє
справы своєє вару[ю]чы, єщє над то всє ку таком готовом справє и тєрмину, шт
трибу[на]лу заховалого, тєбє припозывает ку розсудку нашому тоє [с]правы на
соммє а ку положєнью листу, єсли бы єстє потом иким школо того пну воєводє
браславскому выдали, кгды то всє направовати любо зноситм и в скуток[ь]
правньш приводити будем. Прото абы єси стал, тому поводови судовнє
штповєдаль и #справєдлившгсп, а ико // справа примдєть, в дальшомь поступку
подкоморьш браславским заховуєть собє с тобою и зо всими (особами, до того
нал&жными, цєлоє право. Што всє вамь шырем на року довєдєно и шповєдєно
будєт судовнє, абьіетє того пилновали и скутєчнє, кгды до того примдєть,
штповєдали. Писа» # Варшавє дни дєситог[о] мсца июли року Божого ДФ
дєвєтьдєсіат сємого.
Печатка
Zachar(iasz) Jeiowicky, pisarz
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 57-57 зв.
Оригінал.

[Року]
мсца сє»тє[бра] ДГ дна #ткнул [єсми] позовь сеимовы[и єго]
королєвьском млсти # ворота двора Ч^лєкковьского в сєли Чєрлєнковє, писаньш
по єго мл. пна Юри Чєрлєнковьского, вомского браславьского, в жалобє єго
мл. іша Лаврина Пєсочинского, подкоморого браславского, ш рєчь, в позвє
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мєновитє написаную. За которьш позьвомь и рєч зложиль єсми собикш сторонам
ку праву стати VВаршави пєрєд судь єго королєвскоє мл., в позвє мєновитє
написаноє1. А при л<нє бьши два шахьтичи2па» Он Кобаковскьш а пан Оско
Зєлунка.
Лаврин Плотьницьскьш,
возъньш єнєрал,
рукою власною
Там само. Арк. 57 зв. Оригінал.

Регести:
V Варшавє на соимє року ДЗ>ЧИ мсца марца ЙГ дн. пєрвоє волане.
F(lorian) O(lessko); мсца апрєлд Д дн. второє воланє. Flor(ian) Olessko.
V Варшавє на соимє року ДХ мсца фєвралл КГ дн. пєрвоє воланє,
мсца фєвралл КД дн. второє воланє. Flor(ian) Olessko.
А0 1597 die 10juliy. Pozew po p. Czelenkowskie03do remisi na seim.
Pozew od p. Piasoczynskiego po pana Czerlinkowskiego o ubliženie sprawy
w kompromissie między jm. o. x(ięciem) Zbaraskim y jmcią panem
Piasoczynskim. 1597 d. lOjuly.
Там само. Арк. 57 зв.

1Стосується “жалоби'’.

2шлахьтичи

3Дописано над рядком.

№287
1597p., липня 10. Варшава. Припозов королівського суду володимирській підкомориній Яновій
Бокійовій Печихвостській Федорі Чаплянці, Филипові Бокію Печихвостському
та іншим потомкам і спадкоємцям володимирського підкоморія Яна Бокія
Печихвостського з вимогою з’явитися на його засідання, яке відбудеться на
найближчому сеймі, у справі за скаргою брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського про порушення, допущені компромісарським судом, що до нього
входив Я. Бокій, які мали місце під час спроби вирішити маєтковий спір
Л. Пісочинського і брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 56-56 зв.
Оригінал. Документ ідентичний документу № 286.

Реґести:
Варшавє на соимє року ДФЧИ мсца мар[ца] ' [ИГдн. пєрвоє воланє.
F(lorian) O(lessko); мсца]'1апрєлд Д дн. второє воланє. Flor(ian) Olessko.
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Варшавє на соимє року Д Х мсца фєвралл ЇПГ дн. пєршоє вол[анє],
мсца фєвралА КД дн. в[то]роє воланє. Иог(іап) Olessko.
А0 1597 die 10 julii. Pozew po potomki p. Bokieiowe do remisi na seim.
O ublizenie sprawy w kompromissie między '[jin. o. x(ięciem) Zbaraskim
yjmciąpanemPiasoczynskim. 1597 d. 10julii]'1.
Там само. Арк. 56 зв.

ь _| Відновлено за документом М 286.

№ 288
1597p., вересня 4. Брацлав. Декрет Брацлавського ґродського суду в справі за скаргою брацлавського
підкоморія Лаврина Пісочинського про неповернення підданих, що втекли з села
Кам’яногірки до містечка Нового Губина, маєтку волинського воєводина
кн. Яхима Корецького і його дружини Ганни Янівни Ходкевичівни
Wypis s xiąg grodskich zamku lego K. Mczy braslawskiego
A0Dni 1597 miesiąca septembra 4 dnia
Na roczkoch sądowych grodskich braslawskich, ktore w roku zwysz mianowanem
septembra wtore0 dnia przipaslych1 i sądownie odprawowane byli, przede mną,
Gierzym Strusem s Komarowa, starostąbraclawskim, weniczkim у zwinohorodskim,
gdy sprawa z reiestru sądowego między ie° mczią p. Lawrinem Piasoczinskim,
podkomorzim braslawskim, powodem, a między ie° mczią kniaziem Iachimem
Koreczkimi malzonka ie° mczi p. Hanno Chodkiewiczewną, iako pozwanemi, przipadla,
tedy, stanowszy oblicznie v sądu, vmoczovane ie° riiczi p. podkomorze0braslawskie0
p. Fedor Stryzowsky a p. Sczęsny Limont, za mocą zupelną dawszy sobie stronę
pozwaną do prawa przez wozne0 powiatowe0 Lawrzina Plotnickie0 po trzi dni
porządkiem statutowym prziwolacz, podniesli pozew grodsky braslawsky, po ie° mcz
kniazia Koreczkie0i malzonkę ie° riiczi wydany, i prosili, aby byl czitan. I tak sie w
sobie ma:
Gierzy Strus s Komarowa, starosta braslawsky, weniczky і zwinohorodsky
Wielmoznevp. ie° riiczi kniaziu Iachimu Koreczkiev, woiewodziczowi wolynskiev,
у malzonce iego riiczi paniey Hannie Janownie Chodkiewiczownei.
Zalowal w sądu me0 grodskie0 braslawskie0 ie0 riicz p. Lawrzin Piasoczinsky,
podkomorzy braslawsky, na win. o tem, iz, powiada, roku teraznieisze0 1597 marca
31 dnia poddane iego riiczi wlasne z siola Kamionohorodki2, v woiewodstwie
braslawskim liezączę3, to iest Lawrzin a Demko Maximenki, Taras a Naum
Marenienki, Iwan Podczenko, Sawka Czamy a Hordei Panczenko, z zonami, z
dzieczmi і ze wszemi maiętnoscziami swemi od nie° powcziekali do miesteczka win.
688

Nowe0Hubina. Ktorych wm. nad prawo przyiąwszy, tam w maiętnosczi swei osadzili
i teraz za sobąmaczie, a p. podkomorzemu onych wydacz nie chceczie ku krziwdzie
i szkodzie ie° mczi niemalei. O czo // z wm. w sądu me0grodskie0braslawskie0mowicz
chcę4y win. tym pozwem pozywa. Przeto z nalieznosczi vrzędu me° przikazuie, aby
wm. przede mną a w niebytnosczi moiey przed sądem moim grodskim braslawskim
wBraslawiu na roczki grodskie braslawskie, ktore przipascz i sądzone bycz maią w
roku teraznieiszym 1597 septembra wtorego dnia, oblicznie i zawiczie sami staneli y
tych poddanych zbiegow p. podkomorze0 braslawskie0 z zonami, z dzieczmi i ze
wszitkimi maiętnoscziami ich postawili, ych p. podko(morzemu) ze wszitkimi wydali
albowedlugkonstytuczy szaczunkiemza kazde0zosobnapo pięcziseth grziwienpolskich
zaplaczili. Pisan w Braslawiu a0Dni 1597 iuly 30 dnia. Hrehorei Baibuza, pisarz.
Apo wyczytaniu tego pozwu strona powodowa roku і pozwu dostatecznie wypisem
sxiąggrodskich braslawskych zeznaniemwozne° dowiodla. Tedy, stanowszy oczewisto
przede mną w sądu vmoczowane ie° msczi kniazia Iachima Korzeczkie0, woiewodzica
wolynskie0, і paniey malzonki ie0riiczi kniehini Koreczkey Hanny Chodkiewiczewny,
pan Bohdan Kozar і pan Wilczek za moczą zupelną przi zachowaniu wszech obron
prawnych wcalie powiedzial5, iz, powiada, ie0mcz kniaz Korzeczky za tym pozwem
ie° mczi p. podkomorzemu tu sprawowacz і stawicz sie nie moze, gdys ie° mcz, na
roczkoch grodskich kiiowskich, maiącz więtszą sprawę, tam na ten czas stanowicz
siemusial. I, zakladaiącz ie° mczi kniazia Korzeczkiego więtszą sprawąna roczkoch
kiiewskich, ktore siępod tęze czas w Kiiowie sądzą, podawal list od ie° mczi kniazia
Korzeczkie0pod pieczęcią i s podpisem ręki ie° mczi, pisany do mnie, do sądu. Przi
tem prosil, aby te zalozenie więtszei sprawy wedlie prawa prziięto i ie0mcz kniaz
Koreczky od te0pozwu i roku wolien byl. A umoczowany od powoda powiedzial6, iz
to zalozenie więtszei sprawy ie° mczi kniaziu Korzeczkiemu iscz i prziięto bycz nie
moze, a to s tych prziczin, iz prawo i konstytucya, o zbiegach vcziniona, takowych
obron pozwane0 vzywacz zabrania i nie dopuscza; przi tom stoiącz, prosil, aby te
zalozenie więtszei rzeczy na stronę odlozone bylo i ie0m. k. Korzeczky i malzonka ie0
mczy na ten pozew odpowiadali. Sąd, baczącz to s prawa pospolite0, iz w tei sprawie
zalozenie więtszei moczy prziięto bycz nie moze, // gdyz i teraz rok nie taky, ktoryby
bytnosczi samei osoby potrzebowal, te zalozenie więtszei sprawy na stronę odklada y
nakazuie, aby iego mcz kniaz Korzeczky i malzonka ie° mczi p. podko(morzemu)
sprawowali i na pozew odpowiadali. A vmoczowane ie° riiczi kniazia Korzeczkie0і
malzonki ie° riiczi, z oswiadczeniem na mie, vrząd, i na stronę woznym Andrzeiem
Trzebyczkimpostępuiącz, у daliei wprawo powiedziali, iz iako ie° riicz p. podko(morzy)
brasla(wski) ie0riiczi kniazia Korzeczkie0і malzonke ie0riiczi pozywa o zbiegi, tedy
ie°m. kniaz Korzeczky, sam na osobę swą tę sprawę wziąwszy, powiada, ze zadnych
poddanych p. podko(morzy) w maiętnosci swei w miesczie Hubinie niema i pozew
ich nie zastal i gotow na tem przisiącz na roczkoch blizko prziszlych braslawskich
grodskich po tych pierwszych. Ktorei przisięgi i strona powodowa pozwanemu
pozwolila. A tak ia, sąd, zrozumiawszy z obieiuch stron, s kontrowersy ich widzącz to,
izstronapozwana dobrowolnie do przisięgi się bierze, iako tych zbiegoww maiętnosczi
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swei niema, ktorei przisięgy і strona powodowa iemu pozwolila, nakazalem, aby iego
mcz kniaz Korzeczky przysięgę na tych prziszlych roczkoch grodskich braslawskich,
ktoreby naipierwiey po tych sądzone byh, przisięgę7vczinil na tem, iako tych poddanych
ie° mczi p. podko(morzego) braslaw(skiego), w pozwie mianowanych, w maiętnosczi
swei hubinskiey niema і pozew ich nie zastal. Do cze° wszitkie0 sąd ninieyszy tak
powodowi ku przisluchaniu tei przisięgi, a pozwanemu ku wykonaniu toiez przisięgi
na tychze prziszlych roczkoch grodskich braslawskich, ktoreby po tych naipierwiei
sądzone byli, krom przipozwow, iedno za tymze decretem vrzędowym rok pewny і
zawity zachowuie і zachowal. Ktory decret sądu me0do xiąg grodskich braslawskich
zapisacz kazal. Na czo і wypis s xiąg iego mczi p. Lawrzinowi Piasoczinskiemu,
podkomorzemu braslawskiemu, pod moiąpieczęczią iest wydan. Pisan w Braslawiu.
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 36-37.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

Реґеста:
А° 1597 d. 4 septembris. Decret grodzki braslawski o zbiegi kamionohorskie.
Nakazano k. Koreckievprzysięgę. Iurament do rokow drugich odlozono y sam
na się te sprawe wziąl.
Там само. Арк. 37 зв.

'przypadly 2Kamionohorki 3lezączego 4chce 5Тут і дещо далі розповідає
один з умоцованих князя.
6Розповідає один з умоцованих Л. Пісочинського.
1Лишнє слово.
№ 289
1597p., жовтня 16. Брацлав. Декрет Брацлавського ґродського суду в справі за скаргою брацлавського
підкоморія Лаврина Пісочинського про неповернення підданих, що втекли до
маєтку волинського воєводича кн. Яхима Корецького і його дружини Ганни
Ходкевичівни
Wypis s xiąg grodskich zamku lego Krol(ewskiey) Mczi braslawskie0
A00ni 1597 octobra 16 dnia
Na roczkoch grodskich braslawskich, ktore w roku wyszei mianowanem
miesiącza tegoz octobra 14 dnia przipadli i sądownie odprawowany byli, przede
mną, Gierzym Strusem s Komarowa, starostą braslawskim, weniczkim і
zwinohorodskim, gdy sprawa z reiestru sądowego między je° mczią panem
Lawrzinem Piasoczinskim, podkomorzimbraslawskim, powodem, a międzyje° mczią
kniaziem Iachimem Korzeczkim i malzonkąje0mczy panią Hanno Chodkiewiczewną,
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iako pozwanemi, przipadla za pozwem grodskim braslawskim, po ie° riicz kniazia
Koreczkie0 i malzonkę ie° riiczi wydanym, tedy, stanowszy oblicznie v sądu,
vmoczowane ie° riicz. p. podko(morzego) braslawskiego)1. Ktorym2 ie° iricz p.
podko(morzy) brasla(wski) pozwal ie° riiczi kniazia Koreckie0ku wykonaniu przisięgi
wedle decretu grodskie0braslawskie0o zbiegi poddane swe, iako ich w maiętnosczi
swei niema. Ktore0pozwu i roku dostatecznie wedlie prawa gdy dowiedli і decreth
sądu grodskie0 braslawskie0 w tei sprawie miedzi p. podkomorzym a kniaziem
Koreczkim, pod datą roku 97 miesiaca septembra vcziniony, w sądu pokladali,
proszącz, aby ie0riicz kniaz Korzeczky wedlie te0decretu grodskie0braslawskie0
przisięgę tę, iemu sądownie naliezaną, na roku teraznieyszym, iako na zawitem,
wykonal, iako to szirzei w tem decreczie grodskim braslawskim i na tem przipozwie
iest opisano. Tedy postanowiwszy się oczewiscie przede mną, v sądu, vmoczowane
ie° mczi kniazia Iachima Koreczkiego, woiewodzica wolynskie0, pan Bohdan Kozar
a pan Sebestian Wilczek za moczą zupelną, przi zachowaniu wszitkich obron
prawnych wcalie powiedzieli, iz ie0 riicz kniaz Koreczky gotowby byl decretu
grodskiemu braslawskiemu dosycz czinicz y tę przisięgę, od sądu iemu nakazaną,
wykonacz, liecz przez oblozną chorobę swą tego vczinicz nie mogl. I, zakladaiącz
ie°riiczi kniazia Koreczkiego // chorobę oblozną, podali do sądu list і stronie takowyze
odkniazia Koreczkiego s pieczęczią i s podpisem ręki ie0mczi pod datą s Torkowiczy
roku teraznieysze097 octobra 9 dnia, w ktorem pisze, daiącz do sądu znacz, iz iest
chor i za to chorobą swą na roczki ninieisze przibycz i tei przisięgi, iemu decretem
nakazanei naprzeciw iego riiczi pana podkomorze0braslawskie0, o zbiegi poddane
p. podkomorze0wykonacz nie moze, proszącz, aby za niestale0 stronie sąd zdacz
nie dopusczal. A zatym prosili te vmoczowane ie0riiczi kniazia Korzeczkiego, aby
sąd, tę zalozenie choroby prziiąwszy, iego riiczi kniazia Koreczkiego na ten czas
wolnymvczinil. Sąd, baczącz to s prawa pospolitego, iz tę zalozenie choroby na ten
czas od strony pozwanei iscz i prziięto bycz moze, tę chorobę od ie° riiczi kniazia
Koreczkiego pod tym sposobem prziiąl, iz iego riicz kniaz Koreczky powinien będzie
na roczkoch blisko przislych grodskich braslawskich, ktore by naipierwei po tych
sądzone byli, iuz bez przipozwu, iedno za tymze decretem naipierwei na chorobę,
iako prawdziwie na ninieiszich roczkoch za chorobą stacz i tey przisięgi, iemu
decretemnakazanei, o te zbiegi poddane pana podkomorze0, iako ich w maięznosczi
swey niema, wykonacz nie mogl. A gdy na tei chorobie przisięgnie, toz potem i tę
drugąprzisięgę wedlie decretu sądu grodskie0braslawskie0vczinicz będzie powinien.
Docze° wszitkie0sąd ninieyszy obieium stronam, to iest powodowei ku przisluchaniu
tych przisiąg a pozwanei ku wykonaniu ich, zachowawszy we wszem ten decret
pierwszy sądu swego w moczy zupelnei, rok pewny i zawity taky, iaky na sies czas
byl i na on czas bycz, zachowuie i zachowal. I ten decreth sądu swego do xiąg
grodskich braslawskich zapisacz kazal. Na czo i wypis s xiąg ie° riiczi p.
podko(morzemu) braslawskiemu pod moiąpieczęczią iest wydan. Pisan w Braslawiu.
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 38-38 зв.
Незасвідчеиа копія. Переклад з руської мови.
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Реґєста:
А0 1597 d. 16 octobris. Dilatia pro vera infirmitate k(niazi)vKoreckiemu do
drugich roczkow grodskich braslawskich o zbiegi podkomorze0braslawskiego.
Там само. Арк. 39 зв.

1Після цього з вини канцеляриста пропущено частину тексту.
позов.

2Ідеться про

№ 290
1597p., листопада 28. Брацлав. Декрет Брацлавського іродського суду в справі за скаргою брацлавського
підкоморія Лаврина Пісочинського про неповернення підданих, що втекли до
маєтку волинського воєводича кн. Яхима Корецького і його дружини Ганни
Ходкевичівни
Wypis z xiąg grodskych zamku Ie° Kro(lewskiey) Mczi braslawskiego
Roku Panskie01597 nowembra 28 dnia
Na roczkoch sądowych grodskich braslawskich, ktore w roku wyszei
mianowanem miesiąca nowembra dwudzieste0piąte0dnia przipadlych1i sądownie
odprawowanych2, przed nami, Hrehorem Czeczeliem, podstaroscim, a Michalem
Laskiem, sėdžią, vrzędnikami sądowymi grodskimi braslawskimi, gdy sprawa z
rzeiestru sądowe° medžy ie° riicią panem Lawrinem Piasoczinskim, podkomorim
braslawskim, powodem, a medy3ie° mczi xiązęciem Iachimem Koreczkim i malzonką
iego riiczi xięzną Hanno Chodkiewiczowną Koreczką, iako pozwanemi, z drugiei
strony, przipadla, tedy, postanowiwszi się oblicznie v sądu od ie° riiczi pana
podkomorze0braslawskie0, p. Siemion Saborowsky a p. Sczęsny Limont, dawszy
sobie stronę pozwana do prawa wozne0 powiatowe0 Woiciecha Iaczimirskie0po
trzi dni porządkiem statutowym prziwolacz, podniesli dekretow sądu grodskie0
braslawskie0dwa, ieden pod datą roczkow przeszlych grodskich braslawskich, w
roku teraznieiszym 97 miesiąca octobra 16 dnia vcziniony, w ktorym sąd grodsky
braslawsky nakazal, aby ie0 iricz kniaz Koreczky na roczkoch teraznieiszych
grodskich braslawskich, wiszei mianowanych, dwie przisiędze, iedne o prawdziwą
ehorobę swą, iako prawdziwie chor byl, a drugą o zbiegi poddane pana podkomorze0,
w pozwie i w postępku prawnym mianowane, iemu w tymze roku 97 w roczkoch
grodskich braslawskich miesiąca septembra czwarte0dnia decretem sądu grodskie0
braslawskie0 nakazaną, wykonal, iako to szirei na tych dekrecziech vrzędowych
iest opisano. I prosili mianowane osoby od p. podkomorze0braslawskie0, aby ie°
iricz kniaz Korzeczky // tym dekretom dosycz czinil. Na roku tedy teraznieiszym
przed sądem grodskim braslawskim, za tymi dekretami przipalym, będącz oczewiscie
692

v sądu, ie° mcz kniaz Iachim Koreczky przez vmoczowane0 swe° p. Mikolaia
Czamaczkiego, zachowowszy sobie wszitkie obrony prawne, wcalie powiedzial, iz
ie° mcz pan Piasoczinsky wydal przipozew do wykonania tych przisiąg, ktore0, iz
nie popiraią, przeto prosil, aby na ten przipozew, od strony po ich mcz wydany,
p. Piasoczinsky zdan, a ie° mcz od tych przisiąg wolnym vczinien byl, 4gdyz і sama
strona tego nie tylko nie przi, aby te° przipozwu nie wydawala, alie go iescze
prziznawa, a popiracz go nie chce'4, prosil wolnoscz. Sąd ninieiszy grodsky
braslawsky, widzącz takowe spory obieioch stron, a dlia liepsze0zrozumienia sprawy,
iz strona pozwana v powoda moczy się nie domawiala, nakazal, aby od strony
powodowei, od ie° mczi p. podkomorze0, mocz do tei sprawy vkazana byla, za czim
by tei sprawy popiracz mial. Tedy te osoby, od p. podkomorze0 vkazawszy do tei
sprawy podlie prawa mocz na pismie і pizipozew na ie° mcz kniazia Koreczkiego,
do tych dekretow wydany, ku czitaniu v sądu pokladali і opowiedzieli, iz iego mczi
p. podkomorzemu do tei sprawy і wykonania tych przisąg ie° mczi kniazia Koreczkie0
і przipozywacz nie bylo potrzeba, abowiem vrząd dekretami swymi rok obieiom
stronam na teraznieisze roczki pewny і zawity zachowal i dlia tego, maiącz na
dekrecie dosycz, one0przipozwu do sądu wm. oddawacz i tym niepotrzebnie sądu
wm. trudnicz iesmy nie chcieli. A iz strona ten przipozew sobie ku pomoczy bierze
i z nim się v sądu wm. okazuie, i o zdaniu prosi, chcącz mi sprawiedliwoscz moią
zagasicz, przeto niechze mi się tak na ten przipozew, iako i na dekretą sprawuie і tei
rzeczy // osądzonei dosycz czini. Sąd ninieiszy grodsky braslawsky, baczącz to, iz
strona pozwana na ten przipozew powoda, ktorego sobie strona na potrzebo postępku
swe0prawne0vczinila, z nim się v sądu pokazowala, zdawacz nie moze, tego zdania
iey nie dopuscil, alie daliey w tei sprawie pozwanemu postempowania nakazal. A
vmoczowany iego mczi kniazia Iachima Korzeczkie0, biorącz to sobie za rzecz
glowną, oswiadcziwszi się o szkody na vrząd i na stronę woznym i szliachtą, do
sądu tribunalu liubelskie0apieliowal. Sąd apeliacy dopusczil. O ktore dopusczenie
apeliaczy powod takze woznym i szliachtą na sąd i na stronę o szkody swiadczil,
powiadaiącz, ze ta apeliaczya nad prawo pozwanemu iest dopusczona. Ktore ich
oswiadczenie sąd prziiąwszy i rok za tą apeliaczyą oczewiscie na trzybunalie w
Liublinie na ten czas, gdy sprawy woiewodstwa braslawskie0z reiestru po daczie
te0dekretu przipadną i odprawowane będą, obieiom stronam stanowicz się zlozil a
ten dekret sądu swe° do xiąg grodskich braslawskich zapisacz kazali. S ktorych i
ten wypis pod naszemi pieczęczmy ie° mczi p. Lawrinu Piasoczinskiemu,
podkomorzemu braslawskiemu, iest wydan. Pisan w Braslawiu.
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 40-41.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

Реґеста:
Anno 1597 d. 28 nouembris. Appellatia па tribunal przez kniazia Koreckie0
z grodu braslawskiego o zbiegi podkomorze0braslawskiego kamionohorskie, o
ktore k(niaz) Korecki, wziąwszy sobie na przysięgę, nie przysiągl.
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Перекреслена реґеста:
Sad ninieyszy dekreth sadu grodzkye0vtwierdza у strone pozwana na vpad
tak o same rzecz, yako у skody wydacz dopuscza y na dalsą executią do sadu
nalyezne0odsila obu pozwanich.
Arestata.
Там само. Арк. 41 зв.

1przipadly 2odprawowane. Далі повинно бути byty.
складено не зовсім виразно.

3medžy

4'

Це місце

№291
1597p., грудня 11. Житомир. Впис у житомирську ґродську книгу писемного зізнання возного єнєрала
Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Олександра Чижа про те,
що він за дорученням Брацлавського іродського уряду увів княжну Яхимову
Корецьку Ходкевичівну у володіння селищами на урочищі Харпаках, згідно з
продажним листом Богдана, або Кузьми, Козара їй на цей маєток (1597p.,
грудня 11. Житомир)
Вьшис с книгь замк# гсдрского Житомирского
Рок# по нарожєню Исус Хрста, Сна Божого, тисєча niamcom дєвєтдєсіат
овмог(о) мсца дєкабра (одинадцятого дна
Ставши на вріадє єго кр. мл. замк# Житомирского пєрєдо .мною, Михайлом
Кєвличом Бражинским, на тоm час б#д#чим на мєстц# вріадовом com єго мл.
пна Миколаїа Кєвьлича, подстаростєго житомирского, шліахєтньш Алєкьсандд?
Чижъ, возньш єнєрал воєводствь Києвского, Волынского и Браславского, к#
записаию и того сознаніа своєго квит под пєчатю и с подписом р#ки своєє
подаль, которьш слово в слово такь сіа в собє маєт:
ХА, Алєкьсандєр Чижь, возньш єнєрал воєводствь Києвского, Волынского и
Браславского, сознаим#ю тьш моим квитом к# записованю до книгь кгродских
житомирских, ижь в рок# тєпєрєшнєм тисєча niamcom дєвєтдєсіат сємом мсца
ноіабра тридцатого дна , 6#д#чи мнє приданьш com вріад# кгродского
Браславского велможнои єє мл. кнжнє Охимовом Корєі/ком пнєи Ходкєвичовне
на таков#ю справ#, а мєновитє на поданє сєлищь на врочищ# Харпакох, #
воєводствє Браславьсюхм лєжачом, нє доєждчаючи Бог# и Соб# сод границы з
єго мл. їїнол* воєводою браславским а пнол< Мормолєм Матіашомь, зєміаннном
воєводства Браславского, которьш кгрунт и Урочища єє мл. кнєгиніа Корєі/каїа
к#пить рачила # зємєнина воєводства Браславского їїна Богдана, назьіваємого
Кузмы, Козара, то пакь іа, маючи на тот час при собє шліахт# людєи добрых
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пна ПЗІнаКосовского а пна Йвана Зар#динского, тьш кгрунт, вьішєм мєнованьш,
водлє листу продажного в моц и в держане подая єсми єє мл. кнєгини Корєг/ком.
Псанъ # Житомир# рок# ДФЧ^ мсца дєкабра <5Тдна. Алєкьсандє/? Чыжъ,
возньш єнєраль, р#кою власною.
Котороє сочєвистоє сознанє возного помєнєного и квит єго до книг залік#
гсдрского Житомирского принпто и записано ест и выпис сєс с книг #ріадовнє
велможнои кнгинє Ихимовои Корсіко» ест выданъ. Псано # Житомир#.
Печатка
Андрєи Пєрєсєі/ким, писарь
Корыкгованъ з книгами
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka ХХП*, s. 463. Засвідчена
копія.

Регеста:
Хпіе jeym. Koreckiey possessia na Charpaki od Kozara.
Ibidem.

№ 292

1598p. Кам’янець. Впис у кам’янецьку земську книгу листа Яна Замойського, канцлера і
гетьмана великого коронного, белзького, мальборкського, дерптського,
книшинського, межиріцького, городоцького і яворівського старости, своєму слузі
Анджеєві Хжонстовському, яким дозволено йому заснувати містечко
Скіндерполь на старому селищі Чернівцях, званому уже Скіндерполем, на
утримання його як скіндерпольського війта - село на селищі Кунатівцях
Кам’янецького повіту Подільського воєводства, на утримання скіндерпольського
костьола - село на урочищі Шандирівцях (1595p., червня 20. Замостя)
Ad jud(iciu)m et acta praesen(tia) t(e)r(rest)ria camenecen(sia) veniens
personaIit(e)r Nicolaus Grabowieczki, exhibuit et obtulitjud(ici)o p(raese)nti l(itte)ras
pargamineas, per ill(ust)rem et mag(nifi)cum Joanne(m) Zamoyski de Zamoscie,
suppremu(m) cancellariu(m) et p(rae)fectu(m) exercituu(m) Regni etc. etc., nobili
Andreae Chrząstowski r(ati)one infrascriptoru(m) datt(as) et concess(as), petens
easd(em) per jud(ic)iu(m) p(raese)ns suscipi et in acta jud(ici)y p(raesen)tis inscribi
demandari. Quibus visis salvis et in nullo laesis omnique suspicione caren(tibus),
jud(iciu)m p(raese)ns, annuens affectationem juri consonae, easque suscepit et in
acta p(raese)ntia inscribi demandavit. Quoru(m) tenor sequitur et est talis:
Jan Zamoyski z Zamosca, canczlerz y hethman wielki koronny, belski, malborski,
derpski, knyszynski, miedzerzeczki, grodeczki, iaworowski etc. starosta
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Wszem wobecz y kazdemu zosobna, komu to nalezy wie//dziec, teraz y na potem
będącem.
Oznaimuię, iz, maiąc wzgląd na sluzby y dzielnosč w rzeczach rycerskich y w
inych sprawach bieglosč vrodzonego pana Andrzeia Chrząstowskiego, shigi mego,
pozwolilem mv, yakoz tem listem moiem pozwalam, na mym wlasnym gruncie, w
woiewodztwie braczlawskiem lezącym, na starymsiedlisku, przezwanym Czemiowcze
a teraznieyszym przezwiskiem Skinderpol, miasteczko wolnemi ludzmi osadzač, daiąc
mu moc do tego miasteczka ludzie dobre a wolne przymowač y sadzič, dworzyska na
budowanie, takze role у ogrody wedlug kazdego condiciey naznaczač у rozdawac,
rzemiesnikow wzywac у insze wszelakie rzeczy, ktoreby kv pomnozeniu у pozytkowi
onego miasteczka nalezaly, czynic у stanowic. A iz on w zakladaniu tego miasteczka
pracą y koszt niemaly muši podiąč y vczynič, a mianowicie s strony gospodarstwa у
zakladaniu1inych miasteczek na gruncie moim, tedy względem tego wszytkie pozytki,
ktoreby ieno na mię s tego miasteczka przychodzily, nicz na sie nie wyimuiącz ani
zostawuiąc, iemv do osmiu lath postąmpilem. A po wysciu tych lath wszystkie pozytki
na mie y potomki moie isč maią. W ktorem to miasteczku, od niego zalozonem, zaraz
mu у woytowstwo daię, y będzie mial moc wedhig prawa sam albo lęthwoyth iego
one miesczany skinderpolskie sadzič y niemi rządzič tem sposobem, iako sie w innych
miesciech у miasteczkach zachowuie. Ktore woytowstwo ma dzierzeč у vzywac do
zywota swego a po niem zona у synowiec iego Gerzy Chrząstowski. Do ktorego
woytowstwa te pozytki naznaczam mu. Naprzod siedliscze do osadzania wsi,
mianowicie Kunatowcze, w woiewodztwie podolskiem a powiecie kamienieczkiem
lezące, z iego przyleglosciami, iako samo w sobie s staradawna bywalo, y z liaskiem,
rzeczonym Truszowym, z niwami, stawisczami na rzecze Murascze Popowskiey у ze
wszystkiemi inemi pozytkami, ktoreby ieno sobie mogl wynalesc. Na ktorymto siedlisku
wolno mu będzie wies ludzmi // wolnemi osadzač, takze na tych stawiskach groble
sypač, mlyne tak na mliwo zboza, yako na pilowanie drzewa y na robienie grudy
zelaza pobudowac. Item z win wszelakich у rospustow trzeci grosz, poiemczyzny
groszy dwanascie, kraczki у wszelakie boyki zan isč maią, okrom glowczyzny, s ktorey
iemu trzeci grosz ma bydz. Laznią w miescie kosztem swym ma zbudowac, z ktorey
prouent ma na sie brač. Ktory by tez z miasta przec isč chcial, ma mu dač wyklonu
albo odchodnego groszy szesč. Ite(m) we mlyniech mieyskich zboza wszelakiego
trzecią miarę, folwark pod miastem, takze у pastewnik przy niem pozwalam mu miec.
Do tego w tym ze miasteczku Skinderpohi parkanniki wszystkie, ktorzy by tam beli,
pod iego sąd woytowski daię, w co zamkowy vrząd nie ma sie wstempowac. Rrzeznicy,
iako w inszych miesciech, na rok po kamieniu loiu maią mu dawac. Piekarki na rok po
trzy grosze a na wigili Bozego Narodzenia po strucli. Takze szewcy po szesci groszy
maią mu dawac. Nad to chcąc go iescze chętnieyszego у pilnieyszego do sprawowania
tych wysszey mianowanych rzeczy uczynič a do tego maiąc baczenie na pracą, koszt
у vtraty, ktore on tam podiąč muši, zapisuię mu summę na tem woytowstwie y na wsi
Kunatowczach, ktorąm mu do tego woytowstwa przydal, czterysta grzywien monety
y lidzby polskiey. Obiecuię tez za się y potomki swe onego samego, zonę y synowca
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iego w spokoinem dzierzeniu у vzywaniu tego przerzeczonego woytowstwa
skinderpolskiego у wsi, do niego ze wszystkiemi przynaleznosciami przydaney,
zachowac у one0 v nich nie odeymowač az do ostatecznych zywotow ich. A po
zesciu ich ia samу potomkowie moi, nie oddawszy tey pomienioney summy czterechset
grzywien, nie mamy tego woytowstwa у wsi v potomkow iego brae у odeymowac.
Pozwalam tez y daię przerzeczonemu panu Andrzej owi Chrząstowskiemu na
vroczysku, przezwanym Szandyrowcze, wies na na kosciol skinderpolski osadzač,
takze stawy, iesliby tam mogly bydz, zasypač y mlyny pobudowad. A względem tego
kosztu, ktory tam w zakiadaniu tey wsi, na kosciol, takze w sypaniu grobei y w
budowaniu mlynowpodeymuie, zapisuię mu summy sto grzywien monety polskiey, do
tego // we miyniech trzecią miarę y z win wszelakich trzeci grosz. Ktore wszystkie
rzeczy, wysszey w tem liscie mianowane, tak visczenie sum, wysszey opisanych,
iako tez praerogatiuę pana Andrzeia Chrastowskiego (!) w osadzaniu miasteczka,
wzwysz pomienionego, у wzywaniu ludzi do mieszkania w nim, placow, ogrodow у rol
rozdawaniu у inych rzeczy ku dobremupospolitemu mieyskiemu stanowieniu, obiecuię,
w niczym nie naruszaiąc, strzymač y potomki moię obowięzuię. A na więtsze
swiadectwo ten list ręką swą podpisalem y pieczęc swą zawiesic roskazalem. Dan w
Zamosciu dnia dwudziestego m(iesią)ca czerwcza roku Panskiego tysiącnego
piętsetnego dziewiętdziesiątego piątego.
ЦДІА України в Києві, ф. 37, on. 1, спр. 25, арк. 153 зв.-155. Оригінал.
Опубл.: Архив ЮЗР. Ч. ѴШ. T. 1. С. 328-330 (без латиномовної преамбули).

'zakladania
№ 293
1598 p., січня 26. Брацлав. Зізнання возного Київського воєводства Стєфана Місковського і возного
Брацлавського воєводства Миколая Ясліковського перед Брацлавським
ґродським урядом про ув’язання ними кн. Кирика Ружинського у містечко Янів,
продане йому Федором Гнівошовичем Стрижовським з приналежними до цього
містечка селищами
ВидимУс с книг кгродских замку гдръского Браславского
Лѣта Божог(о) нарожєна тисіача niamcom дєвєтдєсіа1 юсмог(о) мсца
гєньвара двадцат шостого дніа
Пєрєдо ліною, Григорс« Чєчєлєм, подстаростим браславским, бУдУчим com
єго млсти їша Юріа СтрѴса с Комарова, староста браславског(о) и вєниі/ког(о),
постановившисє шчєвисто, возным воєводства Києвског(о) Стєфан Мисковскнм
а Браславског(о) Миколам Осликовским дліа записованіа до книг кгродских
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браславских сознали тыми словы, иж в рок# тєпєрєшнєм тисєча niamcom
дєвєтдєсіат сосмол< мсца гєнвара двадцат трєтєг(о) дна єг(о) мл. пан Фєдор
Гнєвошович Стрыжовскии пєрєд нами, двєма возными, маєтност свою
ПЗнєвск^ю, мєстєчко самоє йнюв из селищами, мєновитє в листє продалснолі
сориенналнол* сописаными, зо всѣми кгрЮнтами, прилеглими границами до
кгрѴнтов подкоморого браславског(о) пна Лаврина Пєсочинског(о)
Камєногорскими2, з другими прилєглостіами кгрунтов єго млсти кнза
Горског(о), маєтностгами єг(о) мл. Пыковское3, с третєє стороны прилєглостіами,
маєтностіами тєж єго мл. кнзіа Горског(о) и зєміан єг(о) королєвскоє млсти
Матєиковских4, названоє5Голіаками, а с чєтвєрьтоє стороны тєжприлєглостіами
в границах гарантами6хорЛкичов браславских пнов Шашковичов ГЮсщинским7,
што всѣх тых прилєглостєм в пєвньїх границах, то всє з мистєчкол*, мєнованьш
Поневолі, селищами, до нєг(о) належачими, и зо всѣми гарантами и пожитками,
с тог(о) мєстєчка приходіачими, и зо всѣми поддаными, и зо веєм на всє, ничог(о)
на сєбє нє зостав&оч[и], дніа сєгоднєшнєг(о) датою, вєрхУ мєнованою, в моц и
в держане, и спокомноє вживане, и под волны[м] шафЮнокєго млсти їснзюКирикЮ
РѴжинском# самомЮи єи млсти кніагини малжонцє, и шжшствЮ єг(о) млсти,
сам сє с тог(о) вырекши, вєдлє продажи єг(о) млсти ііна Стрыжовског(о), зєзноє8
на рокох зємских трикролеких києвских, в замку єг(о) королєвскоє млти
Житомирскоїм ютправЮючих, подач9, чєрєз нас, возных, в моц, дєржанє и в
спокоиноє вживане подал и постЛшл. И просил посланєг/ єго млсти кніазіа Кирика
РЮжинског(о) пан \Лн Станиславскии, абы тоє постйієнє чєрєз пна Фєдора
Стрыжовског(о) маєтности ІЗнєвскоє и сознанє возных до книг кгродских
браславских было записано. Што єст приніато и записано. На што и видимус с
книг єго мл. пну подкоморому браславскому под моєю пєчатю єст выдан.
Писан tf Браславли.
Печатка
Грєгорєм Бамбуза, писар
С книгами корыкговал
Стєфан Кгулчєвским
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049 II, арк. 84.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Спр. 4108 III, арк. 42. Незасвідчена
копія. Переклад польськоюмовою.
Реґеста:
А0 1598 d. 26 januarii. Intromissia x(ięciu) Kir(ykowi) Ruzinskiemu y zonie
iego w Janiow od p. Stryzowskiego.
Тамсамо. Спр. 4049 Ш, арк. 84 зв.
'дєвєтдєсіат 2Камєногорских 3Пыковскими 4Матемковскими 5назваными
6кгрунтов 7ГЮсщинских 8зєзнаноє 9Зайве слово.
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№ 294

1598 p., лютого 20. Брацлав. Зізнання возного єнєрала Брацлавського воєводства Войтєха Качки перед
Брацлавським ґродським урядом про передачу за його участю Федоровою
Бокієвою Полагією Григорівною містечка Браїлова і сіл Махнівців, Семаківців,
Бокіївців та Новоселиці у володіння своїм братаничам Ярофієві і Гаврилові
Гостським
Видымус с книг кгродских замку гдрского Браславского
Лѣта Божого нарожєніа тиеєча niamcom дєвєтдєсіат юсмого мца фєвраліа
двадцатог(о) дніа
На врадє кгродском в замку єго королєвскоє мл. Браславском пєрєдо .мною,
ГригорємьЧєчєлєм, подстаростимбраславским, постановившисє ючєвисто, возньш
єнєрал воєводства Браславског(о) шлгахєтньш Воитєхь Качка к# записованю до
книг кгродских браславских сознал тымы словы, иж, дєи, рок#, звышь
помєнєног(о), мца фєвраліа дєвіатогонадцат дніа, б#д#чи мнє вшваньш ют єє мл.
панєє Фєдоровоє Бокиєвоє панєи Палаги Григорєвньї, маючи при собѣ двох
шліахтичов іша Станислава Павловског(о) а іша Тихона Пороховскош, бьілєм на
справє и потрєбє єє мл. в сєлє Махновцах, то єст, ижєє мл. пни Бокиєваїа, собравши
громада вси з [сєл сво]их, з сєла Махновець, з сєла Сємаковєц, з мєсгєчка Браи[лова,
з сє]ла Бокиєвєць и Новосєлицьі, и всих атаманов до дв[ора своєго М]ахновског(о),
тамжє передоллюю, [в]озным, и шліахтє, при [мне б#дучом, добро]вошє юповєдала
и ро[с]казала тым всим вата[маном и г]ромадє, подданьш своим, нж водлуг листу
доброволног(о) за[пису сво]єго, ихмлтіампан# Ирофию а пану Гаврилу Гостским,
бра[тани]чам моим, ют мєнє на суму пнзєи даног(о), вси иминіа своє, то єст еєло
зь дворомМахновцє, еєло Сємаковцє, мєсгєчко Браилов, еєло Бокиєвцє и Новосєлиц#
' зо всими кгрунтыи вшєліакимиприналєжнослами'1,зо всимилюдми, пожитками,
гакампєрвєи сама держала, в моц, дєрьжаиє и спокошює #живанє их міггіам панам
Гостским даю и доброволнє посгупую, и вам всим росказ#ю, абьіетє их мл. так,
гако мєнє самоє, послушни бали. Што всє мною, возньш, и шліахтою, при мнє
б#д#чою, єм мл. свєтчила. В чом заховуючисє водлуг повинности врадУмоєго,
тьш всим подданьш и ватаманам росказалєм, абы их мл. панов Гостских // за
тьш доброволньш єє мл. пнєє Бокиєвоє поступєнємь и подаиєм послушни были,
гако самоє єє мл. панєє Бокиєвоє. Ико ж потом єздилєм до кождог(о) иминіа
зособна, подаючи их мл. панам Гостскимь в посєсию ют єє мл. пнєє Бокиєвоє.
Котороє то ючєвистоє возного сознанє гадо книг кгродских браславских записати
казал. На што и выдымус с книг пну подкоморому браславскому под моєю
пєча[тю] єст выдан. Писан # Браславли.
Печатка
Грєгорєм Баибуза, писар.
С книгами корыкговал
Стєфан Кгулчєвским
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ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 85-85 зв.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Спр. 4108 III, арк. 43. Незасвідчеиа
копія. Переклад польською мовою.

Регеста:
Anno 1598 d. 20 februarii. Intromissia p. Hoiskim w dobra p. Bokieiowei
podolskie.
Там само. Спр. 4049II, арк. 85 зв.

•' ’*Подано двічі.
№295
1598 p., березня 17. Брацлав. Зізнання возного єнєрала Брацлавського воєводства Андрія Трембицького
перед Брацлавським іродським урядом про увіткнення ним у ворота містечка
Губина позову Брацлавського земського суду волинському воєводичеві
кн. Яхимові Корецькому та його дружині Ганні Ходкевичівні з вимогою з’явитись
на сесію коронного трибуналу в справі за скаргою брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського
Выпис с книг кгродских замку гдрьског(о) Браславского
Лѣта Бжог(о) нарожєніа тисєча niamcom [д]євєтдєсіат сосмого мсца марца
сємог(о)над[ц]ат дніа
На вріадє его кор[о]лєвскоє млсти кгродском Браславсксш [пє]рєдо л<ною,
Грєгорием Чєчєлєм, подстароспш браславс[ки]л<, постановившєсіа шбличнє,
возньш єнєрал воєводства Браславског(о) шліахєтньш Андрєм Т[рє]мбицким
тыми словы ку записованю [д]о книг кгродских браславских сознал, ижь року
тєпєрє[шн]єг(о) тисіача niamcom дєвєтдєсіат юсмог(о) [м]сца марца
піатог(о)надцат дніа, маючи іа при собѣ шліахту людєм добрых пна Миколаїа
Туровича а пна Кузму Супрйюв[ско]го, Чткнул єсми позов зємскии браславскии
головний три[бу]налъскни V ворота мєскиє Губинскиє, писан[ы]и [по
вє]лможног(о) єго млти кнзіа Охи[м]а [К]о[рєц]кого, воєводина вольпгьского, и
по ма[лжонку] єго млсти пнюю ГаннѴХодькєв[и]човну в жалобє єго млсти їїна
Ла[ври]на Пє[со]ч[и]н[ского, подком]орог(о) браславског(о), до попартіа трох
[дє]крєтов кгродских браславских, што [ши]рєм и [...ж]алоба єго млсти пна
по[д]ькоморог(о) написана и доложон[а]. За к[оторы ...]єт Ч Люблинє на
трибу[на]лє пєрєд судом головньш [трибуналь]ски[л< с... в року нинєш]нєм
дєвєтдєсіат сосмолі на [то]т час, кгды справы воє[водства Бра]славског(о)
по[р]іадк[о]л< по инших воєводс[т]вах з рєистр# при[пад^]т и таїа справа
прит[очил]асіа. Вріад тоє [сознанє] воз[н]ог(о) д[о вєдом]о[сти нашєм в]ріадовоє
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пршшвши, д[о книг] кгродских брасла[вских .. .]. На што u выпи[съ єго] млсти
іїну подкоморєму [бра]славскому под мо[єю пєчатю єст выдан. Писа]» У
Браславл[и].
Печатка
[Гр]єго[р]єи Баибуза, писар
Кгорикгован
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4049 II, арк. 86.
Засвідчена копія.

Реґеста:
А0 1598 d. 17 martii. Polozenie przypoz[wu] na tribunal ' lubelski od pana
Jakoba (!) Piasoczynskiego po x(ię)cia Jachima Koreckiego w sprawie do
poparcia trzech dekretow grodzkich braslawskich w pozwie wyrazoney
sprawy1.
Там само. Арк. 86 зв.

•' 1Дописано іншою рукою.
№296
1598p., травня 1. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою Семена
Шандировського про неповернення підданих, які втекли з частини сіл
Шандирова і Тростянця до міста Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського
Выпис с книг справ головних трибѴналских воєводства Браславского
Літа Божого нарожєніа тиеєча пєтсот д[є]вєтдєсіат юсмого мсц. маїа
пєрвого дніа
Пєрєд нами, дєп^татьі с#д# головног(о) трибунал# Любєлског(о), на рок
тєпєрєшним дєвєтдєсіат юсмыи зо всѣх воєводствь Короны Полскоє
собраньшм и высажонылш, кгды приточыласе и з реєстр# с#довог(о) за
приволанєл* чєрєз возног(о) припала справа [мє]жи пнол< Семеном
Шандыровскіш, поводсш, з одноє, а мєжи єг(о) млеть пнол< Лавринол*
Пєсочинск[іш, под]коморьш браславским, позваньш и апєлюючьш, з др#гоє
сторони, тогды єг(о) млсть пан подкоморьш браславскии, постановившысе
собличнє на року нинєшнєл*, правнє и слушне довєдєнол*, нинєшнєг(о) с#дѴ
головног(о), юповєдалеє, што пан Сємєн Шандыровскии, іако за позволі своил*
Чс#д# на рочках кгродских браславских, дна дванадцєтог(о) мсца ноіабра в
року прошлол* тиеєча пєтсот дєвєтдєсіат шостолі припалых и судовнє
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сотправованьис, певных подданых, менуючы их быти збеглыми сотчычалш
своими, на шм доходил. ПІко ж тот поступок и апєлациа с#д# кгродског(о)
Браславског(о), (от которог(о) и‘, ако сє то выточыло, # нинєшнєг(о) с#д#
головног(о) покладал, и позов тоє жалобы пна Сємєна Шандыровског(о) так
сє в собє маєт:
Юрьш Стр#с с Коморова, староста браславскии, виниг/кии и
звиногородскии
Ѵрожоном# єг(о) млсти пїіу [Лав]рину Песочынском#, подкомором^
бр[а]славском#.
Жаловал # с#д# кгродског(о) Браславског(о) зємєни» воєводства
Браславског(о) пан Сємєн Шандыровскии на в. мс. сотом, иж в року проишш
тисєча пєтсот дєвєтдєсіат четвергом подданьїє ютчызные пна Сємєна
Шандыровског(о) з сєла Шандырова, з части ег(о), на йме Иков, Пєдор
Дємкович, Йван Рокишын зат, Гаврилиха вдовица, Матєм Ковт#нєнко, Андрєи
Скоробогатыи, Пєтрь Юсчєнко, ІЙрєма Хр#л, з жонами, з дєтми, с конми, з
быдлом и зо всѣми маєтностами своими повтєкавпш проч, мєшкают во
имєню [в. м.], дєи, # воєводствє Браславском лєжачом, в мєстє Жорнищах. А
потом в року дєвєтдєсіат патом подданьїє пна Сємєна Шандыровског(о) з
части имєна з сєла Тростанца на имє Илаш з братом своим Андрєєм а
Гапон, з жонами, з дєтми, с конми, з быдлом и зо всѣми маєтностами своими
повтєкавшьі проч, мєшкают во имєню в. мс. в мєстє Жорнищах. Которых,
дєи, в. мс., до мєнованог(о) мєста своєг(о) принавшы над право посполитое,
пну Сємєну Шандыровском# выдати нє хочєш. В чом сон маючы шт в. мс.
жал, кривд# и шкод#, сим позвом позьіваєгь и сочєвисто з в. мс. # с#д# мовити
хочєт. Прото приказую, абы в. мс. пєрєдо мною, а в небытности моєи ино
пєрєд с#дом кгродским Браславским на рочках кгродских, которьіє в року
тєпєрєшнєм // дєвєтдєсіат шостом мсца ноабра дванадцатог(о) дна припасти
и с#жоны быти мают # Браславли, ако на рок# завитом, сам стал и тых всих
подданых збєгов з жонами, з дєтми, с конми, з быдлом и зо всѣми
маєтностами, # с#д# поставившы, пну Сємєну Шандыровском# их выдал албо
за кождог(о) з них, ако за збєги, шац#нком, в констыт#ции сописаньш, по
петисот гривен грошєи заплатил и во веєм са пну Сємєну Шандыровсюш
#справєдливил. Писан # Браславли рок# тисєча пєтсот дєвєтдєсат шостог(о)
мсца шктєбра шостог(о) дна. Грєгорєи Баиб#за, писар.
А по вычытаню тог(о) позву єг(о) млеть пан подкоморыи браславским
просил (о приданє возног(о) ку приволаню пна Сємєна Шандыровског(о), гако
стороны поводовоє до тоє справы. С#д нинєшнии придал єм# [во]з[но]г(о)
єнєрала коронног(о) сопатръног(о) Станислава Издєбског(о). Которыи возныи,
ставшы сочєвисто, сознал, иж до тоє справы пна Сємєна Шандыровског(о)
вєдлє права пєрвєи по три дни и сєгодна потрикрот припозывал. А иж за тьш
приволанєм пан Шандыровскии, б#д#чы стороною поводовою, # с#д#
нинєшнєг(о) сам ани чєрєз #моцованог(о) своєг(о) нє стал и нихто comнєг(о)
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нє сотозвалсє, прото сУд нинєшнии сторонє позваної/ апелюючої/ допУстил єг(о)
вздаm в УпаткУ тоє речы. Которага справа иж по тол< взданю соm сторони
поводовоє іїна Шакдыровског(о) зновУ за потрикротньш приволанєл*
арєстована нє была, сУд нинєшнии головньш трибУналскии за постилками пна
подкоморог(о) браславског(о) и доводами єг(о) правными, которьіє сУд
нинєшнии У[т]вєржаєт, а здавшы сторо[ну пово]д[овую] іГ[на]
Шандыровског(о) за там нєстанєм єє повторе в Упадку тоє речы, чынит пна
по[д]коморог(о) браславског(о), позваног(о), волньш comтог(о) року и позву,
такси и всєє речы, в нєм юписаноє, и присУжаєт, и сказУєт т ь іє в с ю т Ую
содиннадцєт члвка, со которых пнь Сємє» Шандєровскии чынил, з жоналіи, з
дєтми и зо всѣми маєтностгалш, гако 2власные сотчычы2, пну подкоморомУ
браславскомУ вєчньши часы. Што длга памєти до книг справ головних
трибуналских воєводства Браславского єсть записано. И выпис єст выдак.
Писа» УЛюблинє.
Печатка
Chri(stophorus) Pawlowsky, dep(utat)
Jan Ledochowski, deputa[t]
wo(iewodstwa) crac(owskiego), mp.
w(oiewodstwa) wolynskiego
Kilijan Drohoiowsky, podkomorzi
Ваі/лавъ Вилгорскии,
przemyski, deputat woiewodstwa
депутат воєводства
ruskiego
Волыиског(о), рУкою
Юрєи СОвлучинскии, писар
Корыктовал Стефановичъ
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 90-90 зв.
Засвідчена копія. Опубл.: Селянський рух на Україні 1569-1647 pp.: Збірник
документів і матеріалів. Київ, 1993. С. 120-121 (без підписів депутатів
трибуналу і реґести).

Реґеста:
Anno 1598 d. 1 mai. Decret in contumatiam miedzi Siemienem
Szandyrowskima podkomorzymbraslawskim, pozwanymo zbiegi. Liber citatus.
Там само. Арк. 91 зв.

1и зайве.

2_ 2власних аѵичычов
№ 297

1598p., травня 1..Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою брацлавського земського
судці Семена Ободенського про неповернення підданих, які втекли з частини
села П’ятничан до містечка Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського
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Выпис с книг справ головних трыбѴналских воєводства Браславского
Лѣтаг Божєго нарожєніа тисіача питсо1дєвєтдєсіат шсмого мсца маїа
ПЄ/7ВОГО дни

Пєрєд нами, депутати сЧдЧ головного трыбѴнал# Любєлского, на рокь
тєпєрєшшш дєвєтдєсит шсмымзо всихь воєводсгвь Короны Полскоє собраными
и высажоными, кгды справы воєводства Браславского поридкомь инших
воєводствь прьшали и с^жоны были, тєдьі приточыласе справа за апєлицьією
ють дєк[р]єт[у cfa]tf кг[р]о[д]ского Браславского з рочковь, в рок# прошломь
дєвєтдєспть [ш]остомь мсца шкьтєбра чєтьвє/гтого дни с^жоныхъ, Учыненого,
и за прыпозвомь, до тоє апелицыи выданымь, межы Урожоными паномь
Сємєномь (Ободєнскіш, судєю зємскіш браславским, поводомь, з одноє, а
паномь Лавринол* Пєсочинскимь, подкоморьш браславскимь, позванымъ, з
др#гоє сторон, а то ш збєги подданьїє стороны поводовоє на ммє Лаврына
ЗУбєнка а Л#кьпна, з жонами, з дєтми, с конми, з быдломъ и зо всими
маєтностими их з ьімєкн поводова части сєла Питничань до имєни позваного
мєстєчка Жорнищь в року прошломь дєвєтдєсит чєтьвєртомь збєгльїє, за
которых повод такси по пєтисоть гривен полских за кождого зособна, в позвє
помєнивьши, со што позваного на рочки мєнованьїє до сѴдУ кгродского
Браславского позывал. На которыхъ то рочках сон суд кгродским Браславским,
контроверсым соб^двУсторон, в том справє чыненых, гдє позваным, жє єго актор,
со тые збєги вридовнє вольнымь Учынившы, зновѴ чынить, боронилси,
вырозУмевши и прихилиючыси до констытѴцыи, \}2збєгах Ухваленое, котораи
вшєліаких (оборонь позваному закрочыла, с тыхъ прычын собороны позваного
сонь суд на сторону штьложил и позваному далєи поступовать наказал. [СОд
к]оторого [д]є[к]рєту позваним до сѴдѴ трыбуналског(о) апєлєвал. Суд сон
апєлицьіи [д]о[п]#стил и рокь соб^двумь сторонам пєрєд сйдомь головнымь
трыбуналскіш в Л[ю]блинє в [тот]ь час, кгды справы воєво[д]ства
Браслав[ьског]о [...], становитисє зложил, ико ширєм дєкрєт апєлицьш
мєнованоє и прыпозов до нєє, com повода на [по]званого вы[д]аным, в собє
собмовлиєт. На року тєдьі нинєшнємь, за тою апєлицьією и прыпозвомъ
прьшаломь, постановив//шисє шчєвисто tf с^дѴнинєшнего трыбуналского, шбои
сторона, то єст шт повода Умоцованьш єго #рожоныи пнъ Богдан СОбодєнскнм
за мої/ю зѴполною а позваним самь шчєвисто, в том справє мєжьі собою
росправу мєли и, контроверсыи свои подостатку на шбє сторонє вносєчьі,
просили, абы каждыи при своих шборонах был заховай. Суд нинєшнии головным
трыбуналским дєкрєт сЧдХ кгродского Браславского Утвєржаєть и наказ^єть,
абы позваным присєгу на томь Учынил, ико тых подданых, в позвє мєнованьїхь,
нє [м]аєть ани их позов [заста]л. [К]оторУю присєг# сторона позванаи повинєн
бЧдєт виконати [на] ро[ч]кахь кгродских браславскихь, которьіє напє/>вєм по
вышътыо шести нєдєль шт дата сєго дєкрєту с^жоны будуть. И тамь шни,
шбои сторона, рок певным и завитым мєти мають, такь позваньш ку выконаню
тоє прыспги, ико и повод ку прыслуханю єє, бєз прыпозву. А кгды позваньш
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присегѴ выконаеть, теды шнъ суд кгродскии Браславскии маєть єго шт тоє
справы волньш Уч ь ін и т и на вси потомъные часы. Што д л іа памєти до книг
справ головних трибуналских воєводства Браславского єсть записано. И сєс
выпис з книг єсть выдак. Писан в Люблинє.
Печатка
Chri(stophorus) Pawlowsky, dep(utat)
Jan Ledochowski, deputa[t]
w(oiewodstwa) wolynskiego
wo(iewodstwa) crac(owskiego), mp.
Вацлавъ Вилгорскии,
[Kilijan Drohoiowsky, podkomorzi
przemyski, deputat woiewodstwa
дєпута[т] воєводства
Волын., рУкою
ruskiego]
Юрєи СОвлучинскии, писар
Корыкговал Стєфановичь
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 92-92 зв.
Засвідчена копія.

Реґеста:
Anno 1598 d. 1 maii. Decret miedzi Obodenskim a podkomorzym
braslawskim, pozwanym, o zbiegi z Pietniczan.
Там само. Арк. 93 зв.

1nramcom

2а

№ 298
1598p., травня 1. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою братів Семена,
брацлавського земського судді, і Богдана Ободенських про захоплення
брацлавським підкоморієм Лаврином Пісочинським половини Іллінецького
селища з Глібівською, Харитонівською і Нехведівською пасіками та заподіяння
різних шкод
[Wypis z kxiąg spraw glownych tribunalskich woiewodstwa] braslawskiego
Roku Bozego narodzenia tysięca pięcseth dziewięcdziesiąth osmego miesiąca maia
pierwszego dnia
Przed nami, deputatami sądu glownego trybunalskiego, na rok theraznieiszy
dziewięcdziesiąth osmy ze wszythkich woiewodstw Korony Polskiei zebranymi і
wysadzonymi, gdy się przytoczyla sprawa do sądu theraznieszego między vrodzonymi
panem Siemionem, sędzią ziemskim braslawskim, a Bogdanem Obodenskimi,
powodem1, z iednei, a między panem Lawrynem Piaseczynskim, podkomorzym
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braslawskim, z drugiei strony, pozwanym, tak za appellacyą od sądu grodzkiego
braslawskiego przez pozwanego, iako za przypozwem od powoda, iz byla tham w
grodzie kontrowersia między niemi o naslanie gwaltowne od pana podkomorzego w
roku przeszlym dziewięcdziesiąth szostymmiesiąca apryla dwudzieste0trzeciego dnia
na grunth panow Obodenskich sieliszcza ich ilinskiego, pasiek2 trzy, plebowską3,
charytonowskąi niechwiedowską, ktore iakoby v nich gwaltownie odiot, przy ktorych
pasiekach, polowicę gruntu sieliszcza Ilinskiego wziowszy, z spokoinego dzierzania
ich wybil i szkod niemalo poczynil, a w rzece Sobku i Wiazowicy bobry pogonil i w
stawie ich wlasnym na Wiazowicy ryby polowil, ku tym4na tei ze polowicy te0gruntu
drzewa wszelakiego na budowanie na swiethlicy, na izby, na sieni, na kleci i na laznie,
czasow roznych buduiac, do imienia swego Zomiszcz odprowadzal. Ktorych szkod
mianowali sobie dwa tysiąca kop groszy lithewskich tei liczby. A wywodząc kontenta
tego pozwu swego, tamu sądu dowody na to wybicie z spokoinego dzierzania pokladali
i, aby do postępku prawnego przypuszczeni byli, prosili. A pan podkomorzy braslawski,
nie przyznawaiąc roku naleznosci sądu powodztwa panom Obodenskim, thakze pozwu
і rzeczy iego, zachowawszy sobie wcale wszystkie obrony, tylko dla zrozumienia onemu
sądu vkazowal postępek swoi prawny, ze tham w grodzie sunu(m)5 niema, bo ie°
mosc ksiąze Janusz Zbarazkie, woiewoda braslawski, przed tym do trzymania s6
Obodnego, Iliniec przyszedszy, do nich grunty iego sugranne zomisekie zabral і za
dekrety trybunalskiemi iemu do tego czasu nie wrocil a iesli im // z Iliniec [...] puscil
[...] prawo zachowuie tedy [...] w tei maiętnosci iego [...] nad to podanie і dalsze
grunthy wlasne zomisekie sobie przywlaszczaią a wybiciem iakim z mniemanym
mianuią. Na co, dekretha trybunalskie i postępki prawne pokazuiąc, wolnosci od roku
і pozwu, win, wyznawania szkod і aby do sądu naleznego odeslan, domawial się. I
dalsze kontrowersyi okolo thego tham między niemi byli. Sąd ony nakazal pozwanev
dalei postępowac i s tego stopnia za apellacyą ta sprawa do sądu theraznieszego
pozypadla. Na roku thedy theraznieiszym, gdy obiedwie stronie v sądu glownego
stanowili się, tak kontrowersyi swe w grodzie braslawskimprzez prokuratorow 7swych
swoich'7wnosili і przeczy8swoich domawiali się. Sąd teraznieiszy glowny trybunalski
dekreth sądu grodzkiego braslawskiego utwiedza і odpowiadac nakazuie. A strona
pozwana pan podkomorzy braslawski, odpowiadaiąc, iz niiakich grunthow illinskich,
ktoreby panomObodenskimnalezeli, ani swych wlasnych zomisckich, co pan woiewoda
braslawski zabrawszy, im puscil i oniz sami to do tego czasu dzierzą, com czasu
swego naleznie pokazac gotow, takze tych gruntow i pasiek, iako swe0 wlasnego
dziedzictwa i posessyi, o co go theraz pozywa, nigdy ich nie wybawial, do przysięgi
bral się. A w tym odpowiadaniu nakazuie sąd theraznieiszy, aby powod przy swiadkach
bliszczych wedlug prawa wolynskiego z dwiema swiadkami, sobie rownymi, przisięgę
vczynil wedle pozwu, iako na ten czas od pozwanego z tych dobr wybity і takze te
dobra w dzierzeniu ich byli. A iz strona powodowa sami przed sądem takowym, w
pozwie vstępuiąc, przestawa na stu kopach groszy lithewskich, tedy skoro po przysiedze
sąd tamten ma go w te dobra wwiązac i sto kop przysądzic. I odsyla sąd teraznieiszy
na roczki grodzkie braslawskie, ktore pierwsze po wysciu szesci niedziel od daty tego
dekretu w Braslawiu sądzeni będą, z przysięgą. A tam oni obiedwie strony [...] się
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powod [...] sto kop im zaplaci [...] wy za tę sto kop na dobrach swych [...] nic pod
zakiademi w dalszym [...] praw ną ten vrząd vczynic będzie powinien pod winami, w
prawie pospolitym opisanymi. Co dla pamięci do ksiąg spraw glownych trybunalskich
zapisano і wypis iest wydan. Pisan w Lublinie.
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 57-57 зв.
Незасвідчеиа копія. Переклад з руської мови.

Реґести:
Декрет трибуналскии.
А° 1598 d. 1 maii. Dekreth trybunalski miedzy Obodenskimi a podkomorzym
braslawskim, pozwanym o grunthy ilinskie.
Там само. Арк. 58 зв.

'powodami
2pasieki
3hlebowską
4temu
6s зайве. 7' '7Так у тексті. 8rzeczy

5Слово невиясненого значення.

№ 299

1598p., вересня 19. Вінниця. Впис у вінницьку ґродську книгу заповіту Федорової Бокієвої
Печихвостської Полагії Чешейківни, за яким вона доручила своїм братаничам
Ярофієві і Гаврилові Гостським поховати її в Печихвостах біля свого чоловіка
Федора Бокія та перепоховати там само її сина Яна Бокія, колись
володимирського підкоморія, похованого в Милятині; записала тим же
братаничам 20000 польських злотих на містечку Браїлові і селах Махнівцях,
Семаківцях, Бокіївцях та Новоселиці - маєтках, раніше нею їм уступлених, з
тим, що ці маєтки можуть бути поділені порівно між, з одного боку, тими самими
братаничами, з другого - їхніми родичами, за умови сплати останніми їм
(відповідної частини) зазначеної суми; записала своєму двоюрідному братові
Филипові Бокію одержане від свого чоловіка віно в розмірі 1000 кіп литовських
грошів як доход з третьої частини маєтків, що приналежать до Печихвостів; із
1500 кіплитовських грошів, що за них придбала волинські маєтки (купилачастину
Милятина й Обзира та половину Омеляника, взяла в заставу частину Обзира)
1310 як дохід з них подарувала 18 особам, а рештою 190 кіп дозволила згаданим
братаничам розпоряджатися на свій розсуд; відписала цим же братаничам всі
свої домові речі (1598p., лютого 20. Махнівці)
Видимус с книгь кгродских воєводства Браславского виницких
Лѣша Божого нарожєна тисіача niamcom дєвєтдєсіат сосмого мсца сєнтєбра
дєвіатогонадцам дніа
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На рочках кгродских воєводства Браславского, VВиници водлугь Уфалы
соимовоє в року тєпєрєшнєм тисіача niamcom дєвєтдєсіагь ©смол* мсца
сє»тєбра піатогонадцат дни припалых и судовнє (отправовать зачатых, пєрєдо
мною, Юрємь Струсом с Комарова, старостою браславскии, виницюш и
звиногородскимь, постановившися собличнє, приіатєль пна Гаврила Гостьского
пак Андрєм Вєлокгорскии подал чєрєз возного воєводства Браславского
Воитєха Качку тєрмину, на тєстамєнт вчиненую, зошлоє нєбожчицє пнєє
Фєдоровоє Бокиєвоє Пєчифостскоє Полагьи Чєшєиковньї, которьш, дєм, по
смєрти нєбожьчички пнєє Бокиєвоє пан Гаврило Гостьскии в скрьшцє єм мєжи
иншими рєчами єм нашол; которым писмомъ руским писаным а с1пєчатю такь
самоє пнєє Бокиєвоє, іакои пновь приіатєлєи, в нєм помєнєньїхь, нє запєчатованьї
и нє подписаны. И просил пан Андрим Вєликгорскии (!) имєнємь пна Гаврила
Гостьского, абы таїа тєрмина бєз пєчати пєрєчитана и до книгь кгродских
Уписана была. Котораіа слово о т слова так сіа в собє маєть:
Во мміа Божоє стансіа ку вєчнои памєти. Кгды жь вси рєчи, которьіє писмомь
нє єсть шбыаснены, с памєти сходіать и в запамєтаню бывают, дліа чого и іа,
Фєдороваїа Бокиєваїа Пєчифостьскаїа Полагыа Чєшємковна, забєгаючи тому,
абы по смєрти моєм жадна шарпанина в маєтности моєи нє была, тьш
тєстамєнтомь моимь, которыи, при доброи памєти и добром здоровю будучи,
Учинилам, постановляю. Нап[єрв]єи, кгды Господ Богь всємогущии дУшУ с
тєла моєго до фалы своєє свіатоє взіати будєт рачил, мают их млсгь пнвє
братаничи мои пан Ирофим а пан Гаврило Гостьскиє тєло моє свьш властньш
коштом подлугь виры и собріадовь церкви свіатоє хрєстиіанскоє грєчєскоє в
Пєчифостєхь подлє гробу мужа моєго поховатм. Такжє тѣло сына моєго
нєбожьчика пна Ина Бокиїа Пєчифостского, подкоморого володьімєрского,
выніавши з гробу з Миліатина, такжє до Пєчифость перепровадити и в гробе
прєдковь сотца єго положити. А ижь іа, дознавши и завше знаючи великую
повалность, зычъливость и слугованьє противко собє їшовь братаничовь своихь
ііна Ирофиіа а пна Гавьрила Гостьских, памєтаючи тєжь и на кошть, которьш
подєммовали дліа справь моихь и долги платили, нагорожаючи то инымъ, з
милости крєвноє даровалам и записала их млстіам доброволньш листом моим
суму пнзє2 двадцат тисіачєи золотых полскихь на всєм маєтности моєи
подолскои свободнои, никому пєрєд тьш нє завєдєнои, то єсть на дворє и сєлє
Махновцахь, сєлє Сємаковцах, мєстєчку Браиловє, на сєлє Бокиєвцах и
Новосєлици. Которую то помєнєную маєтность свою заразом в моць, в держане
чєрєзь возного ихь млстіам пном братаничомь моимь даламь и поступила. Й
мают сонуюмаєтность их мс. спокомнє держати, а жадєн з близкихь // кровных
и повиноватых нє маєт их млсти со то ани ш ровныи дѣль позывати, ажь бы
пєрвєи вєдлє листу, сот мєнє ихь млстіамь даного, заплатил двадьцагь тисіачєи
золотых полских, а заплативши, то жь сє ровно с пны братаньками моими дилити
мають. Маючи тєжь іа взгліад на дам пна Бокиєвь, в котором єсми мешкала
лить шестьдесіать, и помнєчи на милость мужа моєго, такжє и на хУть дєвєра
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моєго, хотга жь ми сынъ єго пан Филипь Боким вєликиє прикросте по смєрти
сна моєго пна ІЗна чинил а до жалю жалю прикладань, нє противєчисє злости
ани злостю злость платити хотєчи, вино моє, котороємь мела ат мужа моєго
тисєчу копь, на трєтєи части всих имєнєи пєчихостьскихь, до Пєчифость
налєжачихь, записую пну Филипу Бокию. Маєть то при нимь и потомкохь єго
вєчнє зостати и того повинним моим нє повинен сотдавати. А што сє дотьічєгь
маєтности моєє на Волыню, купноє и заставноє, то єсть купиламь часть
Милгатинє на вєчность з сыномъ моим пна Фєдора Бокиа за семсот копь
литовских, ино на мєнє приходить копь палчєтвєртаста, (Омєліаникь купилам з
СЫНОЛІ моимь за тисєчу копь литовских, ино тоє сумы мнє приходит копь
niamcom, а VСОбзєру купилам з сынол< моим вєчностю за ©смьсоть копь, там
моєи сумы копь чотириста, а на заставу тамжє tf СОбзєру далам своихь копь
пултрєтгаста. Што всє пораховавши, сумою чинит копь патнадцат com власноє
моєє сумы. С ко[т]ороє [то] сумы, маючи взтгад на пов[и]новатьіє свои, записую
повинним моим по сшрт своєи пну Василю Непитущому копь сто, пну Андрєю
Непитущому сто копь, пнєи СОвьдоти Иновом сто копь, Настаси, сєстрє єє,
купь тридцат, пнє3 Богдановои Борєиковои копь сто а сину єє пну Федорі
Борєику купь патдєсат, пну Йвану (Олєши купь пултораста, панєи
Вишотравьчинои копь сто, пнє3Скринскои копь сто, пнєи Хюмаковои сто копь,
пнєи Ійкубовои Повьпшнои сто копь, пнєи Кнєгининскои копь піатдєсгат а
сестри єє копь пгатдєсіат, пнєи Володкєвичовои копь тридцат, ГричинЮ
молодому за служъбы єго купь піатдєсіать а сєстрамь и брату єго копь сто. А
состатшм тоє суми, што сє зостанєт, мают гінеє братаничи мои пнвє Гостскиє
шафовати водлугь росказанъга моєго. Рєчии рухомих, срєбра ани золота, такжє
и гршии нє маю, алє рєчи домовьіє и всакиє рЮхомые, которые би сє по .мнє
зостали, тєдьі ихь млсти пнам Госким, братаничол* моим, записую. А то маючи
взглгад, ижь еони дали мнє имєнє своє властноє до живота моєго на вживане и
сама при нихь хочу до живота моєго // пєрєм[є]шковати, прото жадєн з близких,
повиноватих рєчии жадних рухомих Уихь млсти сє Споминати нє маєт и жадноє
трудности нє задавати. А дла твєрдости и пєчат мою к еєму моєму тєстамєнту
приложиламъ и Ѵстне а сочєвистє просиламь © приложєнє пєчати и © подпис
рукь их млсти пновъ приател моихь єго млсти пна Лва Ласоты, скарбного зємли
Києвскоє, пна Романа Вилгорского а пна Андрєа Брама. Писан в Махновцах
року тисача niamcom дєвєтдєсіат юсмого мсца фєврала двадцатого дна.
Котороє жь то юповєданє тоє тєрминьї, на тастамєнт Ючинєноє, до
вєдом[о]сте своєє принавьши, слово ©m слова до книгь записати вєлє[л]. І^іко
жь єсть записано. На што и видимус с книгь єго млсти пну подкоморєму
браславскому под пєчатю моєю єсть вьщан. Писан VВиници.
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
С книгами корыкговал
Стєфан Кгулчєвскии
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ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 103-104.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Арк. 88-89. Засвідчена копія. Те саме:
Там само. Спр. 4105 III, арк. 3-3 зв., 4-5. Незасвідчені копії. Переклади
польською мовою; ЦЩА України в Києві, ф. 26, on. 1, спр. 12, арк. 580 зв,581 зв. Оригінал.

Реґести:

Anno 1598 d. 19 septembris. Acticowanie testamenthu p. Bokieiowei do
act grodz(kich) winnickich.
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 104 зв.

Тєстамєнть Бокієвоє змьішлєньш.
Testament Bokijowey zmyszlony.
Там само. Арк. 89 зв.

1с зайве.

2пнзеи

3пнєи

№300
1598 p., жовтня 5. Вінниця. -

Заява Брацлавського земського суду брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському про те, що в книгах цього суду не виявлено маєткових записів і
заповітів Федорової Бокієвої Печихвостської Полагії Григорівни Чешейківни
Выпис с книгь судових зємских з роковь воєводства Браславского
Лima Божого нарожєнга тисіача niamcom дєвєтдєсіат шсмого мсца шктєбра
пгатого дніа
На роках судовых зєліских воєводства Браславского, которые в року
тєпєрєшнєм дєвєтдєсіат сосмомъ вєдлє констытуцыи в дворє єго королєвскоє
млсти УВиници на ден свгатог(о) Михала свгата римского припали и на завтриє
того свгата судитисга зачали, пєрєд нами, Сємєнол* (Ободєнским, судєю, а
Михайлам Ласкам, подсудкомь, а Йванам Микулинским, писарам, вргадниками
судовыми зємскими воєводства Браславского, становлгачисга шблично, єго
млсть пан Лаврин Пєсочинскии, подкомории браславскии, такь при засєданю
ншол< на судєх, гако и при выволаню роковь зєл^скихь нинєшних, и тєжь и на
лєжаню книгь, и при замыканю их, при бытности многоє шлгахты на тот чась
при нас, УсѴдѴ, и при сконьчєнью тых роковь будУчи, просил нас и Упоминалсє
Ургадовнє чєрєз возного зємского Воитєха Качку, абыхмо выписы с книгь
зєліскихь браславскихь пєрєнєсєніа записовь албо тєстамєнтовь таких
нєбожьчицьі пнєє Фєдоровоє Бокиєвоє Пєчифостьскоє Полагьи Григорєвньї
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Чєшєиковньї на маєтности єє лєжачоє и рухомоє, єсли бы кому ют нєє записаньїє
а на пєршиє коли буд албо на тєпєрєшниє роки тутошниє зємскиє зознаны, албо
<
откого пєрєнєсєньї были, в книгахъ нашодши, выдати пну подкоморєму и дєтєм
єго млсти казали, хотіачи ку таков[ы]мъ записомь и тєстамєнтол< мови[т]и и
соньїє нєправньїми, справєдливости и праву их противними а лшимаными
Указати. Ико ж за шуканьємь Укнигахъ никоторые таковые записы, то єсть на
даровизну добрь, лежачих и рухомых, ани тєстамєнтьі, зознанга и пєрєнєсєня их
николи на вси прошльїє и тєпєрєшниє роки зємскиє браславскиє нє нашлися и
николи то У сєго сУдУ ани пєрєд нами нє было. За чим па» подкомории
браславскии тьш жє вознымъ, вьппєи мєнованьїм, и шліахтою, при нас будУчою,
(освєдчилсіа, котороє юсвєдчєнє мы приніали. И просил, абы то до книгь
зємскихь виниі/кихь записано бьшо. Што єсмо записати казали. С которыхь и
сєс выпис пну подкоморєму браславскому под пєчатми нашими выдан єсть.
Писан УВиници.
Дві печатки
Йван Микулинскии, писар, ш.р.
С книгами корыкговал
Стєфан Кгулчєвскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 107. Засвідчена
копія. Те саме: Там само. Спр. 4108 Ш, арк. 49. Незасвідчена копія. Переклад
польською мовою.

Реґеста:
А° 1598 d. 5 octobris. Testimoniums xiąg ziemskich braslawskich o zapisiech
i testamenciech p. Bokieiowey.
Там само. Спр. 4049II, арк. 107 зв.

№301

1598р., жовтня 27. Вінниця.Зізнання возного єнєрала Андрія Трембицького перед Вінницьким
ґродським урядом про те, що йому не було дозволено ув’язати брацлавського
підкоморія Лаврина Пісочинського в маєтки Федорової Бокієвої Печихвостської
Полагії Григорівни Чешейківни, що в Брацлавському воєводстві, котрими після
її смерті заволоділи Ярофій і Гаврило Гоські; протестація Л. Пісочинського до
того ж уряду про те, що Ярофій і Гаврило Гоські незаконно тримають спадщину
зазначеної Полагії
Выпис с книг кгродских воєводства Браславског(о) винт/ких
Лѣта Божог(о) нарожєніа тисіача niamcom дєвєтдєсіат юсмог(о) мсца
юктєбра двадцат сємог(о) дня
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На врадє кгродскол* воєводства Браславског(о) Вєнш/ійш пєрєдо .мною,
Валєнтьш Каєвским, бУдУчи на мєстц# пна Грєгора Чєчєла, подстаростєг(о)
браславског(о), постановившисє шчєвисто, шлахєтньш Андрєм Трємбщкии,
возньш єнєралньш, кУ записованю до книг кгродских воєводства
Браславског(о) вѣниі/ких сознал, иж, дси,- што єг(о) мл. пан Лаврин
Пєсочинскии, подкомории браславскии, сам и имєнєм дєтєи своих, зь зошлою
малжонкою єго мл. панєю Макгдалєною ДУбиі/кого спложоных, приповєдаєтса
до всих добрь, лєжачих и рУхомых, по зошлои панєи Фєдоровои Бокѣевои
Пєчихвостскои панєи Полагьи Григорєвньї Чєшєиковнє, жє на них правом и
прирожоньш, и слУшньш прєднєиппш спали и налєжат, хотачи шних вєдати
и соньїє в рУках своих мєти. То пак, дєи, а за приданєм врадовьш шт єго
млсти пна Юрьа Crptfca с Комарова, староста браславског(о) и вєницког(о),
маючи при соби двох шлохтичов пна Воитєха Воитьковског(о) а ііна Юра
КУминковского, в рок# тєпєрєшнєл< дєвєтдєса/n шсмо.м мсца шктєбра
двадцатог(о) дна бьшєм на той справє, то єст єздилєм до всихь имєнєи по
прєрєчоньш1 пнєи Бокиєвои, в сєм воєводствє Браславсколі позосталих.
Напрод, к г д ь ш приєхал до имєна и двора тых добрь головного Махновског(о),
пытаючи, в чиєл/ бы завѣданю тоє имєнє на тоm час было, тогды са шзвал и
Урадшшш быти шт их млсти пна Орофєа и пана Гаврила Госких мєноваль
пан Он ДУбровскии. Которотм врадовнє пытал, хто бы тьіє добра по с[мє]рти
панєє Бокиєвоє в завєданю своєм мил альбо за чим дєржал, хотачи так двори
и в них скарбы золото, сєрєбро, листы, привиліа, пнзи готовыб, цын, мєд, гймна,
збожа, кони, стада, быдла и вси рєчи рУхомьіє, такжє имєнє, люди, кгрУнты,
млыны и всакиє пожитки, ш всєм достаточнє вьівєдавшиса, списати а ег(о)
мл. пнУ подькоморомУ н дєтєм єго млсти за их правы подати и Увазатисє. То
пакь пан Он ДУбровскии мнѣ и той шлахтє, при .мнє бУдУчои, штказал, иж,
дєи, вси добра, по нєбожчици панєи Бокиєвои зосталые, их мл. пнь Орофєи и
пан Гаврило Госкиє за правом, шни сами вєдают, за аким, держиш2, a єсли,
дєи, чог(о) надобє єго мл. пнУ подкоморомУ браславскомь и д є т є м єго млсти
до тоє маєтности, нєхаи сіа Уих млсти панов Госких довєдьіваєт, а а, дєи, ако
тых добрь никомУ пост&ювати и жадных рєчєи в них списывати допѴщати нє
мог#, нє доп^щаю и имєнєм шт их млсти панов Госких за росказанєл* их
бороню. И с тьш нас штправил. Потом єздил єсми с тою ж шлахтою до
инших сєл всих тоє маєтности панєє Бокиєвоє. Тогды в Сємаковцах и в
Бокиєвцьі чєрєз того ж пна ДѴбровског(о) шт їгаов Госких с тым жє, ако и в
Махновцях, нас штправлєно. Алє кгды єсмо до Новосєлици в той жє справє
до двора приєхали, // тогды пан Василєи Солома, коморник воєводства
Браславског(о), штповєдил нам, жє шн за пєвньїмь правом своим и записок
пнєє Бокиєвоє шт нємалог(о) час# єщє за живота єє в том еєлє пєтнадцат
чоловєков спокоинє дєржит; и такжє Ѵвазана и списована нам нє допѴстил, и
в шетаток людєи тамошних новосєлиі/ких чєрєз того ж ііна ДѴбровског(о) шт
ішов Госких Ьвіазана и списована боронено. Нашстаток, кгды єсми с тою ж
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шлгалгтою до мєстєчка Брамлова приєхал, тогды Юрадник тамошним
брамловским пак Фєдор Козак Звиногородєі/ имєнєм тьис жє панов Госкидс
такжє власнє, гако и пак ДЮбровским, мєнє ютправил а #вгазакіа и списованга
жадноє маєтности нє допЮстил и заборонил. Потол< назавтриє того ж мсца
шктєбра двадцат пєрвог(о) днга с тою ж шлгагтою былсм в мєстє Вениг/юш
в дворє нєбожчици панєє Бокиєвоє на Юлици, называемом Красносилског(о),
гдє и двор пна СОбодєкског(о), с#ди зємског(о) браславског(о), над Богам
лежиш. В которомъ нашол єсми мєшкаючог(о) Степана Стєлмаха и пьіталєм,
за чиїш бы позволенъем в тол* вдорє3 мєпшшь. (Отповєдиль, ижь єщє за
живота панєє Бокиєвоє за єє позволєкємь там мєшкал и до сєго час# мєшкаєт,
до которого, дєм, ако ег(о) вєдомость дотла, пновє Госкиє приповєдаютсіа. А
при толі сознакю возного юповєдал и протєстовалсє єг(о) мл. пак подкоморим
браславским сам comсєбє и имєнєм тых жє дєтєм своих, иж, дєм, их мл. пновє
Госкиє іако прєрєчоньїє имєнга вь воєводствє Браславском и в них вси рєчи
рЮхомьіє, звлаща, дворє Масновскам4, гдє пани Бокиєвап сама мєшкала и
там Юмерла, [та]кжє и вь воєводствє Волыкскам в за[м]кЮМилгатинє, гдє правє
всє схованьє было, и tf дворє СОмєлєникЮ сховангахъ скарбы золото, еєрєбро,
шаты, пингазы готовые, справы, привиліа, листы, записы, цырокрафы, на тьіє и
на икшиє имєньїа, и на дольги, и на вьси справы розъные панєє Бокиєвоє, єм, а
по нєи имь налєжачиє, к томЮсамьіє соньїє имєнга Миліатик с приеєлками
(Омєліаникь и (Обзыр, з людми, зь ставы, млыны, з гЮмны, з стады свирєпьими,
быдлам, совцами и зо всимь домовствомь, и всими налєдасностьіми5и пожитки
забрали и соньїє добра и сЮмы пинєжноє нєправнє и неналежне, а наболшєм
соби и своим приіатєлєм картами голыми и записами іакимис мнимаными
позаписовали и розшифровали над право дєтєм моих, которьіє сtfmнаблизшиє
до тог(о) водлє линим крєвно//сти и права посполитог(о), іако сє то з власних
постѴпков ихь показуєш, и іш в там на двадцат тиеєчєм копь грошем
литовьских Ушкодили кЧ Юближєкю близкости права и справєдливости их,
(офєрЮючисє to то всє правнє постѴповати. И просил, абы то всє до книг
кгродских воєводства Браславског(о) виниг/ких записано было. Ино іа такь
тоє сознакє возног(о), іако и соповєдакє єго мл. пна подкоморог(о)
браславског(о) и дєтєм єго мл. запасати6казал. Око ж єст записано. На што
и выпис с книг єго млсти панЮподкоморомЮбраславском# под моєю пєча/ию
єсть выдак. Писак Виници.
Печатка
Грєгорєм Бамбуза, писар
С книгами корыкговал
Стєфак Кгулчєвским
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 109-110.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Спр. 4105 III, арк. 6-6 зв. Незасвідчена
копія. Переклад польською мовою.
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Реґести:
Anno 1598 d. 27 octo[bris]. Recognitia woznego, iako dojmion p. Bokieiowei
iezdzil y s czym go odprawiono.
W sprawie wiell(moznego) Lawryna Piasoczynskiego, podkom(orzego)
bracH(awskiego).
Там само. Спр. 4049II, арк. 110 зв.

1прєрєчонои

2держаж

3дворє

4Махновсксш

5налєжностіами

6записати

№302
1598 p., жовтня 28. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському в справі за скаргою зем’янина Кам’янецького повіту Миколая
Вербовського про неповернення підданих, які втекли з села Чаплі (Подільського
воєводства) до містечка Жорнищ
Запис возного єнєрала Войтєха Трембицького про те, що він 8 листопада
1598 р. увіткнув цей позов у ворота містечка Жорнищ
Юрєи Струс с Комарова, староста браславскии, вєницкии и звиногородскии
Ѵрожоному єго мл. пану Лаврин[У] ПєсочинскомУ, подкоморому
браславскомі.
Приказую, абы т[во]іа мл. на роки1кгродскиє вєницкиє водлуг тєпєрєшьнєє
ко»ститу[цыи] Удворє єго кр. мл. УВєници в року т[єпє]рєпгьнєл< дєвєтдєсіат
сосмо[л< мсца] дєкабра сосмог(о) дніа пєрєд судом кгродским Вєниі/ким на
жалоб[у и пр]авноє попиракє зємєнина єго кр. мл. повєтУ Камєнєг/кого
[шліа]хєтног(о) пна Миколаїа [Вє]рбовског(о), которыи на твою мл. жалуєт,
што ж, д[єн], року тєпєрєшьнєго дєвєтдєсіат сосмого, на веснѣ, подданьїє єго
з сєла Чапли на йме Занко, Пашко Занков сын, Андрєм, Малко, Данило,
Срршул[іа] Чокалиха вдова, Максим, Фєдор Тринос, Калин Швєі/, [Гавриско],
з жонами, з дєтми, с конми, з быд[лом] и зо всими маєт[ностіами] своими
[втєк]ьши проч, и2 мєшкают во ммєнью в. мл. в мєст[єчку в7м. Жо/?нищ]ах.
Которых тых подданых вТ.м., пнє подкоморьш браславск[им, до] мєнованог(о)
мєстєчка приніавши, н[єт] вєдома, дліа котороє причины пну ВербовскомІ/
выдати нє хоч[єшь]. И маючи пан Вєрбовскии [... ж]ал, кривду, сим моим
позвол* ю то 5Т.М. позьіваєт. Прото [а]бы в7м., пєрєд судом кгродским
Вєницким на роках3кгродских вєниг/[ких], звыш мєн[о]ваньіхь, ставши, тых
подданых м[енов]аных [з жо]нами, з дєтми, с конми, з быдломъ и зо всєю
маєтност[ю] их, пєрєд судол< [постав]ивши, пану ВєрбовьскомУ вьздал албо
таксу, в конституцьш описаную, за кождого подданого зособн[а] по пєтис[о]т
гривень грошем заплатил [и] во в[с]єл< [сє па]нУ [Вєрбовск]о[мУ нак]онєц
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#[сп]равєдливил. Писа»
сосмог(о) дніа.
Позовъ кгродскии
Печатка

Веницы року ДЗ>ЧИ мсца юктєбра двадцєт

Грєгорєи Баибуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4049II, арк. 111.Оригінал.

Року тисєча пєтсот дєвєтдєсіат а>смог(о) мсца ноіабра «всмого дніа Ютькнул
єсми позов кгродск[ии] вениі/[ки]н Vворота мєстскиє жо/шшцьскиє, писаньш
по єгомл. пна Лавр[и]на Пєсочинског(о), подкомо[ро]го браславского, в жало[бє
єго ш. пна] Миколаїа Вє/>[бовског(о) ©збєги. За которы]л< то поз[вол< стати ку
праву Вєници на рочки кгродскиє вєниі/киє, в позвє мєновитє написаньїє.
Воитєх Трємбиі^кии, єнєрал,
ptfкою властною]
Там само. Арк. 111 зв. Оригінал.

Регести:
Пна Вєрбовског(о) до Жорнищъ новыи даты.
Пна Вєрбовског(о) до Жорнищъ выданыи [позов].
[СО] збєги росправа.
Миколаи Волєнскии, арєстовак.
А. 1598 d. 28 octobr(is). S p. Mikolaiem Wierbowskim.
Pozew od jmsci pana Wierzbowskiego po jmsci pana Lawryna
Piasoczynskiego na rocz(ki) gr(odzkie) winnickie, wzgledempoddanych zbieglych
wydany. De castro vinicensi.
Там само.

'рочки 1и зайве.

3рочках
№ 303

1598 p., листопада 2. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському в справі за скаргою братів Семена, брацлавського земського
судді, і Богдана Ободенських про захоплення половини земель Іллінецького
селища з трьома пасіками і невідшкодування збитків, завданих під час наїзду
на цей маєток
Запис возного Дмитра Щикитинського про те, що він 8 листопада 1598 р.
поклав цей позов у ворота Жорнищському замку
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Юрєм Струс с Комарова, староста браславскии, вѣницкии и звиногородскии
Врожоному пану Лавринови Пєсочинскому, подкоморєму браславскомь
(Ознаимую твоєи млсти, иж што в року тєпєрєшнємь дєвлтдєслт сосмох
мсца маїа пєрвого д н а Люблинє пєрєд судолі головньш трибуналских
приточиласА была справа пану Сємєнови (Ободєнскому, суди зємскому
воєводства Браславского, пану Богдану (ОбодєнскомУ, поводох, з одноє, а пану
Лаврєну Пєсочинскому, подкоморєму воєводства Браславского, comnoptf, з другеє
стороны, за апєлАцьією com суд# кгродского Браславского и за припозвом со
наслане кгвалтовноє com твоєи млсти, котороє іакобы твоіа млсть мєл в року
прошлеш дєва/ядєса/и шостою мсца апрєлА двадцатого дна на кгрунт панов
СОбодєнских сєлища их Илинцовского, пасек трєх Глибовскую, Харитоновскую,
Хвєнєвскую оотнАти tf них и, при которых пасєках половиц# кгрунту сєлища
Илинцовского сотнАвши, с покоиного дєржаніа их выбил и шкод немало починил,
а в рєцьі Собу, в рєчц[є] Собку и Вазовицы бобры погонил и в ставу их властномь
на Вазовицы рыбы половил. И ку тому на той жє половицы того кгрунту дєрєва
вшєлакого на будованє, на свєтлицьі, на избы, на сѣни, на клєти, на лазни, часов
розных рубаючи, до имєніа своєго Жорнищь сотпроважал. Которых шкод
шацовали собє двѣ тисачи копь гршєи личбы литовскоє. То пак, дєи, за многими
контровєрсиїами вашими з обудвух сторон суд головньш трибуналекии наказал
декретом своим поводі, то єст пану Сємєну а пану Богдану СОбодєнским,
самотрєтам з пілахтою, собє ровными, присіагѴ чи[н]ити на том вєдлє позвЬ,
іа[к]о на тот час соны comтвоєи млсти с тых добрь выбиты и іако тьіє добра в
дєржаню их были и за Ьступлєнємь самого поводѴ на сту копах гршєм
литовских. Которьш присАгамь суд головньш трибуналекии зложил рок пєвньш
и завитыи com даты декрету своєго трибуналского шєст неділь Vрочках
кгродских браславских, которые бы напєрвєм сужоны были, выконати. То пак в
року тєпєрєшнємь жє дєвАтдєсАт сосмсшз Ьхвалы сейму Варшавског(о) рочки
кгродскиє браславскиє до Вѣницы прєнєсєньї суть. Око ж плове СОбодєнскиє,
хотєчи чинити досыт декрету головному трибуналекому, готовы єст кЧ
выконаню присАги и тут Вѣницы. Прєто іа з вирхности єго кр. мл. а з
владности своєи староства браславского, вѣницког(о) и звиногородского
приказую твоєи млсти, пнє подкоморьш, абы єси пєрєд судом моим кгродским
Вѣницким на рочки кгродскиє, которьіє припадуть в року тєпєрєшнємдєва/идєса/и
сосмол* мсца дєкабра сосмого дна, собличнє и завите вєдлє декрету трибуналского
кІЇ прислуханю присдгь їгаов (Ободєнских и двух шлАхтичов стал и, прислги их
прислухавшисА, зараз за шкоды сто кой грошєи литовских заплатил. Писан tf
Вѣницы по нарожєню Сына Божого Исус Хрыста року тисєча ПАтсот
дєвАтдєсА т сосмого мсца ноіабра второго дна.
Позов кгродскии
Печатка
Грєгорєи Байбуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 112. Оригінал.
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Року тиеєча ПА/ncom дєвлтдєслт шсмого мсца ноіабра шсмого дніа положил
єсми позов кгродскии воєводства Браславского вѣниг/кии Узамку Жорнищьскол*,
писаньш по єго мл. пна Лаврєна Пєсочи«ског(о), подкоморєг(о) браславского, в
жалобє их мл. пнов (Ободєкских шрєч, в позвє написаную. За которьш позвол* и
рок єсми их мл. шбєкш сторонам УВѣницы кУправУ стати на рочки кгродскиє
вѣн[иц]кие, в п[о]звѣ мєновитє написаные.
Дмитрь Щєкичинскии, возньш, рука власнаїа
Там само. Арк. 112 зв. Оригінал.

Реґести:
Єго млт [...] по подкоморєго зостанє.
О wybicie z grontu illinskiego.
Там само.

№304
1598 p., листопада 13. Ґданськ. Лист короля Сиґізмунда ПІ до брацлавських міщан з наказом не бунтувати
проти свого старости і не підтримувати зв’язків з низовими козаками - під
загрозою, в разі невиконання цього наказу, винних покарати смертю і сплати
всіма цими міщанами 24000 кіп литовських грошів, з чого половина мала б
поповнити державний скарб, а половина перепасти тому ж старості
Жикгимонт Трєтии, Болсю млетю корол полекии, великий кназ литовскии,
рУскни, прУскии, мазовєі/кии, жомоить1, ифліантьскии а швєдекии и кготскии,
ваньдалекии корол
Вамь всимь мєщаном браславскимь, подданьш ншим. Маєм того вєдомост,
иж, дєи, єстє за тыми листы комисыиными, с канцєліарьіи нашоє вь іакихсь
розницахь мєжи вами а старостою нашьш браславским вам выдаными, нє
шгпедаючысе на право и покої/ посполитий и звєрхносгь ншу гсдрьскУю, бунты
воссчьінаєтє и старосты ншого слУхат нє хочєтє, а што болшад, зь людми
своволными козаі/кими до порозУмєванА сє кУвьзьрУшєнью покою маєте. Ино
єсли бы тако было, нє моглибысмы тог(о) шт вас вьдіачнє и зь ласкою нашою
гсдрьскою приимовать. Прото припомнєвши вам, іако за таковые выступъки
ерокго некоторьіє зь вас покарани суть, росказУємьі вамь и конєчнє мєт хочем,
абыєстє, вьшожєна тоє комисыи до дальшеє наУкиншоє занехавшы, постУпьковь
тых своволных перестали и порозУмєванА жадного зь людми низовими
козацкими и иными нєіакими зьбродніами нє чинили а, вь покою сє заховавшы
во всєм том, што повинность ваша нєсєть, нам, гсдрУ, вєрность свою штдавали
и такь, іако бьшо под штєздь наш до (аичисіог(о) панства нашого, ничог(о) нє
вьзрУшаючи, теж шпорными старости нашог(о) нє бУдУчи, вь нєдбалство собє
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тог(о) листу и росказаніа нашого нє покладали под винами срокгими, каранємь
на горлє, такьжє и под двадцатьма чотырма тысечми копь литовских на
кожд&о сособЧ зь вас, половица до скарб# ншого а половица на старості
браславьского закладаємь. Писань ЧКгданскЮмца ноіабра тринадцатог(о) дни
лєта Божєго нарожєньд тисєча піатсоть дєвєтьдєсіать сосмого, панованд
королєвствь нашых полског(о) содинадцатог^ а швєдског^ піатог(о) рокЮ.
Sigismundus Rex
Печатка
Wojewodzka і Miejska Biblioteka Publiczna imienia dr. Witolda Betzy w
Bydgoszczy. Dokumenty і listy krolewskie ze zbioru Kazimierza Kierskiego,
rkps 92. Оригінал.

1жомоитьскии
№305
1598p., грудня 5. Вінниця. Позов Брацлавського земського суцуІванові Романовичу Красносельському
та його дружині Марії Юріївні Черленковській в справі за скаргою брацлавського
підкоморія Лаврина Пісочинського про неповернення загарбаної частини
Жорнищського маєтку і невідшкодування збитків, завданих цим загарбанням
Запис возного єнєрала Костянтина Горяїна про те, що він 7 грудня 1598 р.
увіткнув у ворота Криковецького двору два примірники цього позову І. Красносельському і його дружині
Жикгимонт Трєтии, Божю млетью корол полским, великим к н а з литовскии,
рускии, прускии, мазовським, жомоитскии, ифлАтскии1и швєі/кии, кгоцкии,
вандалеки дєдичньш корол
Тобє, шлАхєтному Йвану Романовичу Красносєльскому, и тобє, малжоньцє
єго, п і л а х є т н о м Ивановои Красносєлскои Мари Юрьєвнє Чєрлєньковьского, єсли
право іакоє до добрь того малжонка своєго и до справы ньінєшнєє собє быти
мєнишь.
Приказуєм, абы вєрности ваши на роки зємскиє воєводства Браславского
судовьіє в року близко пришлол* д є в є ш д є с а т ь д є в а т о л * водлє порадку
статутового, которьш сє на тот чась судите, на завтрєє Трєхь Кролем римского
свАта водлє констыіуцыи коронноє, в року нинєшнємь д є в є т д є с А т сосмомъ на
соимє вальнол* вь Варшавє Юфалєноє, пєрєд судомь нашимь зємскіш
Браславским в Вѣницы сами собличнє и завитє стали на жалобу и правноє
попиранє Урожоного Лаврина Пєсочинского, подкоморєго брасвьского2, которьш
своє цєлоє право и границы стародавньїє добрь своихь Жорнискихь ш т добрь
Данилковских, Илинъских и кгрунтов, com панов Коток кнжати СОстрозскому
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пущоных, и com СОбоденьских, єму прилеглих, з дєржавцами тамошними
заховавши, вєрности [в]аши позывает со то, иж, дєи, вы в тых часєх чєрєзь
границы стародавные, мєжи продками єго а пробками вєрности твоєє, пнє
Красносєлским, з очєвистоє росправы Учиненые, шзначоные и заруками
юбварованые, кгрунты єго Жорнискиє забирати почали, послгнули и иншиє
пєреказьі Упорне чєрєз боронене чинитє. Напрод, почавши шт кгрунтовь
Данильковских, єму прилєпшх, гдє вы собє привлащаєтє, Уверховинъ рєчки
Лопєни, УПрозоровых и школо Прозоровыхъ лєсковь, тамь єстє в тол* лєску и
пасєку єго жорнискую чєрєз тую єго границУ недавно Упорне занлли и бчолу
свою навезли. А шт Прозоровыхъ лєсковь, чєрєз знаки граничные и валки
жорнискиє пришєдши до рєчки Сваричовки, на той єстє рєчцє, вьппєи старого
ставища жорниского, на єго кгрунтє в року близко пропілом дєвєтдєслт сємомь
ставь Усыпали и кгьвальтовнє занлли. Далєи чєрєз Сваричовку знаками
граничними, хотА ж чєрєз валь на некоторых мєстцахь наЭпсоваными, и
путищємь3, названымь Старожитньш, аж до лєса Великого, чєрєз лєсь до
верховин // суховєрховь и тьш жє путємь старьш до врочища Проворотіа, шт
Проворотіа знаками граничными чєрєзь поллну, держачи лєс Великий и рєчку
Тузаровку налєвє в Жорнищахь, в котором, дєи, лєсє, за границею єго, на
власномь кгрунтє Жорнисколі вєрности ваши в року пройшов дєвєтдєсАт
шостомь, кгвалтовнє немало лєса єго вирубавши, над тою рєчкою єго
Тузаровкоюлюди садити и будовати почали и досєл садите, и тоє село Красньш
назьіваєтє. А шттол тою ж п о л а н о ю до рєчки В а з о в и ц ы и м и м о городище,
граню держачи Тузаров (!) налєвє в Жорнищах аж до Илинєі/ и грани ихь У
В а з о в и ц ы . И такь, дєи, вєрности ваши чєрєз тые границы и заруки, многих слуг
и подданых своих насылаючи, на кгрунтєхь єго Жорниских шрєтє, косите, дубров
и лєсов, дерева, на будованьє и на борти згожого, болшєи дєсєти тисєч вьфубали
и попсовали, сокрол* посполитог(о), н тежчередами, быдлол* и стадомь своим
дубровы и сєножати єго псуєте, пустошите и переказы чинитє. К тому вєрности,
дєи, ваши шт добрь Кожинских, тьш4жє добраи єго Жорнискимь прилєгльїх,
такьжє чєрєз границы стародавньїє, почавши шт грани илинъское и шт грани
кгрунтов, шт панов Кошков кнжати СОстрозскому пущоных, в дубровы, лєсьі и
п о л а , и рєчки [жо]р[нискиє, звлаща почавьши школо Пог]анок, вступуєтєсА,
куницы, д[є]сєтиньі берете и зьвєрь ло[в]итє, Упорьнє Уживаєте и п[є]рєк[а]зУ в
спокоиномь старож[и]тномь Уживанью єго чините. В чомь веємь собє шкоды
шт вєрьноетєи вашихь на десєть тиеєчєи копь грошєи, шкромь зарукь, быти
мєнить и то шбычаемь права п[о]сполитого часу соказаныа граниі/ У права
належне показа[т]и хочєть, іяко то на шн чась на року вєрностАл* вашилі ширєи
с права виведено и показано будєт. Писань УВѣницы [д ] н а п а т о г о мсца дєкабра
року Божого ДФЧИ.
Печатка
Йван МикУлинскии, писар
ЛНБНАН У к р а їн и , від. руюписів, ф. 5, on. 1, спр. 4049 П, а р к . 87-87 зв. Оригінал.
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Року ДФЧИ мсца дєкабра сємого дна такиє два позви зєєскиє Ьткнул єсми
Vворот[а] дворньїє двора Криковєцкого, соди» по пна Йвана Красносєлског(о),
а другим по малжонку єго мл., в жалобє пна подкоморєго браславског(о) сорєч,
в них мєнованую, и р[о]к водлє них на рокох зємских воєводства Браславского Ч
Вѣ[н]ицы становити зложил. А сєс трєтии п[о]зов при сторонє поводовои
зоставнл и рок такни жє зложил.
Костєнтин ГорАин, возньш
єнєрал, рука власна»
Там само. Арк. 87 зв. Оригінал.

1ифллнтскии

2браславьского

3пустищемъ

*Далі має бути к.

№306
1598 p., грудня 11. Вінниця. -

у вінницьку ґродську книгу писемного зізнання возного єнєрала
Брацлавського воєводства Амброжия Буйницького перед Вінницьким ґродським
судом про те, що він увів Адама Богуфала у володіння містечком Райгородом, у
зв’язку з віддачеюостаннього в заставу тому волинським воєводичем кн. Яхимом
Корецьким за 400 кіп литовських грошів (1598 p., вересня 9. Райгород)
Впис

Вьшис с книг кгродских воєводства Браславског(о) вєниг/ких
Лѣта Божог(о) нарожєніа тисєча niamcom дєвєтдєсіат (осыог(о) мсца
дєкабра пєрвог^надцат дніа
На рочках судових кгродских вѣниі/ких, которьіє в року теперешнєє
дєвєтдєсіат оосмоє мсца дєкабра (осиог(о) дніа припали и судовнє
штправованы были, пєрєд нами, Григорємь Чєчєлєм, подстароспш, а Михаилоє
Ласкам, судєю, вріадниками судовими кгродскими вѣниг/кими, постановившисє
шчєвистє, возньш єнєрал шліахєтнии Аліброжии Буиницкии, сознавши шчєвистє,
ку записованю до книг кгродских вѣниі/ких тыми словы сознал и того сознаніа
свого квит подал в тьіє слова:
ЇЛ, Аєброжии Буиницкии, возньш єнєрал воєводства Ераславског(о),
сознаваю тьш моилі квитом, и ж в року тєпєрєшнєм тисєча niamcomдєвєтдєсіат
(осмол* мсца сєнтєбра дєвіатог(о) дніа, будучи іа приданьш з Ьріад# на справу
єго млсти пна Адама Богуфала, бьілоє в ьшмєню ъаіможяог(о) кнжати єго
млсти Охима Корєі/кого, воєводича волынског^, в мєстєчку Раигородє, Ч
воєводствє Браславскоє лєжачоє, тамь жє за листоє заставньш, єго млсти пну
Адаму Богуфалу даньш на чотириста копь гршєи литовских, мєстєчко
ъелможног(о) єго млсти кнзіа Корєі/кого Райгород в чотырохсот копь гршєи
литовских пну Адаму БогуфалѴ завєтг в держане и спокоиноє вживане подал
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єсми з людми и поддаными, в там мєстєчку мєшкаючилш, и зо всими
пови/шосгами их, такжє з гарантами и приналєа/еностіами всакими, к тому
имєнє1 єго млсти прислухаючими, и подданьш тамошннм, в там мєстєчку
сосєльш, заразам такжє будучи росказалєм, абы comподана мого пну Богуфалу
вшєліакЮю повинносте и послушенство полнили. Которого Ювєзана на сон час
пну Богуфалу нихто ничим нє боронил. И там, в той маєтности прєрєчонои, пна
Богуфала зоставивши, сотєхалам. А нє могучи зараз скоро по Ювєзаню того
сознана моєго дла хоробы, которую мє пан Бог навєдил, на врадє вчинити,
однак жє того // подана моєго мєста звыш мєнєного пну БогЮфалЮсознанє моє
под пєчатю моєю и с подписам рЮкимоєє, и под пєчатми, и с подписами рйсь
стороны шлохты, при мнє на тот час будоє2, далам. Писан tf Рамгородє року,
мсца и дна, на датє звыш писаного.
А так мы, врад, тоє шчєвистоє сознанє возног(о) до вєдомости своєи
приніавши, до книг кгродских вѣнш/ких записати вєлєл. На што и выпис с книг
пну Адаму Богуфалу под нашими пєчатми єсть выдан. Писан tf Вѣницы.
Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
С книгами корыкговал
Кгулчєвскии
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka XXIII, s. 217-218.
Засвідчена копія.

Регеста:
Посессыа подана Раигорода БогѴфалови чєрєз возного.
Ibidem. S. 220.

1имєню

2будучоє

гДалі має бути ш.
№307

1599p., січня 12. Вінниця. В пис у вінницьку земську книгу зверненого до Вінницького земського суду

листа протестації Федори Андріясівни Янчинської та її чоловіка Михайла
Кустицького про неправомірність позову того ж суду її братанкові Ярошові
Янчинському в справі за скаргою брацлавського воєводи і кременецького
старости кн. Януша Збаразького стосовно незізнання перед Вінницьким
іродським урядом і невнесення в його книгу продажних записів йому на четверту
частину селищ Кальника, Порівців, Цибулева і Скоморошківців, яку вона
успадкувала від свого батька Андріяса Янчинського, і стосовно невіддачі різних
документів на ці маєтки (1599p., січня 1. Кустичі)
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Выпис с книг справ сУдовых зємских з роков воєводства Браславского
вѣницких
Лѣта Еожог(о) нарожєніа тисіача niamcom дєвєтдєсіат дєвтог(о) мсца
гєнвара второг^надцат дніа
На рокох сУдовых зємских воєводства Браславског^о) вѣнщких, которьіє в
рокУтєпєрєшнєм дєвєтдєсіат дєвіатом на дєн Трєх Кролєи рымского ста припали
и на завтриє тог(о) ста сУдовнє сотправованы были, пєрєд нами, Семеном
(Ободєнским, сУдєю, а Михайлом Ласкам, nodctfдьком, вріадниками сУдовыми
зємскими воєводства Браславского вѣницкими, кгды сє приточила справа за
позвем пєрєд сУд нинєшнии вельможного кнжати ПЗінУшаЗбаразког(о), в о є в о д ь і
браспавског(о), старости крємєнєцког^о), повода, з одное, з Урожоньш ег(о)
мл. паном ІЗрошол* ІЗнчинским, позваним, з дрѴгое стороны, со нєсознанє до
книг кгродских браславских запис# продажи имєнєи, прозываемых селища1
Калник, сєлищє2Поривцы, ЦыбУлюв и сєлищє Скоморошковци, з кгр^нты, зь их
пожитки, воєводствє Браславском б#д#чиє, и со нєсотданє справ на тЛо
маєтност com пна ЇЛнчинског(о), со заклад сосмисот золотых полских и со
шкоды, в том позвє помєнєнньїє, сако тот позов ширєи в собѣ собмовліаєт, при
которои справє, постановившисє сочєвистє сЧдІЇ, приіатєл пнєє Михаиловоє
Ю/стиі/коє Федоры Андриіасовны Шнчинскои и малжонка єє пан Адам БѴг^фал
сотдал нам, с#д#, чєрєз возног(о) воєводства Браславског^о) шлахєтног(о)
Андриіа Трємбицког(о) лист протестацыи3их на прєрєчєн&о справі межи єг(о)
мл. пнсхмвоєводою а паном ПЗінчинским, VсЯдІЇ нинсшнєг(о) припалюю. Которьш
лист протєстацьт3их тыми словы єст написан:
Ѵрожоным их млстіам пан^ СеменѴ(Ободєнском#, пану ctfdn, и пан# Михаил#
ЛаскѴ, подс^дкови, а пан# Иван^ Мик#линском#, писарю, Ѵріадником сѴдовьш
зємским воєводства Браславског(о/
Михаилова К^стицка Фєдора Андриіасовна ІЗнчинска, дєдичка имєн
Кадницкихь, Пєриєнцов (!), Цыбилева (!), Скоморошнєвцов (!), Я воєводствє
Браславском лєжачихь, вєспол з малжонком своим, іако з ^пєк^нолі4, соповєдаюсіа
и свєтчюсіа пєрєд сѴдом зємским млтєи чєрєз тот напгь лист под пєчатми
нашими, иж дошла нас вєдомост <вт сна натог(о) пана Алєксандра
КЯстщког(о) со т о л і , іакобы сг(о) мл. кнжа Збаразкии, воєвода браславскии,
староста крємєнєцкии, позват міал братанка моег(о) пна Пороша \Анчянског(о)
на роки с^довьіє зємскиє браславскиє, которьіє в рок# тєпєр идѴчол* тисіача //
niamcom дєвєтдєсіат дєвіатом на дєн свіата римског(о) Трєх Кролєи припадати
мают и из ваш#5мл. в замк# сг(о) королєвскоє млсти6Виници судитися мают,
до записовь іакихь со нєзознанє их на #ріадє кгродскол* Браславском и со
нєсотданє листов, справ, приволюв7на имєніа наши сотчизньїє, звыш помєнєньїє,
в которых имєньїах по сотц# нашом Андрєіас# ІЗнчинскомѴ маєм четвертою
част, єщє до сєг(о) часѴнє сотдєлєнйо алболы за посаг досыт нє ѴчиненЛо тоє
чєтвєртои части. А такь мы з малжонком моим «оповєдаємсіа и свєтчимо и
ваших млстєи, поновє сЧдє, навпоминаєм, жєбьі єстє вша мл. кнжати fZ\Htfnitf
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Збаразком#, воєводє браславском#, старосте крємєнєї/ком# ани ком# ином# на
прєрєчоньїх добра* наших, звыпгь помєнєньїх, всказоват, такжє и на сотправы
чините нє рачили, иж до росправы с тьш сама сєбє из малжонком моим ласкам
сіа вашєи мл. ютедаєм. Писан # К#стичах рок# по нарожєню Сна Божог(о)
тисіача niamcom дєвіатдєсіат дєатгог(о) мсца гєнвара перьог(о) дніа. В тог(о)
лист# албо протєстацьш3 панє8 К#стицкоє видили єсмо печатей притиснєньїх
двє и подпис р#къ тыми словы: О, Федора Андриіасовна Шнчинског(о)
Михаиловага К#стиі/кага, иж сама писат нє #мєла, пєчат свою приложила. А іа,
Михайло К#стиі/ки«, гако малжонок єє власныи, пєчат свою приложил и р#к#
свою подписал.
А так мы, с#дъ, т#ю протєстацьію пнєє Михашювоє К#стиі/коє, на писмє
до нас, вріад#, подан#ю, до вєдомости своєи приніавши, до книг с#довых
зємских воєводства Браславског^ виницких записате єсмо вєлєли. На што и
выпис с книг панєи К#стиі/кои под нашими пєчатми єст выдан. Писа» #
Вѣници.
Дві печатки
Иван Мик#ли»скии, писар
С книгами корыкговал
Стєфан Кгулчєвскии
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka XXIII, s. 227-228.
Засвідчена копія.

'сєлищє 2сєлища 3протєстацьш 4сопєк#ном 5вашєю ьДалі має бути в.
7привилюв *панєє
№ 308

1599 p., січня 12. Вінниця. Декрет Вінницького земського суду в справі за скаргою брацлавського
воєводи і кременецького старости кн. Януша Збаразького про невписання
Ярошем Янчинським у вінницьку гродську книгу продажного запису йому
на селища Кальник, Паріївці, Цибелів і Скоморошківці і невіддачу прав на ці
маєтки
Выпис с книг справ судових зємских з роков воєводства Браславьского
вєниг/кихь

Лѣта Ъожог(о) нарожєніа тисєча niamcom дєвєтдєсіат дєвіатог(о) мсца
гєивара второгонадцать дна
На рокох с#довых зємских воєводства Браславского вѣниг/ких, коториє в
року тєпєрєшнєм дєвєтедєсгате девгатм на дєн Трєх Кролєи рьшского свіата
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припали и на завтриє того свіата судовнє сошправованы были, пєрєд нами,
Сємєноє (Ободєнскилі, судєю, а Михаилоє Ласкоє, подсудъкомъ, вріадниками
судовими зєєскими воєводства Браславьского вѣницкими, кгды сє приточила
справа за позвом пєрєд суд нинєшньш вєлможного єго мл. кнжати Онуша
Збаразского, воєводьі браславского, старости крємєнєцкого, повода, з одноє,
а урожоньш єго мл. пноє Орошоє Ончинскиє, позваним, з другоє сторони,
<в нєсознанє до книг кгродских браславских запису продажи имєнєи,
прозываемых сєлища1 Калник, сєлищє2 Париєвцьі, Цьібєлюв и сєлищє
Скоморошковцы з гаранти, з их пожитки, Увоєводствє Браславскоє будѴчие,
и юнєютданє прав на тѴюмаєтность com пна ІЗнчинского, cdзаклад сосмисот
30Л0ТЫХ полских и CDШКОДЫ, в тоє позвє помєнєньїє, іако тот позов ширєи в
собѣ юбмовліаєт. В которои справє ют повода нинєшнег(о) Ѵмоцованые
становилисє Ч суд# пай Ивак Слєзка а пан Станислав ДОбровскии за мог/ю
зѴполною; кгды чинили приволанє чєрєз возного по сторону позванную до
права, тогды ют позваного пна Ороша Ончинского приіатєл єго, ставши
ючєвистє # суд#, пан Адає Богуфал ютдал нає, суд#, чєрєз возного воєводства
Браславского шліахєтного Андриіа Трємбицкого ют прєрєчєног^ Ончинского
листь ютворотныи с пєчатю и с подписоє р#ки, закладаючи єго болшою
справою в Луї/ку на рокох зєєских трикролских. Которьш листь тыми словы
єсть написан:
Врожоньш их млстіамь пну Сємєну СОбодєнском#, с#ди, пну Михайлу Ласк#,
подс#дк#, а пну Йвану Микулинском#, писарю, вріадникоє сѴдовьш зєєсюш
браславскимь, моимь // млстивьш и ласкавим пноє и брати.
СОзнаимую в. млстпє чєрєз тоть нинєшнии листь мои, р#кою моєю
властною подписаныи и пєчатю моєю припечотованыи, иж дошла мнє
вѣдомость, іакобы мнє вєлмоасньш пан Онушь Збаразскни, воєвода
браславскии, староста крємєнєї/кии, пєрєд суд в. мл. зєєскии воєводства
Браславског^ повѣту Вѣницкого на роки зєєскиє браславскиє, в року
теперешнєє дєвєтьдєсіат дєватоє на свіато рьієскоє Трєх Кролєи
припадаючиє, позват мєнє мѣл до запису іакобы мого ю нєзєзнанє до книг
кгродских браславских запису вєчистоє продажи имєнєи, прозьіваємьи
сєлища1Калник, сєлищє2 Пориєвци, Цибилюв и сєлищє Шкоморошковцы з
кгрунту3 и зо всими их пожитки, # воєводствє Браславскомь буд#чиє, и
нєютданє прав на тую маєтность, ю заклад юсмисот золотых полских за
нєвьіполнєнємь іакобы калсдого артикулі попасти и ю шкоды, в тьш позвє
помєнєньїє, іако тот позов ширєи в собє юбмовліаєт. Ижєм єсть запозваньш
ют пна Павла Плоского, швакгра свого, на роки зєєскиє луї/киє трикролскиє
в року тепер ид#чоє тисєча піатсоть дєвєтдєсіат дєвіатоє ю суму дєсіат
тисіачєи золотих под закладоє до запис# пєвного, так, жє на тьіє рочки
браславскиє сає юсобою своєю прибит нє могу, прєто в. мстіамь моїш
млстивьш и ласкавим пноє и приіатєлєє чєрєз тот нинєшнии листь мои
ютвористии ю тьш запозваню моєє тєрєзнєишомь сознаимую, ю котороє бы
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5м. видаючи, сторонє єго млсти пну воєводє браславскому протав мєнє правнє
поступовати нє допущали, а то подлуг права посполитого мнє заховали, со толі
позваню вєдУючи, сотак великую суму приншш а волньш ют року Учинили.
Пєвєи того будучи, жєс мє 5м. подлуг права посполитого заховати4, ласцє сє
в. мстіамютдає5. В Тєлєгах дніа второго гєнвара року дєвєтдєсіат дєватог(о).
Вм. своих млтивых їіновь зычливьш приіатє/г и слуга. В того листу пєчат
(одна и подпис рУки тыми словы: Jarosz Janczynski, ręką swą. //
A no вычитаню того листу просил тот приотєл пна ІЭнчинского, абы суд,
тоє заложєнє справы ют пна Причиненого приніавши, и6єго на тот час юд року
волнымь Учинил. Мы, суд зємсюш, бачачи то с права посполитого, иж тоє
заложєнє болшєє справи ют позваного приніато в сУдУншого слушне и быти
маєш, тоє заложєнє болшєє справи ют пна ІЗнчинского приніавши, на тот час
содроку волньш єсмо єго Учинили под тьш способам, иж к г д ь і ю то ж будєть
ют повода на роки припише зємскиє, которые бы напєрвии по сих УВиници
сужоны были, позват7, т є д ь і повинен будєть вєдлє права тую болілую справу
напєрєд сторонє Указати, тож потом на позов Усправєдливитисіа маєт. На
которомдекрете ншомь и сторона поводоваїа перестала а єго приніала. Што всє
дла памєти до книг судовых зємских воєводства Браславского вѣниг/ких
записати єсмо вєлєли. На што и выпис с книг пну ІЗрошови ІЗнчинскому под
нашими пєчатми єсть выдан. Писан УВѣницы.
Дві печатки
Йван МикУлинскии, писар
С книгами корыкговал
Стєфан Кгулчєвскии
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka XXIII, s. 229-231.
Засвідчена копія.

‘сєлищє 2сєлища 3кгрУнты 4заховатє 5ютдаю 6и тут зайве. 7позван
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1599p., січня 12. Вінниця. Впис у вінницьку земську книгу зверненого до Вінницького земського суду
листа з протестацією Павла Плоського про невписання його швагром Ярошем
Янчинським у вінницьку ґродську книгу продажного запису йому на четверту
частину селищ Кальника, Паріївців, Цибилева і Скоморошківців та
безпідставність претензій брацлавського воєводи і кременецького старости
кн. Януша Збаразького чи будь-кого іншого на цю частину і на частини тих же
маєтків, які є власністю його, П. Плоського, дружини Олександри Янчинської
та її сестри (1599p., січня 3. Жаслав)
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Выпис с книг справ судових з роков воєводства Браславског^ винт/кихь
Л і т а Б ожого нарожєнга т и с єч а niam com д є в є т д є с іа т дєвіатого м с ц а гєнвара
в то р о го н а д ц а ть д н а

На рокох судових зємьских воєводства Браспавског(о) вѣницких, которые в
року тєпєрєшнєм дєвєтдєсіат дєвгатох на дєн Трєх Кролем рьшского свгата
припали и на завтриє тог(о) свгата судовнє ютправовани бьши, пєрєд нами,
Сємєнох СОбодєнсюш, судєю, а Михамломь Ласкам, подсудкомь, вріадниками
ctfд о в ь і м и зємскими воєводства Браславского виницкими, кгды сє приточила
справа за позвом пєрєд суд нинєшньїм вєлможиог(о) єго мл. кнжати ІЗнуша
Збаразкого, в о є в о д ь і браславского, староста кременецького, повода, з одноє, а
ірожоньш єго мл. пном Орошам Ончинскимь, позваним, з др#гоє стороны, со
нєсознанє до книг кгродских браславских запису продажи имєнєм, прозываемых
сєлища1 Калник, сєлищє2 Парисвцы, Цыбилюв а сєлищє Скоморошковци з
гаранту3, зь их пожитки, # воєводствє Браславскам буд#чиє, и юнєютданє справ
на тую маєтность ют пна Ончинского, ю заклад юсмисот золотих полских и
юшкода, в там позвє помєнєним4, гакотот позов ширєм в собѣ юбмовліаєт, при
котором справє, постановившисє ючєвисто # суд#, пригатєл ііна Павла Плоского
пан Адам Богуфал ютдал нам, суд#, чєрєз возного воєводства Браславского
шліахєтного Андрига Трємбиі/кого лист протєсгацьш5єго на прєрєчєную справу,
мєжи єго мп. пном воєводою a іїномь Ончинским # с#д# нинешнєг(о) припалую.
Которым листь протєстацьш5его тами словы єсть написан:
Ѵрожоным их млстгах пну Сємєну СОбодєнскому, суди, пну Михамлу Ласку,
подсудку, а пну Йвану Микулинскому, писар#, #ргадником судовим зємским
воєводства Браславского.
Павєл Плоским. (Оповєдаючисга6 и юсвєтчаюсга пєрєд судом вших млсти
чєрєз // тот мом листь, р#кою власною подписаним и пєчатю моєю
запєчатованнм, на ііна Ороша ІЗнчинского, швакгра моєго, которим в року
тисєча niamcom дєвєтдєсіат второго7#чинивши8зо мною торгь на маєтность
свою Калниі/кую, Париєвцов, Цибилєва и Скоморошковцовь за двѣ тисєчи
копь литовских, за котор#ю то маєтность свою властную побрал # мєнє всю
суму двє тисєчи копь литовских, на што мнє дал право в тим жє року тисєча
nramcom дєвєтдєсіат вторам и мѣл сознати на рочках кгродских браславских,
коториє бы наперед припадали по датє юного запису, под закладом такоє ж
др#гоє суми двох тисечєм копь, так теж и шкод вшєлгаких на голиє слова
рєчєнє, єсли би тому досит нє #чинил, гако ж и до того часу нє #чинил,
которого нєпоюднокрот #поминал листа #поминалннми чєрєз возних и чєрєз
шлгахт#. Нижпи мнє тєпєр дошла вѣдомость ю том, гакоби єго млсть їснжата
Онушь Збаразским, воєвода браславским, староста крємєнєї/ким, позвати мѣл
швакгра моєго їїна Ороша ІЗнчинского на роки с#довьіє зсмскиє браславскиє,
которим9 в року тєпєр ид#чам тисєча niamcom дєвєтьдєсгат дєвіатом на дєн
свгата рьшского Трєх Кролем припадаючих10, чєрєз вшу млсть в замку єго
королєвскоє млсти вь Виници судитисга мают до записов гаких юнєзознанє на
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вріадє кгродскомь Браславскомь и нєсо/иданє листов, справь, привилевъ на
имєна11, звышъ помєнєньїє, на которых то имєнах12малжонка моїа Алєксамдра
ІЗячинскаїа, так тєж сестра єє рожонаїа пкна ПІнчинскаіа мают вѣна маток
своих, добрє юбварованьїє и на вріадєх зознаньїє, так теж и четверта® часть
в тыдг всѣх маєтностіах, звыш помєнєньїх; а так іа, застєрєгаючи то самь на
той маєтности моєи власнои, которому13 іа заплатил іїну ІЗрошєви
ІЗнчикскому, так теж на тол* оо правє матки жоны моєи и дрУгои сєстрьі
матки єє <вправє, такжє и на той четвертої/ части, которУю еони мают правол*
дєдичньш по родичох // свою:14, нгого права нє пєрєводид, оотоведаюсіа и
свѣтчу вашєи млсти, гїнов'5 суди, навпоминаю, жебысте вм. ани кнжати єго
млсти пну воєводє браславьскому а никому иному на прєрєчоньїхь добра*
моих, звыш помєнєньїх, всказоват, такжє и сотправы чинить нє рачили, сакна
моєє части, которУю и давно заплатил, такжє и на той сошправе, которУю
малжонка моїа маєть по матцє своєи и сестра єє, так тут жє теж и на той
чєтвєртои части, котораа на нєє припадаєт правом дєдичньш. С тьш самого
сєбє и з намєншими службами моими в. 16_мстіах моих млстывых и ласкавых
ішов16пилнє ютдавам. Дан з Жєславіа року дєвіатог(о) мсца гєнвара трєтєго
дна. бм. своих млстивых ішов зычливыи приятель и слуга. В того листу
албо протєстацьш5 пна Павла Ппоског(о) пєчат содна и подпис рУки т ь і м и
словы: Pawel Plosky, ręką swą.
Атак мы, суд, тую протєстацьш пна Павла Плоского на писмє до нас, вріадУ,
поданую, до вєдомости своєи приніавпш, до книг судових зємских воєводства
Браславского вєнш/ких записати єсмо мовили. На што и вьшис с книг пну Павлу
Плоскому под нашими пєчатми єсть выдан. Писань УВѣници.
Дві печатки
Йван МикУлинскии, писар
С книгами корыкговал
Стєфан Кгулчєвскии
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka XXIII, s. 233-235.

Засвідченакопія.
'сєлищє 2сєлища 3кгрУнты 4помєнєньїє 5протєстацьш 6соповсдаюсіа
7вторам “Учинил 9которьш 10припадаю/n "имєнга 12имєніах 13Має бути
за которую.
14Далі має бути жє.
15пновє
|6" 16мстиім моим млстывым и
ласкавим пнам

№3 10

1599p., січня 15. Луцьк. Впис у луцьку земську книгу листа Яроша Богдановича Янчинського про
те, що він продав за 2000 кіп литовських грошів своїй рідній сестрі Олександрі
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Павловій Плоській маєтки Кальник, Поріївці, Цибулів і Скоморошківці (1599p.,
січня 13. Луцьк)
Ѵписанье лист# пна Пороша ХАнчинског(о), пнєи Павловом Плоскої/ даного
Року тиеєча niamcom дєвєтдєсіат дєвіатог(о) мсца гєньваріа патогонадцать
дай

__

На рокох судових зємьских лунких, comдніа Трєх Кролєи римьского свата
в рок# тєпєрєшнєм, звыш мєнованомь, припалых и на завтрєє тог(о) свата
судовнє штправовати зачатых, пєрєд нами, то єст Фєдором Чапличом//
Шпановскимь, судєю, а Йваном Хрєнницьким, подсудком, врадниками
судовыми зємскими повѣту Лункого, постановившисє шчєвисто судУ,
Ѵрожоным па» ЇЛрош Богданович ПЗінчинскии ку записаню до книг справ
судовых зємских луцьких сознал лист доброволньш запис свом, которого com
сєбє под пєчатю и с подписомъ рѴки своєє, такжє под пєчатми и с подписмы
ptf/c людей добрих пнем Алєксандрє Богдановнє И н ь ч и н с к о г о пнєм Павьловои
Плоском дал на вєчистую продажі єи имєнєм своих сотчистых, в повєтє
Браславском и Винником лежачих, мєновитє Калник, Пориевцы, Циб&юв,
Скоморошковци, за сумі/ пнзєм двє тисєчи копь грошєи литовских, ако ширєи
а достаточнєи на том листє записе єго млсти єсть шписано и выражоно.
Которого суд# положивши и єг(о) во всєм шчєвистьш сознаньєм своимь
ствердивши, просил, абы был принат и в книги зємскиє луї/киє Ѵписан. А так
суд, тоm лист доброволньш запис приимуючи, пєрєд собою читати казал; и
так сє в собє маєт:
ЇЛ, ї&рош Богданович Инчинским, вызнавам тьш моим листом записом
доброволньш всим посполите и зособна кождому, кому то вѣдати налєжит,
вѣдомо чиначи, иж имєка мои дѣдичные, мнѣ правом прирожоньш дѣдичньш
налєжачиє, то єст Калник, Пориєвцє, Цибуловь, Скоморошковцє, в повѣте
Браславском и Виницкомь лєжачиє, такь, ако са шные имєка помєнєньїє сами
в собє, в границах, мєжахь, // ш обьіходєх своих здавна и тєпєр мают, то єст
всі добра имєньа помєнєньїє Калницькиє, Пориєвскиє, Цибулов,
Скоморошковьцє, дѣдичные и штчистые, матєрикскиє, р^хомьіє и лєжачиє и
икшими акимиколвєк титулами права мнѣ належачими', зо всим правом,
пановакєм, властностю, блискостью, спадками, Яжє спалыми и которые бы
на потом припадли, и с титулами дѣдичными, ничог(о) права, панована,
власноemu, блискости, спадков на сєбє, на потомки нє заховываючи, зо всими
тых имєним звыш помєнєньїх пожитками, доходами, приходами,
налєжностамн и приналєжностами, тьш имикам здавна и тєпєр
прислухаючими, з дворами, з будованами дворнєми и селищами, с поддаными
таглыми, шгородниками и с подсусидками, з боарми, с чиншами, данами и
подачками всакими и каждыми кгрунты, шраными и нєшранєми, с полми,
еєножатми, з огородами, з виноградами, зь садами, дубровами, запустами, з
борами, з гаами, з ловами, з лєсами и з хворостами зарослими, з рєками, з
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гоны бобровыми, з рєчками, с криницями, з болотами, ставами, юзєрами и
сажавками, з млыиами и з вымелками, з них приходіачими, жадных пожитков
нє вьшмуючи ани на сєбє и потомки своє нє зоставуючи, всѣ // платьі, доходи
и пожитки, посполитостю завєзуючи и завираючи, так, иж посполитост
(особливосте а сособливост посполитости и мєнованьїє нєпомєнєном# а
нєпомєнєньїє нємєнованом# ничого шкодит и Vмоват2нє може, врожонои панєи
Алєксандрє Богдановнє Ончинскои панєи Павловои Плоскєи, сєстри моєи
милои, и потомком єи и счадкох єи3вѣчъное дєдиі/ство за певную суму пнзєи,
то єст за двє тисєчи копь грошии литовских, чєрєз мєнє и ю ж з рук панєи
Алєксандрє Богдановычовъне (!) Ончинскєи, сестрѣ4 моєи милои, взгатє5,
прєдалєх и тьш листом записом моим добровольньш в дєдиі/ство продаю
вічьнє и навєки, титулам продажи вєчноє а никгды нє содозваноє, и юньїє имєньїа
звышъ помєнєньїє в моц, владз#, дєржаньє, спокоиноє вживане єи подає6 и
пост#п#ю. Которьіє то всѣ имѣныа, звыш мєнованьїє, вперед того моєг(о) лист#
ником# жаднымь правом продаиньш, заставьньш ани арєньдовньш, жаднєхц
записами нє єсть завєдєньї ани собликгованы. И юж соmтого час# пани сєстра
моїа с потомки своими тые имєньїа, звыш помєнєньїє, правам прирожонымъ
дєдичьньш держати, мѣти и юсіагн#ти и єго #живат, так, іако га сам с продков
своих; // вольна будєт соные имєньїа, звыш помєнєньїє, буд всѣ согулох, буд
которую часть з них, ком# хотіачи сотдати, продати, даровати, замєніати,
сотдалити, заставити и тыми, гако власностю своєю, ведлуг воли и #подобаніа
своєго с потомки своими вичнє шафовати. Око3 своє дєдиі/ ство тых имєн7,
звыш помєнєньїх, заразємь доп#стилємь и доп#щам доброволного воиштыа
и ввєзаньїа прєз возного котрого ж колвєк повѣт# без #ріадовог(о) приданіа и
без стороны шлгахты, на то взіатоє. Которых жє добрь, на тон час чєрєз мєнє
проданих, 8спокоиным дєржанєм и #живаньємь'8 нє маю с потомки моими
панєи Алєксаньдрє Богдановьнє Оньчинскои, сєстрє моєи, и потомкох єи ани
сам чєрєз сєбє ани чєрєз иншє9 на то сод мєнє способєноє10 сособы жадноє
пєрєшкодьі и пєрєначаваньїа правног(о) и кгвалтовног^о) чинити и совшєм
соиуюс потомки своими содвшєліаких кривдь и шкод, пєрєначаваніа правног(о)
и кгвалтовног(о), сод повинних моих и кревъных, братьи, сєстрь, близких и
инших ©соб вшєліаких и далеких, стан# и кондицыи іакоєколвєкь буд#чих, ©д
записов перших и поелєднєиших, сот позвов, припозваных11, дєкрєтов, зысков,
прєзьісков, єсли бы сіа іакиє показат // могли, # права, # суд Увшєлгаког^
коштєм и накладох своих, за сознаимєнєм мнє прєз возног(о) которого ж
колвєк повіат# борониш, заст#поват, высвобождат и соньїє добра сочищат, и
бєзшкодную панюю сєстр# свою и потохков єє чинит вѣчне и навєки под
закладох двох тееєчєи копь грошии литовских и под шкодами зємскими, на
голоє рєчєнє слова панєє сєстрьі моєє и потомком12єє, крох вшєліакого довод#
итєлєсное присєги ©шацованєх. Которые шкоды и заклад на вшєліаких добрах
моих соичистых и матєринских, 13рухомьіє и лєжачиє13, гдєколвєк и гаких жє
колвєк правомь мнє налєжачие14, которьіє тєпєр маю и на потых за помочю
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Божою мem буд# и на своє потсшки доброволнє прєммує15, и тьш тєжарол<
заступ#ю, и варунк#16 собтіажам. (0 которьш17 ж заклад, шкоды роздилные
албо и нероздѣлные єсли бьш а с потомки моими шт панєи сестры моєє албо
шд єє потол<ков и шд каледого, ком# бы тоє право запис# моєг(о)
тєпєрєшьнєг(о) служило, дла нєдосьітУчинєна том# листови записови моємУ
во векш албо в наммнєишии18части єн прєпадал, позван был до которого ж
колвєк суд# и #ріад#, и в которьшколвєк повѣт до земства албо до кгрод#, и
теждо трибунал#, так коронног(о), ико и литовског(о), тогды ta с потомками
своими, штст#пуючи власних собє належачих зємль и повєтов а шному судови
и #ріад#, до которог(о) бьш с потсшками моими был потагнєн, а юрисдиции
сіа поддаючи, доброволнє на першим рок#, іако на завитсш, с потомками моими
буд# повинє» стати и #справєдливнтисіа, то єст заклад помєнєньш и ш к о д ь і
бєз довод# и присєги и шшацованє тылькокрот, // илєкрот позва» бьш был, с
потсшки моими платит, шт суд# албо #ріад# шног(о) нє штходіачи. А прєдсє
той лист запис продажи моєє вєчистоє # вшєліаког^ права, суд# и #ріад# в
моцы з#полънои заховай быт маєт. А іа с потсшки моими, позваньш буд#чи,
нє маюсіа закривати жадными причинами правными, алє, року и позв# нє
беручи, шт всказ# судовог(о) нє апелюючи, сторони ш злыи пєрєвод права и
суд# албо #ріад#, шзлыц вачаз19нє позиваючи а никоторых шборонъ правных
нє #живаючи, #справєдливитисіа с потемками моими винє» буд#. И на томдал
пнєи Алєксандрє П^нчинскои, сестри своєи тєпєрєшнєи, панєи Павьловом
Плоскои сєс мои лист з моєю пєчатю и с подписол* власноє руки моєє. А при
том были и тог(о) добрє свєдоми и за шчєвистою а #стьною прозбою моєю
пєчати своє приложили и руки подписат рачили кь еєму моєму лист# их млеть
пновє сг(о) мл. пам Йван, кашталіан києвским, єго мл. пан Фєдор, судіа зємским
луцкии, Чапличи Шпановскиє, єго мл. пань ПРрофєи Гостскни а єг(о) мл. пан
Юрєи Кирдєи Мылскии. Писан в Луї/к# року тисєча niamcom дєвєтдєсіат
дєвіатог^ мсца гєнваріа третєг^надцат дніа. тог(о) лист# пєчатєм
притиснєньїх піат а подпис рук тыми словы: Jarosz Janczynsky, rękąswą. Йван
Чаплич Шпановскии, кашталіан києвскни, рукою. Фєдор Чаплич, судіа зємским
лунким, рукою. ПЙрофим Гостскии, рукою власною. Gyrzy Kierdy Mylsky, ręką
swą.
A такъ мы, суд, тоє шчєвистоє а доброволноє сознанє пна Ороша
\Анчшског(о) и лист запис єго, пєрєд нами # суд# покладаний, слово шт слова
до книгь зємьских луї/ких записати казали.
ЦДІА України в Києві, ф. 26, оп. 1,спр. 13, арк. 190зв.-193 зв. Оригінал.

'налєжачиє 2#имоват 3Далі має бути в. 4сестры 5взіатые 6подаю
7имєнии *' 8спокойному дєржанью и #живанью 9иншиє 10способены£
11припозвов |2потомков 13‘ 13рухомыхи лежачих 14налєжачих 15прєнмую
16вар#нком 17которьш 18намнєишои 19всказ
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1599p., січня 15. Луцьк. Декрет Луцького земського суду в справі за скаргою Олександри
Богданівни Янчинської Павлової Плоської про незізнання її братом Ярошем
Богдановичем Янчинським на земських роках або ґродських рочках
Брацлавського воєводства і невписання у відповідну земську або ґродську книгу
свого листа стосовно продажу їй селищ Кальника, Поріївців, Цибилева і
Скоморошківців за 2000 кіп литовських грошів
Дєкрєт пна Плоског(о) с їїном Ирошємь І^ньчиньскимь
Року тиеєча niamcom дєвєтдєсіат дєвіатого мсца гєньваріа піатогонадьцат
дай

На рокох судовых зємьских луцьких, comдна Трєх Кролєи римьского свята
врокі? тєпєрєшьнємь дєвєтдєсать дєвгатсш припалых и судовнє сотправовати
зачатых, пєрєд нами, Фєдорол* Чапьличол* Шпановским, судєю, а Иванол*
Хрєнницьким, подсудькол<, вріадниками судовыми зєлгскими луї/кими,
постановившися сочєвисто, врожоныи пан Павєл Плоским, ако муж и сопєкун
малжонъки своєє панєє Алєксаньдрьі ІЗнчиньского, за моцю, оот нєє єм# до
справи, нижєи написаноє, даною, давши стороні/ позваную пна Пороша
\дтшьског(о) ку праві/ чєрєз ъотог(о) шлахєтног(о) Йвана Бурцєвьского
приволати, поднєсль позов зємьскии луї/кии, по пна \&нчмвхьског(о) вьшєсєньш,
которьш был читан и такь сє в собє маєть:
Жикгимонт Трєтии, Божю млстю корол полскии, великий кназ литовскии,
рускии, прускии, мазовєцкии, жомоитскии, ифлантьскии, готскии, ваньдалскии
и королєвьства Шведског^ дєдичньш корол
Тобє, Ѵрожономі/ Порошу Богдановичі/ ІЗнчинскомі/, з особы и зо всих добрь
твоихлежачих и рухомих приказую, абыс пєрєд сі/дом нашим зємским луцким
нарокох судовых зємских, которые припаді/m на ден Трєх Кролєи римског(о) II
свіата в рокі/ пришлом тиеєча namcom дєвєтдєсать дєватомь и на завтрєє
того свата судити сє почьнуть в замку Лубком, самь сочєвисто завите сталь
напротивко і/рожоноє панєє Александры Богдановъны ПЗнчиньского, бывшое
Михаиловоє СОстроі/ховоє а теперешнєє Павьловоє Плоскоє, котораіа вєдле
добровольного листі/ записі/ твоєго и юбовазковь, в нємь оописаныхь, вєспол з
малжонькомь и сопєкуномь своимь Павьлол< Плоскимь позываеть тєбє со то,
иж в рокі/ прошлол* дєвєтьдєсіат второл* ты, продавши єи имєньа свои
(йгьчизньїє, і/ воєводствє Браславскомь лєжачиє, названьїє сєлищє Калникь,
сєлищє Пориєвцьі, Цибилюв а сєлищє Скоморошковцы, за пєвьні/ю сумі/ пнзєи
за двє тисєчи копь грошєи литовьскихь, на што лист запис свои продажныи
даль, которьш то листь продажныи еособьнымь листомь записомь своимь
сописальса єси сознати и до книг записати дати на рокох зємских або на рочкох
кгродских браславских, по датє тог(о) листі/ напєрвєи сі/жоных, и права своєг(о)
ютьчизьного з рєчи, лист, привиліа, єсли акиє быс мєль, подавати под зарі/кою
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двєма тисєчми копами грошєи литовских; которого то лист# запис# // своєго
пробачивши, того лист# на продажь нє сознал и тымъ' зар#к# двох тисєчєи
копах2 грошєи попал и шкоды, которых собє сестра твога шац#єт др#гоє двє
тисєчи копь грошєи литовських. СОпгго всє, такь со зар#к#, шкода, іако тєжь и
до сознаныа лист# продажного, тєбє позывает, абыс на рок#, вьшієи оописаномь,
стал, зар#к# и шкода заплатил и тот лист запис свои продажныи до книгь
созналь и #писати дал, и в толі era всємь наконє^ сєстрє своєи #справєдливил.
Писань в J ly t/K # рок# тисєча піатсоть дєвєтдєсіать сосмого мсца д є к а б р іа
пєрвого дніа. Михайло Гулєвич Воютнньскии, писарь.
А по вычитаныо того позьв#, постановившисіа сочєвисто, сторона поводоваїа
па» Павєль Плоский, іако муж и сопєкунь панєє Александры Инъчинского, за
Mot/ю , єм# сот нєє на писмє даною, давши сторон# позван#ю пана Ороша
ЇЛнчинског(о) повторе чєрєз возног(о) иитхєтьног(о) Йвана Бурцєвьского ку
прав# приволати, за которьш приволаньєм возног(о), кгды па» Онъчинскии #
с#д# шчєвисто сталь, тогды пань Плоский имєнємь малжонки своєє домовіалеє,
абы па» Оньчинскии зарук# и шкоды вєдлє лист# запис# своег(о), которьш на
сознаньє лист# продажног^о) имєнєи своих штчизных, # воєводствє
Браславскоє лежачих, // называемых Калникь, сєлищє Пориєвьчи, Цыбилюв и
сєлищє Скоморошковцы, дал и заплатил; вєдлє которого то листу продажьног(о)
в суде кгродском або зємскол* Браславьсксш на рокох або на рочкох, напєрвєи
по датє тог(о) лист# сужоных, под тою вьппєи мєнованою зарукою сознати мєл;
гдє бы нє сознал, зарук# и шкода вєдлє лист# своєг(о) платити шбовєзал. И
домовіалеє па» Плоский, абы ш», нє сходєчи с права, зарук# и шкода заплатил
а, заплативьши зарук# и шкоды, лист свои продажныи, признавьши, сознал и
до книг записать дал. Гдє тут жє, шчєвисто в суд# буд#чи, па» Орошь
ПЙнчинъскиы, заховавьши собє шбороны иншиє, до тоє справы налєжньїє, вцалє
повєдил, иж, дєи, #ходєчи плачєніа зарук и шкода, тот лист запис свои на
проданьє добрь, в листєх и позвє помєнєньїх, признаваю и єг(о) ствєржаю;
когторог(о) иж, дєи, на рокох або на рочках браславских нє сознал, тогды тєпєр,
нє сходєчи з #ріад#, сознати соповєдал, повєдаючи, жє тьіє добра свои сєстрє
своєи малжонцє пана Ппосъког(о) продал и лист свои єщє в рок# прошломь
дєвєтьдєсіат второл< дал, которог(о), ижь был нє сознал, тєдьі тєпєр3 дліа
тог(о), II жє # того лист# пєчатарє нєсосєльїє были пописаны, штновивьши єго
знов# пєчатарми иншими, тьш єго ствердивши, панєи Плоскои дал и, пєрєд
нами в суд# положивьши шбадва листи на продаж# имєнєи, домовіалсіа и просил,
абы шт зар#ки и шкод єго4возного #чинєно было, а тые листы записы єго абы
за слушньїє и правные почитаны и до книг записаны были. А так мы, суд,
припатривьшисіа той справє а видєчи, иж пан Орош Ончинскии, #ходєчи
плачєньїа заруки и шкод, листы записы доброволнє прнзнал и их ствєрдил, и
сознати подніаль, шт тоє заруки и шкод волнымъ #чинили, єднакь жє вин#двою
чотырнадьцет гривен, шдн# сторонє а другую собє, дліа того, жє листов в суде
належно** нє сознал, заплатити наказали. А потам, прихиліаючисє до лист#запис#
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єго, которьш на созьнаньє лист# продажного панєи Плосъкои, сєстрє своєи
даль, идо доброволног(^) признаныа єго оочєвистого, наказали єсмо, абы лист
свои продажныи па» І3»чи»скии на сих жє роках зєліских луг/ких // созъналъ
подь зарукою двєми тисєчами копь грошєи литовьских, котор#ю за нєдосьіт
#чинєньємь зараз сим декретом на нємь всказ#ємь. А иж пань ПРнъчинскии
двоючотцрнадцєт гривень вины зараз намь, судови, и сторонє заплатил и лист
на продаж#, пєрєд нами покладаныи, до книг доброволнє признал и сознал, и
записати дал, тогды мы єго сот тог(о) всєго волньш вчинили и сим дєкрєтолі
чинимо. И то всє дла памєти до книг зємских лунких записати єсмо казали.
ЦЩА України в Києві, ф. 26, оп. 1,спр. 13, арк. 188-190 зв. Оригінал.

1Далі має бути в. 2Потрібно копь. 3Це слово за контекстом має бути дещо
далі - перед сшновивьши. 4Далі має бути чєрєз.
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1599p., січня 22. Луцьк. Впис у луцьку земську книгу листа Андрія Івановича Янчинського про
те, що він продав своїй сестрі Олександрі Богданівні Янчинській Павловій
Плоській за 2000 кіп литовських грошів маєтки Кальник, Паріївці, Цибулів і
Скоморошківці (1599p., січня 22. Луцьк)
вписане лист# пна Аньдрєіа Ивановича ІЗ»чи»ского, пнєи Павловои Плоскои
даного
ЦДІА України в Києві, ф. 26, on. 1, спр. 13, арк. 472-475 зв. Оригінал.
Документ ідентичний документу № 310. Свідки складання листа ті самі, що
в документі № 310, крім Ярофія Гостського, замість якого фігурує Пилип
Бокій Печифостський. Печаток п’ять. Підписи: Andrzey Janczynsky, rękąsvvą.
Йван Чаплич Шпановскии, кашталіан києвскии, рукою. Фєдор Чаплич, судіа
зємским лунким, рукою. Jerzy Kirdey Mylsky, ręką swą. Хвилил Бокиы
Пєчихвостскии, рука власна.

№ 313

1599p . , квітня 2 (у п ’ятницю перед Квітною Неділею). Варшава. Декрет королівського суду в справі за скаргою брацлавських міщан про
утиски, яких вони зазнають від брацлавського і вінницького старости Юрія
Струса з Коморова, зокрема про зневажання їхніх прав і вольностей; недійсним
оголошено вирок ревізорів, що вивчали цей конфлікт, як винесений внаслідок
неправдивого їм представлення його міщанами і противний королівському
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декретові, виданому у Кракові в суботу після Провідної Неділі 1595 p., котрим
всі права і вольності цих міщан як бунтівників скасовано; призначені королем
комісари, ознайомившись у Брацлаві зі скаргами міщан та розібравшись в їхніх
бунтах і сваволі, повинні щодо них дійти до остаточного рішення; Ю. Струса
зобов’язано міщан Стефана Мордасенка і Хому Омеляновича, які з
прокуратором Мацєєм Важинським у даному суді представляли громаду
Брацлава, затримати і передати на розсуд цим комісарам
Дєкрєть мєжи старостою браславскии и мєщанми браславьскими
Жикгимонт Трєтии etc.
(Ознаимуєм etc., иж кгды справа, котораіа пєрєд рєвизорми певными межи
#рожоньш Юрем СтрѴсол/ с Коморова, старостою нашим браславским и
вѣниі/ким, з одноє, а мещаны браславскими, з дрі/гоє стороны, в рокі/ нинєшнєм
четвертого дна мсца фєвраліа там жє в Браславлю ю розные крывды и
долєглости и со нєзахованє при правах и волностіах прєрєчоньїх мєщан
браславских точиласіа, до нас албо с#ді/ нашого, частю за содосланєм
помєнєньїх рєвизоров, частью тежза апєліацьією юбудвух сторон сод сказані»
рєвизорского пришла и приточилася. А на рокі/ нинєшнєм, іако завитом, по
пєршол* и вторсш (водлугь звычаю права волынского) воланю юбєдвє сторонє
такь чєрєз прокуратори, іако тежчєрєз і/моцованые своє, а мєновитє поводоваїа,
то єсть мєщанє браславскиє чєрєз шліахєтного Мацѣіа Важинского, прокуратора,
а Стефана Мордасенка и Хомі/ (Омєліановича, сі/сєдьі своє, іако і/моцованьїє1, а
позванаїа, прєрєчоньїи староста браславскии, чєрєз шліахетных ІЗна
Цєшковского и ІЗна Лєнского, слуг# свого, пєрєд сі/до.м нашим стані/вши,
напєрєд прєрєчоньїє мєщанє ююдніатє прав и волностєи стародавных, такжє со
крывды и ііікодьі, которьш юд староста мают, і/скаржалисє; а сторона позванаїа,
помєнєньш староста браславскии, дєкрєт нашь, в Кракове в соботу по
Проводнои Недѣли в рокі/ тисяча niamcom дєвєтдєсіат піатол* і/чинєньш,
показовал, которьш всѣ права и волности прєрєчоньїх мєщан бунтовниковь //
вниковь знєсєньї и внивєчь юбєрнєньї, а юни толко под голую юрисдикцию и
звєрхностью2помєнєного старосты зоставлены суmи дліа того ж тую ревизыю,
іако неслушную и дєкрєтови нашом# противную, бурили. Мы тєдьі, господар, с
паны радами нашими и в праве бѣглыми, тьш всѢлі пріал* сторон юбудвух добре
сіа припатривши, тоє і/важаючи, иж таїа рєвизьпа за зльш данем справы
преречоных мещан браславских ест выдана а помєнєному дєкрєтови нашому,
вь Кракове і/чинєномь3, єст противнаїа, тєдьі єє, іако нєправную, зносимо и внивєч
юборочаємо тепер и часы вѣчными. Але иж прєдсє нам, господарі/, іако пані/
зверхнемѴ, ю крывдах и долєглостіах подданых своих і/знавати налєжит, тєдьі
мы, хотіачи, абы таїа справа достаточнє і/знана была и скуток свои взіала,
#мьіслили то злєцити пєвньш сособам, гакож злєцаємо юсобньш листом нашим,
росказі/ючи им, абы юни, такь до Браславьліа зьєхавши, так ютых всѣх і/разах
и кривдах прєрєчоньїх мещан, з одноє1, іако тежи юбунтах и своволєнство ихь,
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з дрУгоє сторони, Узнане достаточноє Учинили и всѣ рѣчи водлуг права и
слушности померковали и скончили. А иж преречоных двох мещан браславских,
Мордасенка и СОмєлановича, которые, ако Умоцованые, собличне пєрєд сУдом
нашим станули, дла пєвньїх причи» задержати и посланцом помєнєног(о)
старости браславского выдати росказали єсмо, тогды тоє вкладаємо нинєшним
декретомнашим на прєрєчоного старост#, абы в том жадного кгвалту и бєзправа
такь на здоровью, ако и на маєтности нє чинил, алє ихь до зьєхака вышеи
©писаньш: комисаров задєржаль и пєрєд ними до данъа справы со собє ставил
под закладом чотырох тисачии копь грошєи литовских, которые до скарб#
нашого заплачоны быти мают моцю того дєкрєту нашого. Што дла лѣпшое
вѣры пєчат нашу короньную притиснути росказали єсмо. Дан вь Варшавє в
пютниц# пєрєд Неділею Квєтною рок# памского тисєча патсоть дєвєтдєсать
дєвіатог(о) а панована кролєвствь наших полског(о) второг(о)наддат а
шведског(о) шостог(о) рок#.
Petrus Tyiiczky, ep(iscopus)
Справа того ж
cul(mensis), R. P. vicecancellarius
Andr(zey) Lipsky
РГАДА, ф. 389, on. 1,д. 202, л. 6 об.-7. Оригінал. Опубл.: Архив ЮЗР. Ч. ѴШ.
Т. 5. С. 284-286.
'Умоцованых 2звєрхность

3#чинєному
№314

1599p., травня. Варшава. Привілей короля Сиґізмунда Ш королівському жовнірові Александрові
Коморовському на доживотне володіння маєтком Скуринцями
Доживотєм Коморовском# Ск#ринцы
Жикгимонт Трєтии etc.
(ОзнаимУємetc., иж мы на причин# нѣкоторых панов рад и Урадников наших
и маючи залєцєн#ю вѣр#, дѣлность и мужньїє справы в речах рыцерских
шліахєтного Александра Коморовског^, жолнѣра нашого, которыи з себе нам
и Рєчи Посполитои чуйне и працовитє соддавал, чог(о) мы, б#д#чи вдачни a
щодробливостю нашою кролєвскою еоном# то нагорожаючи, добра наши вь
воєводствє Браславском а повіте Віничком, реченые Ск#ринцы, по смєрти
шліахєтного ь '' Фридра, еоном# дати и даровати Умисливши, нинєшним
листом нашим даєм и дарУ&мдо живота єго. Маєт // преречоныи Коморовскии
помєнєньїє добра наши зо всім на всє, ако са сами в собє и в своих границах,
налєжностах и пожитках здавна и тєпєр мают, держати и Уживати до
(остатнєго вік# своєго. А мы и потомковє наши юного при спокоином держаню
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и #живаию тых добрь юбєц#єл<заховати, покол єго на свєти ставати б#дєт, сим
жє листол< нашим. Которьш про лѣпъшую вѣр# и твєрдость р#кою нашою
подписавши, пєчат коронною к нєм# притиснути єсмо росказали. Писа» tf
Варшавє рок# соднарожєніа Сьгаа Божого тисєча niamcomдєвєтдєсіат дєвіатого
мсца маїа 2' 2дніа а панованса кролєвствь наших полского второгонадцат а
швєдского шостого рок#.
Sigismundus Rex
Zachar(iasz) Jelowicky
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 202, л. 11-11 об. Оригінал.

'* '' Місце для подання імені.

2' 2Місце для подання числа місяця.
№ 315

1599 p., травня 20. Вінниця. Лист Брацлавського земського суду кн. Юрієві Друцькому Горському і
його дружині Богдані Філонівні Кмітинці Чорнобильській про те, щоб вони
повернули маєток Овдіївку (Шепіївку) брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському і відшкодували втрати, заподіяні підкоморію за час, коли цим
маєтком володіли вони та перед ними батько Богдани смоленський воєвода
Філон Кміта Чорнобильський
Сємєн (Ободєнскии, судіа, а Михайло Ласко, подсудок, вріадники судовьіє
зємскиє воєводства Браславского
Вєлможному єго млсти кнзю Юрю Др#цкому Горскому и малжонцє єго
їшгини Богдани Филоновни Кмитинцє Чорнобылском.
Пєрєд нами жаловал єго мл. пань Лаврын Піасочинским, подкомории
браславскии, со том, иж, дєи, нєбодасчикь пан Филон Кмита [Чо]р[нобылскии,
воєво]да [с]молєнсюш, сотєі^ вГм., кнгинє Горскаїа, имєнє 0)вд[єєвку, пну
подк]омор[ему] за пра[вом вє]чистьім ют малжонки єго пнєє М[акгдалєньі
Д#бицкоє нал]єжачоє, котороє Шєпєєвкою прозвал, в во[єводствє Браславскоє
сограниц# со]т[Пыкова лє]жачо[є, бє]з жадного права [и слушности, в молодости
лєт єє кг]вал[товнє выбивши], дєржал, лю[ди там садил] и [ставок пыковсиш,
на] рєцє Снивотє заніатьш, много з[емлѣ] совд[єєвскоє зали]л, [и] іако зь [лю]деи,
такь зь кгруньтовь тамошних всѣхь пожитьков #живаль. А за напоминанємь в
той справє пань Филонь, іако сіа софіароваль, нє #стивш[и]сіа, змєрь. По котороє
т[є]пєр тыхь добрь вша млсть [#]живаєтє ку вєликом кривдє и шкодє єго млсти.
И про[сил на]с пан подкомории, абыхмо в том [в]шу мл. чєрєз лист зь #рвд[у
нашого] напомєнули. Тогд[ы] напоминаємь, абы вша млсть тоє и[м]є[к]є
(Овдєєвк# зо всѣми людми, кгр#нты, з ставы, млыны, налєжн[о]стіами и
пожитки, іако власност єго мл., поступили, цынши, доходы и всі п[о]житки am
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соного часу, гако то пан Филон, на себе взгавши, брал и што вша мл. до сєго часу
брали, вернули и слуш[нє нагородили]. Писань в Вєницьі рок# тисіача niamcom
д[євєтдєсга]т дєв[іатог(о) мсца] маїа д[ва]дцатог(о) дніа.
[Лист] навпоминалным
Дві печатки
Йван Мик#линским, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 404911, арк. 121.Оригінал.

Реґести:
Лист навпоминалньш [с#]д# зє[л<ского] в справѣ єго мл. пана Лаврина
Пєсочинского, подкоморого браславского.
А0 1599 d. 20 maii. List [.. .]w (na)vpominalni naje° m. Ju(ria) Horskiego,
[malžonkę] iego odp. podko(morzego) bras(lawskiego).
Там само. Арк. 121 зв.

№ 316

1599p., травня 25. Вінниця. Писемне оповідання Вавринця Ястрембського, урядника Жорнищського
маєтку брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського, подане Вінницькому
гродському урядові, про масову вирубку лісу в цьому маєтку підданими з
Айсинського маєтку краківського каштеляна, черкаського, канівського,
білоцерківськогоі богуславського старости кн. Януша Острозького та про знесення
нимижзакладеної там же за наказом підкоморія слободи; зізнання возного єнєрала
Брацлавського воєводства Олександра Чижа перед тим же урядом про те, що він
на власні очі пересвідчився в правдивості сказаного В. Ястрембським
Вы[пис с к]ниа кгродских воєводств[а б]раславского вєницких
Лima Божого нарожєніа тиеєча niamcom дєвєтдєсіат дєвіатого мсца маїа
двадцат піатого дніа
Писал и присылал до вріад# кгродског(о) воєводства Браславског(о)
Вѣницкого #ріадникь єго млсти пна Лаврина Пасочинского, подкоморог(о)
браславского, жорнищеюш пан Вавринєі/ ГЗстрємбским, собтлжливє жал#ючи и
©повєдаючи имєнємь пна своєго тыми словы, иж рок# тєпєр ид#чого
дєвєтдєсіат дєвіатог(о) мсца маїа дєвіатог(о)надцат днга вєлможньш єго мл.
пак кнжа \Ащш СОстрозкии, кашталіан краковскиї/, чєркаским, канєвскии,
бѣлоцерковъским и бог#славским староста, наславши моцно, квалтолі #ріадника
своєгоаисинского пна Дмитра Красносє/іского з многими сл#гами и поддаными
своими, которымь єго мл. сам имєна и прозвиска вєдаєть, на власним кгр#нть
его млсти пна моєго Жорнищским, на еюю сторон# рѣчки Поганки, в д#бров#,
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прозьіваєм&о Товстую, дєрєва дУбовь школконадцать тиеєчєи, которые1згодно
на бУдовакє и [н]а бо/тти, порубали и шкод# нєм[а]л#ю Учинили и тєпєр єщє
рубати и пустошити нє пєрєставают. И на том жє кгрунтє Жорнищскомь протне
бродУ Гордовского над рєчкою Гордовкою.звєл єсми был слободі за
росказанємь єго мл. пна своєго. Тєдьі тоть жє Юріадникь амсинским с тыми ж
слугами и поддаными єго мл. пана краковского, шную слободУ кгвалтовнє
попсовавши, при том мѣстцУшибєницУи пал поставил. И просил мєнє шпридане
возного на соглєданє того кгвалтовного порѴбанга и спѴстошеніа дѴбровы, дєрєва
потрєбног(о), такь тєж и зєпсованіа слободы. ІЗмь єм# придал єнєрала
воєводства Браславского шліахєтного Александра Чижа, которьш, там бывши
и того всєго шглєдавши, пришєдши пєрєд мєнє, тыми словы сознал, // иж, дєи,
бУдУчи мнѣ прид[ан]омУ з УріадУвГм. на справ[У] и потреб# єго мл. пна Лаврина
Піасочинского, подкоморог(о) браславского, был єсми на кгрунтє єго мл.
Жорнищскомь в д#бровє, прозываемом Товстої/. За шказанємь Уріадника
жорнищского пна Ваврикца Острємбского, маючи іа при собѣ шліахтЮлюдей
добрых пна fZ\Ha Влошова а пна Адама Лєзьницког(о), видєл дєрєва добовог(о),
котороє згодно на будоване и на борти, порубано моць немалую, которогом
зличит нє могль. И там жє, в том жє дЮбровє, кгдьш юглєдал, застал єсми
подданых амсинских КѴзмЮ Харитонновича, Грицка Федоровича, Павла
Савчєнга и иных немало подданых жє амсинских розных имєн, дєрєво, д#бы
рубаючих, пустошачих. А кгды пєрєдол ін о ю , возньш, и шліахтою пан Вавринєць
ІЙстрємбским, Юріадникь жорнищеким, их пытал, за чиимь росказанємь тоє
спУстошєнє в том дУбровє чинсать, соны [п]овѣдили, иж Hawказал пан [Дми]трь
Красносєлским, Уріадникь амсинским, тУю дУбровУ пУстошити. Што мною,
возньїм, и шліахтою Уріадникь єго мл. пна Піасочинского свѣтчил. И за
шказанємь того ж пна Вавринца ІЗстрємбского, Ургадникажорнтцског(о), видал
єсми противъ бродѴГордовского над рєчкою Гордовкою знак зопсованга слобода
и при шномь знак# шибєницУ и пал поставленую2. Котороє кгвалтовноє такь
порѴбане дЮбровы, гако и зопсованє слободы пєрєдо .мною, возньш, и шліахтою
пан Вавринєг/ ІЗстрємбским, Юрадникь жорнищеким, шт слуг и подданьис єго
мл. пна краковского за росказанємь єго мл. мєнил бытм. А такь га жалоб# и
шповєданє пна Вавринца ІЗстрєлібского, вріадника жорнисчког(о), // такь тєж
и шчєвистоє сознанє возног(о), приніавши, до книг кгродских записати казал.
Што єст записано. С которыхъ и сєс выпис рокѴтєпєрєшнєг(о) тисєча шєстсот
піатого мца ноіабра трєтєг(о) дніа под пєчатю мєнє, Йвана Богйпа Дєшковского,
подстаростєг(о) юродског(о) вѣницкого єст выдан. Писан Вєници.
Дві печатки
Грєгорєм Бамбуза, писар
Корыкговалъ с книгами
Копчинъским
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 122-123.
Засвідченакопія, видана 3 листопада 1605 р.
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РеГеста:
А01599 d. [25 шаіі]. Protestatia na pana krakowskie0o porąbanie dąbrowy
i o zepsowanie slobody w brodu Hordowskiem od Lawryna Piasoczynskiego.
Там само. Арк. 123 зв.

1котороє 2поставлєньїє

№ 317
1599 p., травня 28. Варшава. Консенс короля Сиґізмунда ІП на відступлення в пожитгєве володіння
Брацлавського староства і села Хижинців брацлавським і вінницьким старостою
Юрієм Струсом з Коморова королівському дворянинові Александрові
Калиновському
Коньсєньсь староства Браславского Калиновьском#
Жикгмонт Трєтии
(0знаим#ем etc., иж кгды Урожоньш Юрєи Струс зь Коморова, староста
наш браславскии и вѣниі/кии, добра наши, помєнєноє староство Браславскоє
зь сєлол< Хижинцами, до Вѣницы належачим, Урожоном# Александрови
КалиновскомѴ, дворанинови нашомѴ, дліа пєвньїх причин, потрєбь своих спустити
і/мыслил и, абы єсмо того еоном# дозволили, #силнє нас жадал, тєгдьі мы
прєрєчоног(о) Юріа Струса нє толко значньїє и крывавые послуги, которые сони
по тых там мєстцах #краинных, и вєздє индєи, іако рьїцєр великий, з немалою
похвалою и пострахол* нєприіатєл коронных з молодости лѣт своих Рєчи
Посполитои, продков нашим и нам зо всѣмъ праве домом своим частокрот
соддавал, залєцєньїє маючи, але теж и тоє прьіх#тиванє єго людей молодых до
службь наших и Рєчи Посполитоє, до забавь вь дѣлех рыцерскихь вдіачне сод
нєг(о) приймаючи, такжє теж маючи взгліад на пилньїє послуги прєрєчоног(о)
Апєксандра Калиновского, дворанина нашого, которьіє, при бок# нашом чєрєз //
час нємальш б#д#чи, з великою оохотою и с коштом нємальш соддавал, хотіачи,
абы такь помєнєньш Юрєи Струс за такиє своє цноты и дѣлности, вьішє
сописаньїє, хуm и склокность нашу познал, іако тєак: жєбьі прєрєчоньїи
Алєксандєр Калнновскни до послуг наших и Рєчи Посполитоє тьш оохотнѣишии
был, слушнє на тоє зьстЛієнє с помєнєного староства Браславског(о) и сєла
Хижинєг; позволить #мыслили єсмо, іако ж и позволіаємо нинєшним листом
нашим, даючи з#полн#ю и вшєліак#ю моц прєрєчоном# Юрєви Стр#сови зь
Коморова, абы, пєрєд книгами которымиколвек #привилєєваньіми час#
которог(о)колвєкь ставши, того права своєго, котороє сод нас на помєнєноє
староство Браславскоє и еєло Хижинцы, до Вѣницы налєжачоє, маєт, помєнєном#
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КалиновскомУ УстУпити и соноє на нєг(о) влити мог. По котороє вливкУправа и
УстУпєню помєнєного староства Браславског(о) и сєла Хижинєц, до нєго
налєжачог(о), прєрєчоньш Калиновскик тоє староство и сєло помєнєноє зо
вшєліакою юрисдицьією и доходами, такжє зо въсими кгрунтами юсѣлыми и
несосѣлыми, з лєсьі, з борами, з ставами и зо всими пожитками, которьіє тєпєр
суть и которьіє на потом быти могут, ничог(о) с того нє выимУючи ани нам
албо потоєкоє нашиє нє зоставуючи, держати будєт аж до состатнєго крѣсУ
живота своєго и нє бУдєт повинєн с тыг то добрь нає албо скарбови нашомУ
жадных податковь ооддавати, юпроч кварты, которУю водлуг конститУцыи
коронноє на каждыи рокь до Равы юдсылати маєт. (ОбєцУємо за тьш словом
нашиє кролєвскиє, иж ани мы сами, ани потомковє наши прєрєчоного
Калиновского юд дєржаніа и спокомного Уживаній помєнєного староства и сєла,
до нєго належачого, дліа потреби нашоє або чиєє иншоє юддаліати нє будемо и
ювшєє вь спокомноє дєржаню юного заховаємо и потоєковє наши заховати
будут повинни, пока живота єго ставати будєт, юднакь права наши кролєвскиє,
Рєчи Посполитое и коетєла повшєднєго римског(о) вцѣле зоставУючи. Што дліа
лѣпшое вѣры рУкою своєю подписали єсмо и пєчат короннУю притиснути
росказали єсмо. Писан УВаршавє рокУ тисєча niamcom дєвєтдєсіат дєвіатог(о)
мсца маїа двадцат юсмог(о) дніа а панованіа кролєвствь наших полекого
второг(о)надцат а швєдског(о) шостог(о) рокУ.
Sigismundus Rex
Andr(zey) Lipski
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 202, л. 11 об.-12. Оригінал. Опубл.: Архив ЮЗР.
Ч. ѴШ.Т. 5. С. 288-290.

№318
1599 р., червня 15. Стрижівка.Лист вінницького войського Гнівоша Стрижовського про те, на яких умовах
Омелян, або Ждан, Гричина Сабаровський має володіти закладеним у його,
Г. Стрижовського, маєтку ставом і над ним збудованим млином
О, Гнєвошь Стрыжовскии, воискии вѣницкии, вызнаваю и іавно чиню тьш
листоє всѣмь вобєц и кождому зособна, комУ бы того была потреба відати,
нинєшниє и на потомь бУдУчилі вѣкУисте людєє, в кождого права, судУи на
вшєліакомь мєстцУ, иж што пан (Омєліан, назьіваємьш Ждан, Гричина
Сабаровскии засыпал ставь за позволєньємь моиє своимь властньїє коштом
на рєчцє граничнои1врочищоє, прозьіваємьіє2Христища, ют кгрУнту моєго
Стрижовского впадьіваєть Устьєм в рєкУ ДєсницУ; на котороє ставу млынъ
збУдоваль пан Гричина, такжє своиє коштоє и накладомь. Которого то ставУ
Уживати маєт всєго, почавши ют того року дєвєтьдєсіат девіатого Ув оеєнь3,
евтє рУскоє и евтоє Дмитрию. 4В року вь два'4спуст быти маєть. #вєс тоть
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пожитокъ к р#кам и пожитъку своєм# привлащити маєть за наклад свои, што
наложилъ, засыпаючн єго, а, спустивши и зловивши став своим коштомь,
заставити и засыпати маєт па» Гричина и, засипавши, ют того час# зо мною
пополовицы тог(о) ставу вєчньїми часы #живати маєм. А млынъ тот, которыи
на томь ставѣ єсть, маєть пан Ждан Гричина Сабаровскии самь з нєго
вьімєрокь брати, a іа до того вьімєрьк# млинового жадного пожитку и вступу
до нєго мѣти нє маю и мочи нє буд#, такжє потомки моє и дєрьжачии5 по
мьнє тою6половиц# ставу вѣчными часы. Лотокь млыновои маєть самь пан
Гричина а по нємь дєрьжачии5, так тєжь и половиц# тоє гребли поправовати,
такжє и потомки моє и хто будєть дєрьжачии т#ю половиц# ставу. А єсли
быхъ іа, Гнєвошь Стрыжовъскии, воискии вѣницкии, в чомькольвєкь пєрєказ#
пан# Гричинѣ чинил, такжє и тоть, хто держати будєть т#ю половиц# ставу,
повинєн будєть зар#ки заплатити пан# Гричинѣ Сабаровском# и тому, хто
держати будєть, сто копь грошєи литовскихь а, заплативши зар#ки, шкоды и
наклады нагородивши7. Прєдсє сєсь мои добровольныи листь при зуполнои
моцы в каждого права заховань и держань быти маєть. И на то єсми даль
пану Ждан# Гричинѣ Сабаровском# сєсь мои добровольныи и вєчистьш листь
з моєю пєчатью и с подписал* р#ки моєє власноє. А при томь бьши и того
суть добрє свѣдоми врожоньїє и заі/ньїє их милость® панове зємьіанє
воєводства Браславского єго милост пань Сємєн СОбодєньскии, суди
зємьскии вѣницкии, єго млсть пан Михаило Ласко, судія кгродскии вѣницкии,
а пан // Сємєн Сабаровскии. За #стною н сочєвистою прозбою моєю их млст8
пєчати своє приложити и р#ки подписати рачили, хто зь их млсти писати #мєль.
Писан в Стрьіжовцє року тиеєча niamcom дєвіатдєсіать дєвьіатого мсца июніа
патогонадцать дніа.
Чотири печатки
Гнєвош Стрьіжєвскии, власнаїа р#ка
Михаило Ласко, суд. кгродскии
вѣнш/кии, рукою
Сємєн Сабаровскии, рукою власною
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka XXIH, s. 267-268.
Оригінал.

Регести:
Лиcm пану Гричинє.
(Октєбра б діііа # суд# приніато. Михаило Ласко, судіа.
Ibidem. S. 270.
1Далі напевно має бути надь.
2прозываемьш
3Далі має бути со.
АПовинно бути В два роки. 5дєрьжачии 6т#ю 7нагородить 'милости
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№319

1599р., червня 17. Вінниця.Лист Брацлавського земського суду Іванові Мелешку, опікунові потомків
Семена Богдановича Слупиці Матяша і Тихона, та Юрієві Ждановичу, потомкові
Григорія, або Ждана, Слупиці, брацлавського іродського судді, з вимогою
повернути підляшському воєводі і житомирському старості кн. Янушові
Жаславському новоосіле містечко Куну і приналежні до нього села і селища
Вясловичі, Карпів, Калетин, Деренківці, Носівці і Гусаківці, котрими Слупиці
володіють неправомірно
Сємєн (Ободєнскии, судіа, а Михайло Ласко, подс^док, вріадники судовьіє
зсмскиє воєводства Браславского, зємєнину браславскоє Уи вєниі/кому пну
Йвану Мєлєшку, сопєкуну потомковь зошлого Сємєна Богдановича Слупицы
Матіаша и Тихона Сємєновичов Слупиі/, а Юрєви Жданови Слупици, судячу
кгродскоє Убраславскоє 4^ потоєкови зошлого ГригорА, прозьіваємого Ждана,
Слупици, суди кгродского браславского, дєржавцоє нєправньїє, алє
кгвальтовньїє добрь власных дєдичньїх, и ю/ячизных кнжати его мл. пна
воєводьі подліаского, Ч воєводствє Браславскоє под Браславльм и Вєницєю
лежачих, мєстєчка Куны новососєлого, такжє сєл и сєлищь, к тому мєстєчку
Кунє прислухаючих, на иміа Віаслович, Карпова, Калєтина, Дєрєнковєц, Лоринєць,
H ocoBctf , ГЬсаковєі/ и иных сєл и сєлищь, ку тьш выш помєнєньїє має/иностпш
належачих.
(Оповєдал и жаловал пєрєд нами, судоє зємскиє Браславскиє, єго мл.
вєлможньш пан Онуш кнжа Жаславскии, воєвода подліаскии, староста
житомирскии, на вас сотоє, што ж, дєи, прєрєчоньїє добра, в зємли Браславскои
лєжачиє, на иміа Куна, Віасловичи, Карповь, Калєтин, Дєрєнковци, Лоринци,
Носовци, Гусаковцн по продку вашоє Богдану Слупици, со/яцу зошлого Сємєна
Слупици, которым, дєи, замок Браславскии в руки нєприіатєлскиє цару
пєрєкопскому выдал, іако по зрадци Рєчи Посполитое, до столу славноє памєти
королА єго мти Жикгимонта Августа правоє кадЬковым пришли и спалили1, и
cow того ж, дєи, королА єго млсти Жикгимонта Августа зошлому кнзю Кузмє
Ивановичу Жаславскому, дєд# нинєшнєго їїна воєводьі подлаского, дарованы
сут, которых, дєи, добрь зошлыи кназ Кузма и по нєм сын его млсти кназ
Онуш Жаславскиє до зєш/иіа своєго з сєго свєту в спокоиноє дєржаню и
вживаню завъжды были. А кгды нинєшнии єго мл. пан воєвода подллскии зь
братоє своим рожоным молодшим, зошльш кнжатем Михаилоє Жаславсюш,
в молодости лети по озтцЧ своєм кнзю ІЗнушу Кузминичу Жаславскоє в розных
руках в опєцє были, тогды, дєи, брат рожоньш молодший того прєрєчоного
зраици Богдана Слупици Григорєи, прозьіваємьш Ждан, Слупица, недавно
зошльш судіа кгродскии браславскии, (отєц вашь, Юрю Слупицє, пєрвєи сам
шдин во вси тьіє помєнєньїє добра кгвалтовнє и нєправнє У/ступовавсАи пожитки
всіакиє до року сємдєсіат піатого на сєбє брал, а потом, дєи, братаниv єго а
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штєі/ вашъ, Матіашу и Тихоне Слупици, зошльш Сємєн Слупица com року
прошлого тисєча niamcom сємдєсат піатого вєспол с прєрєчоньш зошльш
Григорємь, прозьіваємьш Жданом, Слупицєю, стрьієм своим и ютцєм Ішим,
Слупици шбадва, сполиє и нєроздєлнє во вси прєрєчоньїє добра мої/ю, кгвалтам
#ступовалисє, и вы по них тєпєр Уступуєтє и пожитки, єго млсти кнжати єго
млсти воєводьі подлаского, с того дєдиі/тва на єго млсти приходіачиє, то єст
куницы грошовьіє, дєсєтиньї пчолиньїє с пасєк, при ТОМловы звєринньїє, ГОНЫ
бобровьіє и во вси пожитки дорочные, которьіє профком // єго млсти на рокь
чинивали по дєсєтє копь гршєи литовских, тьіє на сєбє бєрєтє и ку пожитку
своєму «вборочаєтє, за што єго мл. пан воєвода подласкии шацуєт на вас com
зєшта оотца своєго кнза ПЗнуша К у зм и н и ч а Жаславского сємь тиеєчєи и
чотыриста копь гршєи литовських. СО што, дєи, вжє єго мл. пан воєвода
подласкии с помєнєньш зошльш братам своїш кнжатєм Михайлом Жаславским
сотцов ваших зошлых и по ним вас самых и вшу мл., пнє Мєлєшку, ако сопєкуна,
нєпоюднокрот листы com суду зємского Браславского напоминали и правом
чинити готовы были, нижли за многокротньш нєсужєнєм роков зємских
браславских и за иными причинами правними, в Рєчи Посполитои Коруннои
припалими, справєдливости доити нє могли. А вы, дєи, за напоминанєм єго млсти
Урадовымпожитков, вышеи помєнєньїх, чєрєз вас браных, вернути и тых добрь
єго млсти дедезных Уживати перестати и в держане єго млсти пустити, и
поступити нє хочете и тьш сє голосите, жєбьі тьіє имєна помєнєньїє вам нѣаким
дедиіустволі налєжат мєли, чого єго мл. пан воєвода подлАскии вал* нє
признаваєт, а маючи в том собє comвас, ако держачих добра єго млсти, жаль,
кривд# и шкоду немалую, просил нас, ctfдєи зємских браславских, абыхмы єщє
втам вас, пнвє Слупици, которые лєта свои маєте, такжє и вшу мл., пнє Мєлєшку,
іако сопєкуна дєтєи нєбожчика Сємєна Богдановича Слупици, листом ншим
судєиским подлугь статуту права посполитого напомєнули. А так мы, суд, с
повинности Урлду ншго зємского Браславского через тот лист наш судєискии
подлуг статуту права посполитого напоминаєм, абы єстє тые добра, звыш
мєнованьїє, єго млсти пн# воєводє подласкому, ако власную дєдизнУ и сотчизну
єго млсти, пустили, поступили и пожитки, которьіє єстє с тых добрь брали,
вернули, нагородили и во веєм сє єго млсти Усправєдливипи, жебы со то єго
млеть на вас нє жаловал. Писан tf Вєници року по нарожєню Исус Хрста, Сына
Божого, тисєча ПАтсот дєвєтдєсАт дєватого мсца июна еємогонадцат дна.
Дві печатки

Йван МикУлинскии, писар
АРК, zesp. Archiwum Sanguszkow, teki rzymskie, tekaXXIII, s. 281-282.
Оригінал. Те саме: Ibidem. S. 277-278. Незасвідчена копія. Переклад
польською мовою.

'спали
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№320

1599p., червня 26. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою братів Семена,
брацлавського земського судді, і Богдана Ободенських про захоплення
брацлавським підкоморієм Лаврином Пісочинським Іллінецького селища з
трьома пасіками і невідшкодування збитків, завданих під час наїзду на цей маєток
Выпис с книг справ головних трыбуналских воєводства Браславского
Лета Божого нарожєніа тиеєча піатсоть дєвєтдєсіать дєвіатого мєеєца 'июліа
двадцат'1шостого дніа
Пєрєд нами, депутати суд# головного трибунал# Любєлского, на рокь
тєпєрєшнии дєвєтдєсіат дєвіатьт зо всихь воєводствь Короны Полскоє
собраными и высажоньши, кгды справы воєводства Браславского поріадкомь
инших воєводствь припали и с#жоны были, теды приточиласіа справа з реєстр#
судового за позвомь на трибунал тєпєрєшнии, воєводство Браславскоє,
вьінєсєньїмь, мєжьі паномь Сємєномь, судєю зємьскимь браславскимь, а
паномь Богданомь СОбодєнскими, поводами, з одноє, а паномь Лавриномь
Пєсочинскимь, подкоморымь браславским, позваньш, з др#гоє стороны. Ико
ж повод пан Богдан СОбодєнскии самь шчєвисто и <вm пна Сємєна, брата своєго,
за мої/ю, єму до справы, нижєи сописаноє, даною, поднєсль позов, по позваного
выданыи. Которьш был читань и такь сіа в собє маєть:
Жикгимонт Трєтии, Бодою млетю корол полекии, великим кніаз лиговскии,
р#скии, пр#скии, мазовеї/кии, жомоитскии, ифліантскии, швєдекии, кготеюш,
вандалекии дєдичньш корол
Ѵрожоном# пну Лаврин# Пєсочинском#, подкоморєм# браславскому.
Зо веєхь добрь вєрности вшєи, лежачих и р#хомых, приказ#ємь, абы вєрность
вша пєрєд с#домь нашимь головнымь трибунал# Любєлского в Люблинє, кгды
справы воєводства Браславского в рок# тєпєрєшьнємь тиеєча niamcom
дєвєтдєсіат дєвіатхш поріадком по инших воєводствах з рєистр# прыпад#т и
сужоны буд#ть, самь шбличнє на рок# завитомь сталь на жалоб# и правноє
попиранє #рожоных пана Сємєна, судє2 нашєго зємьского браславского, и
Богдана СОбодєнскихь. Которьіє вєрность вшу симь позвомь позывают штомь,
што ж, дєи, в рок# прошломь тиеєча niamcom дєвєтдєсіат шемомь мсца маїа
пєрвого дніа приточиласіа справа межы вєрностью вшєю, іако позваномь3, а
мєжи Семеном и Богданомь СОбодєнскими, поводами, перед с#домь нашымъ
головнымъ трыб#налскимь в Люблинє, а то за апєліацьією «вд суд# кгродского
Браславского (оштніатє кгвалтомь сєлища их Илинского, трох пасєкь, мєновитє
Глєбовскоє, Харытоновское и Хвєнєвска4. Гдєсь напгь головньш трибуналскии
дєкрєт кгродскии браславскии ствердивши, наказаль, абы (Ободєнскиє
самотрые5присіаг# виконали на томь кгр#нтє // и пасєках, а по присіазє #віазаньє
судови кгродскому Браславском# и заплачене сто копь грошєи литовскихь за
шкоды наказаль. И кгды водл#гь дєкрєт# триб#налског(о) рокь вамь, шбєюмь
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сторонамъ, на рочкахь кгродских вѣниі/кихь в рокі? прошломь дєвєтдєсіать
(осмомъ мсца сєньтєбра дєвіатог(о)надцат дніа прилад, вєрность ваша, нє
приводечы б'в жадною 6 вонтпливост дєкрєт# того трибуналского, з
Ободєнскими на #год# и выналіазок прьпатєлскин розніал и др#гимь розєимомь
соных вєрност ваша #пєвнил, 7чом# всєм#, ико дєкрєтови трибуналскому, такь
ирозєимомь вєрность вша до того час# дєржьшгь и к# вєликои крнвдє и шкодє
их'7. Которых шкод, в томь сод вєрности вшєє подніатых, (Ободєнскиє собє
мєн#ют и шац#ють на тисєч# копь грошєи литовскихь и сотом, соживіаючи т#ю
справ#, в с#дє нашомь трибуналскомь содправованую, з вєрностью вшєю мовити
хочуm. Прото абы вєрност ваша на рок#, звышъ помєнєномь, самь сочєвисто и
завите стал, судовнє сотказовал и #справєдливилсіа, а жалоба на рок# припаломь
ширєи вєр. вашєи вьівєдєна н собіаснєна будєть. Писан # Вєницьі рок# тисєча
niamcom дєвєтдєсіат дєвіатого мсца апрыліа трынадцатого дніа. Йван
Микулинскии, писар.
А по вычитаню того позв# сторона поводоваїа пан Богдань (Ободєнскии
самь и шт брата своєго а пан Лаврин Пєсочинскии, подкоморьш браславскии,
позваний, самь сочєвисто # с#д# нинєшнєго головного трыб#нал# Любєлского
постановившисіа, мєжи собою в той справє контровєртовала8. С которых
контровєрсьш их судь нинєшнии головныи триб#налскии вьіроз#мєвши,
намд#єть, ижь сторону9рок# нє мають, алє нєхаи актор до Вєннцьі припозовєть
до кгрод#. Што всє дла памєти до книгь справ головних трыб#налскнх
воєводства Браславского єст записано. С которых и сєс вьшис єсть выданъ.
Писан # Люблинє.
Печатка
Adam Naramowsky, deputat
Gyrzy Kerdey, deputat
woie(wodstwa) poznanskie0
woye(wodstwa) wofynskyego
Miko(lay) Olieszniczky z Oliesz,
Йван Мєлєшко,
cas(telan) malogoszky, deputat
депутат браславскии
woie(wodstwa) sandomirskie0
Михаило Г#лєвич
Воютинскии, писарь
Корыкгован с книгами.
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4049II, арк. 124-124 зв.
Засвідчена копія. Скорочений виклад тексіу цього документа польською
мовою: Там само. Арк. 126.

Реґести:
Anno 1599 d. 26 julii. Decret trib(unalski) miedzy p. Oboden(skim) a
p. podkomorzym braslawskim o grunthy ilinskie na ich przypozew. Roku na
tribunalie nie nalieziono у do grodu winickie0pozywac kazano.
O odięcie trzech sieliszcz (!) Chlebowskiey, Chwieniewskiey, Charytowa (!)
zpasiekami.
Там само. Арк. 125 зв.
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'■ '' Насправді цей декрет видано 26 червня (див. документи № 326 і 341). 2суди
3позванымъ 4Хвеневскоє ’самотрєт
*• ■*Подано двічі.
1' 1Тут не
вистачає зазначення того, в чому саме Л. Пісочинський запевнив Ободенських, і
того, що він продовжує тримати селище і пасіки всупереч трибунальському
декретові йугодам ("розеймам”). 8контровєртовали ’сторони
№ 321
1599p., липня 14. Кременець. -

Зізнання возного єнєрала Київського, Волинського і Брацлавського
воєводств Олександра Чижа перед Кременецьким іродським урядом про те,
що вінницький підстароста Григорій Чечель, МатяшЧечель, Артем Кублицький
і Богдан Куницький відповіли заперечно на задане їм в його присутності міщанами
Брацлава питання, чи відомо їм, що вони, міщани, мали намір збунтуватися і
піти геть в “неприятельські землі” зі своїми родинами та маєтностями
Сознанє возного в справє мєщак браславских, што ходам до зєміан
воєводства Браславского, пытаючи, єсли бы мєли мєщанє браславскиє поити
проч до зємли нєприіатєлекоє
Лета Божого нарожєніа ДФЧѲ мца июліа ДҐдніа
На вріадє кгродсшм в замку єго королєвскоє млсти Крєміанєцкомг пєрєдо
л ін о ю , Томашол* Бєлецким, подстаростимъ крєміанєцкимь, ставши сочєвисто,
возньш єнєрал воєводства Києвского, Волынского, Браславского шліахєтньш
Алєксандєр Чиж к# записованю до книг кгродских крєміанєцкихь таковыми
словы сознал, иж в рок# тєпєрєшнємь тисіача піатьсот дєвєтдєсіат дєвіатомь
мца июліа [...], за прозбою мєщан браславских и всєм громади // будучи мнє
послашшУдо зєміан воєводства Браславского до пна Григо/m Чєчєліа,
подстаростєго кгродского вєницкого, до пна Матіаша Чєчєліа, до іїна А/ггєма
КѴблицкого, до іїна Богдана Ю/ницкого дліа вєдомости пєвноє, єсли бы еони іак#ю
вєдомост мєли алболи com кого слышали, жєбьі сє мєли мєщанє браславскиє
готоват, зб#нтовавшисє, з жонами, з дєтми, зо всєю маєтностю своєю поити
проч до зємли нєприіятєлскоє, пак ta, маючи при собє шліахт# людєм добрых пна
Исаіа Прилуцкого а пна Піна Па/ярьского, кгдьш пришол з с тою шліахтою
помєнєною до пна Григоріа Чєчєліа, подстаростєго кгродского винницког(о), до
дом# єго в мєстє єго королєвскоє млсти в Браславлю, пєрєдо лшою, возньш, и
шліахтою пытали мєщанє браславскиє єго, єсли жєбьі вєдомост мєл алболи (от
кого слышал [...], абы сє мєщанє браславскиє готоват мєли до зємли
нєприіатєлекоє. Тогдьі на то пан подстаростим свєдчил и соповєдал: сотол<самь
николи нє слышал [...] подобно хто змьшілєн#ю [...] Того ж дніа в Браславлю,
кгды єсмо пришли до пна Матіаша Чєчєліа, тыми ж словы питаючи, єсли бы
мєл вєдомост, жєбьі мєли волю браславцы ити до зємли нєприіатєлекоє. Того ж
дніа пєрєдо л<ною, вознымъ, и шліахтою пыта/ш іша А/ттєма К#блицкого и пна
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Богдана Ktfmn/кого, єсли бы вєдомост такУю мєли. Тогды па» Матгаш Чєчєл,
па»Артем Ktfблиі/кии а па» Богда» Куниг^кии повєдили тыми словы одностайне
[...] // шліахты вьішєм помєнєньїх мєщанє браславскиє л<ною, вознымъ и
шліахгоюсвєдчили и соповєдали. И просили мєнє браславцы, абых taтоє сознанє
ішов іштхты на писмє своємь до книг кгродских крємєнєцких подал. А так іа
тоє сознанє єго, до книг кгродских крєміанєї/ких приніавши, записати казаль.
ЦЦІА України в Києві, ф. 21, оп. 1,спр. 37, арк. 119 зв.-120зв. Оригінал.

№322
1599p., липня 19. Луцьк. Впис у луцьку ґродську книгу листа волинського воєводича кн. Яхима
Корецького та його дружини Анни Ходкевичівни про продаж ними купленої у
Василя Григоровича Чечеля частини Остолопівського маєтку з осадженим ними
жнаній містечком Райгородом брацлавському і вінницькому іродському писареві
Григорієві Байбузі за 1000 кіп литовських грошів (1599p., червня 18. Луцьк)
Вливокь права, <вть єго млсти пна ПРхима кніажати Корєцкого и малжонки єго
мл. пнУ Баибузє належачий
Року тисєча niamcomдєвєтьдєсіат дєвіатогО мсца июліа дєвіатогонадьцєть
__

ДНА

На рочкахь сѴдовых кгродскихь лУцких, дніа сшог(о)надцєть мсца июніа в
року, вьшієи написаномь, припалых и судовнє сотправовати зачатых, пєрєд нами,
ІЙкубомъ Лысановскимъ, подстаростимь, а Матєємь Стємпковскимь, судєю,
вріадниками ctfдовыми кгродскими лЮцкими, постановившис сочєвисто ЧсЮдѴ,
вєлможньїє их мл. кніаз ІЗхимь Корєцкии, воєводичь волынским, и малжонка
єгомл. пни Аньна Ходкєвичовна ку записанью до книг кгродских вєдлє вливкЮ
листу запис# свого, пну Григорю БамбЮзє, писарови кгродскому браславскому
и вєницкому, даного, сознали, иж имєньє своє, Ч воєводьствє Браславскомь
лєжачоє, часть Чв Остолоповє, котороє были купили Чпна Василыа Чєчєліа, и
мєсто, названоє Раигородь, котороє сами были садить почали, продали пну //
пну Баиб&є на вєчност а право своє всє на нєго влили и єму оотьдали, а сами сє
вєчнє зрєкли. Которьш листь свои пєрєд нами, ЧсЧдЧ, положивши, просили, абы
при созна»ю их приніать и до книг Юписан былъ. Мы, суд, тоть листь ихь млсти
приніавши, до книгь в п и сати казали, которыи так сє в собє маєть:
ІЗ, ІЗхимь Корєцким, воєводичь волынскии, а іа, Аньна Ходкєвичовна,
мальжонка помєнєного єго мл. кнзіа ПЗхима Корєцкого, шбоє сполнє сознаваємь
тымь нашим листом, ижь што купили єсмо были правомь вечистымь Ч пна
Bącmibia Григорєвича Чєчєліа, зємєнина воєводства Браславского, часть во
имєню(Остолоповє, Чвоєводствє Браславскомь лежачую, за певную сум# пнзєи
навєчность зо всими кгрунты, полми и приналежностями и з людми вшєлгакими,
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тамь мешкаючими, и на то всє листы купьчиє comнєг(о), такьжє и на иньшиє1,
єму comнекоторых сособь слУжачиє, (одержали, за которымь правомь и куплєю
своєю вєчистою, бУдУчи мы тоє части (Остолоповскоє в спокоиномь дєржанью
и Уживанью, тогды на тои части и кгрунтє СОстолоповскомь мєстєчко,
назьіваємоє Райгород, сосажовати были почали. А тєпєр бУдУчы мы пилно
потрєбни сумы пнзєи а УпатрУючи ютлєглост далекую тоє маєтности, тогды
продали єсмо тую часть (Остолоповскую и мєсто Райгород пну Григорю
БаибУзє, писарУ кгродскому браславскому, виницкому, за тисєчУ кой гьрошєи
литовских и, тую всю сполна суму comнєго взіавши, тУючаст и мєсто Райгород,
через нас шсажоноє, єму зараз в моц, в дєржаньє и вживане чєрєз возного подали
и поступили // и тоє право своє, котороє єсмо comііна Василіа Чєчеліа мели, єму
ютдали и на нєго, и потомство єго влили, и симь листом вливаємо. И с того
всєго мы сами и потомки свои вьізУваємь, и з нєго сє зрєкаємь вєчньїми часи.
И вжє шт того час# пань Григорєи БаибУза, потомки єго и кождьш, хто бы com
нєго того права досталь за симь вливкомь и за правомь їша Чєчєлєвьімь, тую
част (Остолоповскую и мєсто Райгород, котороє мы тамь садити почали,
держати, Уживати, людєи и мєсто шсажовати волно бУдУть. А мы сами и потомки
нши, и нихто с повинних нших пну БаибУзє, потомкомь єго и кождому шт нєго
держачому ни в чомь и в жаднои рєчи сторони тоє маєтности пєрєказьі и
трУдности вєдлє листу ііна Чєчєлєва чинити и задавати нє маємь и мочи нє
бУдємь вєчньїми чсы под таковыми ж зарУками. И на то єсмо дали пну Григорю
БаибУзє, писарУкгродскому браславскому и виницкому, сєс мои лист за пєчатми
и с подьписами властныхь рУкь наших. А при томь бьши и того добре свєдоми
их млст панове приіатєли нши, то єсть єго млст пань Василєи ГУлєвичь, воискии
володимєрскии, єго млст кніаз Юрєи ПУзына а пань Марко Жоравницкии,
старостичь луї/кии. Писань в JIyt/кУроку тисєча піатьсот дєвегьдєсіат дєвіатого
мсца июніа шсмогонадцєть дніа. того листУ печатей піат а подпис рУкь тыми
словы: ІЗхимь Корєцкии, рУкоювластною. Anna Chodkiewiczowna Korecka, ręką
swą. Васил ГУлєвичь, воискии володимєрскии, власною. Irzy Puzina, wlasnąręką.
А такь мы, суд, тоть листь запис их млст кнзіа Корєі/кого и малжонки єго,
пну БаибУзє даныи, Увєс слово в слово, с початку аж до конца до книг
кгродских луцких // луї/ких записати казали.
ЦЦІА України в Києві, ф. 25, on. 1, спр. 56, арк. 161 зв-163. Оригінал.

1Далі має бути маєтности.
№323
1599p., липня 20. Вінниця. Зізнання возного єнєрала Брацлавського воєводства Андрія Трембицького
перед Вінницьким іродсысимурядом про те, що він увіткнув листи Брацлавського
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земського суду у ворота містечка Куни Іванові Мелешку, опікунові потомків
СеменаСлупиці Матяша і Тихона, і Юрієві Григоровичу, або Ждановичу, Слупиці,
брацлавському гродському судичові, та у ворота двору села Носівців Григорієвій
Слупичиній, брацлавській гродській судиній, в справі неповернення маєтків Куни,
Вяслович, Карпова, Калетина, Деренківців, Лоринців, Носівців і Гусаківців
підляшському воєводі і житомирському старості кн. Янушові Жаславському
Выпис с книг кгродских воєводства Браславьского вѣницкихъ
Лѣта Божого нарожєніа тиеєча niamcom дєвєтдєсіат дєвіатого мсца июліа
двадцатог^о) дніа
Пєрєдо мною, Михайлом Ласком, шт вєлможного гг(о) мл. пана Юріа
Струса с Коморова, староста браславског^, вѣницкого и звиногородског(о),
на сєс час намісником староства Вѣницког(о), а судєю кгродским вѣницким,
ставши шчєвистє, возньш єнєрал повєту Браславского шліахєтньш Андрєм
Трємбицким к# записованю до книг кгродских вѣницких сознал тыми словы,
ижь в справє ег(о) мл. велможного пана Инуша кніажати, воєводьі подліаского,
староста житомєрского, року тєпєр йдучого тиеєча niamcom дєвєтдєсіат
дєвіатого мсца июліа піатогонадцат дніа, маючи іа при собє шліахту людєм
добрых пана Ина Кобєрницкого а пана ІЗна Гораина, положилєм лист
Ѵпоминалными при нєм копію с того ж листу Упоминалного, списавши слово в
слово, з написом моим возновскил/ в мєстєчку Кунѣ, #ткнул ворота и ш
положєнювріаднику тамошнєму куніанскому пану Жилинскому шповєдал єсми
шт судємзємских браславских пана Сємєна (Ободєнского, суди, а пана Михайла
Ласка, подсудка, под пєчатми их мл. власными и с подписсш р#ки пана Йвана
Микулинского, писара зємского браславского, в жалобє єг(о) мл. пана воєводьі
подліашекого, то єст пану Йвану Мєлєшку, шпєкун# потомков зошлого Сємєна
СлупициМатіаша и Тихона, а пану Юрю Григорєвичу, прозьіваємому Ждановичу,
Слупици, судичу кгродскому браславскому, а другимлист такимжє Люминалным
и копію, з нєго такжє слово в слово списавши, з написом моим того ж дніа
мєнованого июліа піатогонадцат року дєвєтдєсіат дєсіатого в еєлі Носовцах
ворота tf дворі Уткнул єсми и ш положєню єго самого панєм Григорєвом
Слупичином, судином кгродском браславском, шповєдал єсми ш бєзправноє и
кгвалтовноє забранє добр єго мл. пана воєводьі подліашьского дідизных и
о/ичистых, воєводствє Браславском лежачих, на мміа міетєчька Куны,
Віаслович, Карпова, Калєтина, Дєрєнковєц, Лоринєц, Носовєі/ и Гусаковєц в
молодосте лєт єго мл. пана воєводьі подліашьског^. С которих листов копіє и
самьіє листа Упоминалньїє с подписом р&си моєє властноє шсобам помєнєньш
пану Йвану Мєлєшку, шпєкунови, и паном Слупицам а стороні поводовом
книжати єго мл. пану воєводє подліашьскому таковьіє ж листы ^поминалньїє,
слово шт слова написавши, под пєчатми судємскими и с подписом р#ки
писарскоє зоставилєм. А так іа тоє шчєвистоє сознанє возного єнєрала
мєнованого, до відомосте своєм приніавши, до книг кгродских віницких
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записати казаль. С которих и сєс выпис под пєчатю мєнє, Йвана Богуша
Дєпгьковского, подстаростєго кгродского вѣницкого, єсть выданъ. Писан tf
Вѣници.
Печатка
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka ХХШ, s. 275. Засвідчена
копія. Те саме: Ibidem. S. 279. Незасвідчена копія. Переклад польською
мовою.

№ 324
1599p., серпня 17. Кременець. -

Зізнання возного єнєрала Київського, Волинського і Брацлавського
воєводств Олександра Чижа перед Кременецьким ґродським урядом про те,
що Данило і Григорій Юхновичі Красносельські, Андрій, Василь, Семен і Богдан
Юшковські, Корнило Копієвський, Юсип Кублицький, Іван Жабокрицький і
брацлавський війт Бартош Лістовський відповіли заперечно на задане їм в його
присутності міщанами Брацлава питання, чи відомо їм, що вони, міщани, мали
намір збунтуватися і піти геть в “неприятельські землі” зі своїми родинами та
маєтностями
Сознаньє возного в справє мєщан браславских, што ходшгь до зємгань
браславских, питаючи, єсли бы мєли мєщанє браславскиє поити проч до
зємли нєприіатєлскоє
Лѣта Божого нарожєніа ДФЧѲ мца августа дніа
На вріадє кгродсюш в замку єго королєвскоє млсти Крєміанєцкомь пєрєдо
Ліною, Томашомъ Белгцким, II подстаростъимъ крємсанєї/кимь, ставши
сочєвисто, возньш єнєраль воєводства Кнєвьского, Волынского, Браславского
шліахєтньш Алєксаньдє/7 Чиж ку записованю до книгь кгродских крєміанєг/ких
таковыми словы созналь, иж в рок# тєпєрєпшємь тисіача піатьсот дєвєтдєсіат
дєвіатомь мца июліа двадцат шостого дат, за прозбою и врєтємь мєщань
браславских и всєи громады б#д#чи мнє посланому до зєміан воєводства
Браславьского Данила Юхновича Красносєлского, до пана Аньдрєіа
Юшковского, до пана Василыа Юшковского, до пана Ko/шила Копьєвьского, до
пана Юзипа Кублиі/кого, до пана Богдана Юшковьского, до пана Йвана
Жабокрицкого, до пана Григоріа Юхновича Красносєльского, до пана Бартоша
Листовьского, вомта браславьского, до пана Сємєна Юшковского дліа
вєдомости пєвноє, єсли бы еони іак#ю вєдомость певную мєли алболи слышали,
жєбьі сє мєщанє браславскиє мєли готоват, збуньтовавшисіа, из жонами, з
дєтьми и зо веєю маєтностю своєю помти прочь до зємли нєприіатєльскоє. То
пак кгды мєщанє браславьскиє пєрєдо ліною, возньш, пыталм пана Данила
Юхновича Красносєльского, пана Аньдрєіа а пана Василіа Юшковских, пана
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Корнила Копъевъского, пана Юснпа Кубьлиі/кого, пана Богдана Юшковского,
пана Йвана Жабокрицкого, пана Григорія Юхновича Красносєлского, пана
Бартоша Листовского, воита браславского, пана Сємєна Юшковского [...]//
[...], то правьдивє повєдаємь под сумнєнємь, нє толко жебысмы вєдат мели
сами со таковых бунтєх ваших, жєбьістє сє мєли готоватъ до зємли
нєприіатєлскоє, кгды жєхмосіа вжє и постарєли, a cd томь нє вєдаємь ани cdт
кого иншого нє слышали єсмо. И до того тыми словы повєдили содностаинє:
Панє возныи, нє толко то пєрєд тобою повєдаєм, алє гдє бы до чого пришло, нє
толко пєрєд ким иншимь, алє навєт пєрєд єго королєвскою млтю готовысмы
вшнат, чогосмы нє єст вєдомьі таковых пунтовь1 мєщан браславских, іако
шных дають таковую справі. А такь а тУю жалобу и соповєданє их а возного
(очєвистоє сознанє до книг кгродских крєміанєцькихь записати казаль.
ЩЦА України в Києві, ф. 21, оп. 1,спр. 37, арк. 184зв.-185 зв. Оригінал.
'бунтовь

№ 325
1599 p., серпня 23. Варшава. Привілей короля Сиґізмунда III про дозвіл брацлавському і вінницькому
старості Юрієві Струсу з Коморова уступити Мартинові Хрослінському в
доживотне володіння урочища Нетяхи і Телепентин Ріг
Доживотє ХрослинъскомУ Урочищь Нєтиахи и Тєлєпина1Рога
Жикгимонт Трєтии etc.
ЮзнаимУєм etc., иж мы, маючи собє залєцоную2 чєрєз пєвньїє паны рады
наши службы шліахєтного Мартина Хрослинского, чєрєз иєг(о) противко
нєприсатєлєє коронньш на многих мєстцахь дѣльные, нам и Рєчи Посполитои
шддаваньїє, и хотіачи єго т е ж єщє на потом тьш хутнѣишого до слудсбь Рєчи
Посполитое и наших способити, позволили єсмо ласкаве на Уступєнє и подане
ємУсод Урожоног^ Юріа Струса сь Коморова, староста нашого браславского
и вѣниі/кого, Урочища (!), Нєтиахи и Тєлєпєнтин Рог названого, вь староствє
Вѣницкомъ пєжячог(о), іако ж и нинєшним листоє нашим позволіаємо и юного
вь дєржаню и Уживаню того Урочища зоставуємо и заховуємо. Кототрог(о) сон
вжє за там листоє нашим з дУбровою, з ставищєє Калютиньш и з иншими
всіакими прнналєжностіами, то єст ролми, сєножатми, борами, лєсами, рєками,
а згола такь, іако сіа тоє всє в собє маєт и іако єму то єст сод звьішь помєнєного
староста нашого назначоно и в листе єго достатєчнє ©писано, маєт Уживати и
всі пожитки з нєго на с£бє брати аж до живота своєго, ничог(о) нає ани
скарбови нашому с того всєго нє будУчи повинєн; на вшєліакую соднась послугу
Рєчи Посполитое за розказанємь помєнєного староста нашого и иншого, на
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потом по нєм буд#чог(о), будеш повинє» завжды с того ставитися и юньїє
©дправовати, права, ©днакь, наши и кролєвьскиє и Рєчи Посполитоє и теж
костєла повшєднєго рьшског(о) вцѣле там жє заховуючи. Што для лѣпшое вѣры
р#кою нашою подіта // савши, пєчат коронную к нєму притиснути росказали
єсмо. Писан # Варшавє року тиеєча пнтсот дєвєтДєсят дєвятого мсца августа
двадцат трєтєго дня а панованя кролєвствь наших полског(о) второгонадцат а
швєдеког(о) шостого рок#.
Sigismundus Rex
РГАДА,ф. 389, on. 1,д.202,л. 13-13 об. Оригінал. Опубл.: Архив ЮЗР. Ч.ѴП.
Т. 1. С. 259-261 (впис привілею у вінницьку ґродську книгу 20 січня 1745 р.
латинкою).

'Телепентина 2залєцоньіє
№326
1599 p., серпня 28. Вінниця. Позов Вінницького іродського суду брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському в справі за скаргою братів Семена, вінницького земського судці,
і Богдана Ободенських про захоплення Іллінецьких ґрунтів з трьома пасіками і
невідшкодування збитків, завданих під час наїзду на цей маєток
Запис возного Михайла Братковського про те, що він 1 вересня 1599 р.
увіткнув цей позов у ворота містечка Жорнищ
Юрєи Стр#с с Комарова, староста браславскии, вѣницкии и звиногородским
Ѵрожоному єго мл. пну Лаврину Пєсочиискому, подкоморєму браславскому.
(Ознаимую вГм., илс што позывали 57м. позвом кгродскимь на рочки
кгродскиє вѣницкие, которые сужоны и ютправованы были в року прошлом
дєвєтдєсят осмол* мсца дєкабра сємог(о)надцєт дня, #рожоныи єго млсть
па» Сємє» (Ободєкскии, судя зємскии вини^ ким, а брат єго млсти рожоньш
пан Богдан (Ободєнскии ©кгвалтовноє ©тнятє трєх пасєкь, Глѣбьковское1, на
которои Зєлєнко стоивал, 2др#гую Харитоновскуну2а Зтрєтюю Хвєнєнскую'3#
Росоховатых лєсков, © кгрунт Илинским и © иншиє шкоды, ю вьібитє с
покомного дєржакя. СО которую то справ# мєнованую в року тєпєрєшнєм
дєвєтьдєсят дєвятомь мсца июня двадцєт шостого дня в с#д# головного
трибуналу Любєлского вшєи млсти юбоимь сторонамь точиласє4, што ширєм
всє мєновитє так в справє суд# кгродского Вѣницъкого, яко и вь дєкрєтє суд#
головного трибуналу Любєлского написано и достаточнє доложоно єст. То пак
суд головны трибуналскии наказам дєкрєтомь своимь сторонє поводовои, абы
их мл., ©тживляючи право своє, знову зас вГм. ку прислуханю довод# их
позвомь кгродскимь пєрєд суд кгродскии Вѣниі/кии припозвали, ©што их мл.,
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захов^ючисє в томь вєдлє дєкрєту трибуналекого, позывают вГм. симь моимь
позвомь. Прєто га з вирхности єго королєвскоє млсти а з владности староства
своєго браславьского, вѣницкого и звиногородского приказую вГм., пнє
подкоморьш, абы вша млеть ЧВиницы пєрєд суцолі моим кгродским на рочки
кгродскиє, которьіє припадеш и судовиє со/иправованы будуть в року
тєпєрєшнємь дєвєтдєсіат дєвгатсш мсца еєнтєбра двадцєт шсмог(о) днга, сам
шбличнє, гако на року завитомь, ку прислухаяю доводі их мл. пна Сємєна
(Ободєкского, суди, а пна Богдана (Ободєнског(о) и свѣдков их мл. стал и того
доводі их прислухал. Писа» Ч Вѣницы року тисєча niamcom дєвєтьдєсгать
дєвіатого мсца августа двадцєт сосмого дніа.
Позов кгрод. вѣн.
Печатка
Грєгорєи Бамбуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1,спр. 4049 П,арк. 132. Оригінал.

Року ДФЧѲ меціа еєньтєбра пєрвого дніа ^тъкнул єсми позовь кгродскии
Ч ворота мєсткиє жорнищькиє, писаньш по єго мл. пна Лаврина
Пєсочинског(о), подкоморого браславьского, в жалобє их мл. пна Сємєна, суди
зємского, а пна Богьдана (Ободєнских ку прислуханю доводѴ.
Михайло Б[р]атковски,
возны, рукою
в и н и і/к и н

Там само. Арк. 132 зв. Оригінал.

Реґести:
А01599 d. 1 septembris. Przypozew p. Obodenskich po podkomorze0, juz
nie o grunthy i nie o szkody, o co sprawa na tribunalie byla, alie ku przysluchaniu
dowodu na grunthy.
Pan Piasoczynski cum Obodynski o wybicie z trzech pasiek na groncie
illinski(m).
Там само.
1Глєбовскоє 2' 2др^гоє Харитоновскоє 3' '3третєє Хвєнєнское 4Далі має
бути зазначення того, що точилося (розмова чи щось подібне до цього).

№327
1599p., жовтня 5. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою братів Семена,
вінницького земського судді, і Богдана Ободенських проти брацлавського
підкоморія Лаврина Пісочинського
753

Lata Bozego narodzenia 1599 mca septembra 28 dnia, roczki przypadli wWienicy
Lata Bozego narodzenia 1599 mca octobra 4 dnia
Na roczkoch sądowych grockich woiewodstwa braslawskie0wienickich, ot dnia 28
mca septembra w roku ninieiszem 99 przypadlych i sądownie otprawowanych, przed
nami, Hrehorem Czeczeliem, podstaroscim, MichailemLaskiem, sędzią, vrzędnikami
sądowemi grockiemi wienickiemi, sprawa tak się toczyla, co ich me pan Semion,
sędzia ziemski woiewodstwa braslawskie0 wienicki, pan Bohdan Obodenscy, iako
powod, sprawe swą za pozwem, tu nizei wpisanym, przeciw je° mci pana Lawrina
Piaseczynskie0, podkomorze0 braslawskie0, iako pozwanego, do regestru sądowe°
wpisac da[wszy], po dwa dni pana podkomorze0 do sądu przywolywali. A gdy ta
[s]p[raw]a ninieisze0dnia 4 mca octobra w poniedzialek, iako iuz na dniu trzeciem,
porządkiem z regestru do sądu przypadla і ot ninieisze0sądu przez wozne0szliachetne0
Woiciecha Jaczymirskie0sądownie będąc przywolana, obiedwie te stronie, powodowa
i pozwana, nie stali і nicht od nich nie odezwal się, tedy my, sąd, te sprawę z regestru
spusciwszy, niestanie і niebytnosc tych obudwu stron wedlie zwyczaiu prawa w
regestrze napisali. A potem, kiedy iuz kilka inszych spraw otsadzono i na dokonczeniu
sądow bylo, do tego się spoznilo, na samem wstawaniu przyszedszy, panowie
Obodenscy do sądu tę sprawę swą znowu do regestru wpisac i pana podkomorze0
przez wozne0 do sądu przywolac dawszy, podniesli przypozew zaloby swoiei ku
decretowi tribunalskiemu, na pozwane0wydany. Ktory byl czytan i tak się w sobie
ma. // A po wyczytaniu tego pozwu:
Rzecz powodow.
Domawiali się p. Obodenscy, aby im sąd wozne0przydal na wysluchanie przysięgi
od nich i panu podkomorzemu postępowac nakazal.
Decreth. Sąd ninieiszy panu podkomorzemu postępowac nakazal.
Pozwany.
A oth pana podkomorze0braslawskie0wszytkie obrony prawne do nienalieznosci
powodstwa actorow і do pozwu w tei sprawie nienaliezne0, do processu і do samei
vpadlei rzeczy wcalie sobie zachowawsz[y], tylko o termin, o ktory teraz szlo, s prawa
pospolite0wywod[zono] і vkazowano, iz termin, iesli by iaki і byl, na trzeciem dniu
panowie Obodenscy, mnimaiąc sie bye actorami, czego sie im nie przyznawa, za
niestaniem i niedbaloscią swą vmyslnie sami sobie vpuscili. A chocia і znowu pana
podkomorze0do sądu przywolywac dawszy, zeznaniem woznego ani wypisem s xiąg
terminu slusznie nie dowodzą, ani bez porządku regestrowe0przeskokiem przywolania
po trzy dni wedlie zwyczaiu і opisania prawa pospolite0teraz dowodzic nie mogą, і
terminu zadne0nie maią, і zatem wolnosci ot wszytkiei tei sprawy. Na ostatek, iz tym
zwyczaiemprawnym i spoznieniem vbespeczony prokurator і sluga iego iuz z sprawami
ot sądu przecz odeszli i takpredko przybyc nie mogą, do dniajutreisze0wtorku otkladu
proszono, chcąc pokazac, ze do tei sprawy iuz nie powinien i roku niema і miec nie
moze. //
Actorowa rzecz.
Sąd nakazal panu podkomorzemu otpowiadac.
Pozwany.
754

Aot pana podkomorze0braslawskie0o taki decret rozumieiąc bye gravamen i nie
pizyimuiąc te° decretu nasze0, do sądu glowne0tribunalu liubelskiego, do woiewodstwa
naliezne0braslawskie0appellowal, vkazuiąc s prawa, ze do zadnego inszego nie moze
bye appellatia.
Sad appellatiei na tribunal liubelski dopuscil, tylko to sobie na rozmyszl[i]enie do
dniajutrei[szego wtor]ku wzial, iesli w woiewodstwie braslawskim czy[li] w ynszem,
ktorebypirwiei przypadlo, tei spra.wie ku rozsądku termin naznaczyc mial. A gdy bylo
nazaiutrz mca octobra 5 dnia, we wtorek, po otsądzeniu inszych sądowych spraw
tego dnia, sad termin w woiewodstwie kiiowskim tei sprawie naznaczyl.
Pozwany.
Aot pana podkomorzego braslawskiego o to, ze nie do woiewodstwa braslawskie0
nalieznego, alie do kiiowskie0 nad prawo porządku і zwyczaiu prawa pospolite0
nieslusznie panom Obodenskim dopusczono, na nas, sąd, o grauamen swiadczono
się.
Ktore oswiadczenie sąd pryiąwszy, zapisac kazal. Taka terminą przez mie, wozne°,
odp. podkomorze0do xiąg podana. A ta w toz slowo przy je0mci zostala.
Dmitr Sczykitynski, wozny, ręką wlasną //
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 133-134.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови?

Реґести:

I appellatia па tribunal.
А. 1599 d. 4 octobris. Controuerssia w grodzie winickim s pany
Obodenskimi.
Там само. Арк. 134 зв.

№328
1599 p., листопада 16. Вінниця. -

Лист вінницького ґродського писаря Григорія Байбузи про те, що він
повернув селища Кальник, Цибилів, Паріївку і Скоморошківці своєму братові
Ярошові Янчинському після відцачі йому останнім від себе і за покійного брата
Івана Янчинського заставної суми на ці маєтки
Власноручний запис вінницького і Звенигородського старости Юрія Струса
з Коморова про те, що він прийняв цей лист для впису у (вінницьку) ґродську
книгу
ІЗ, Григорєи Бамбуза, писарь кгродскии винищиш, ш/истѴпуючи права и
юриздиции своєи, под йоторимь добра и сосѣлостъ свою маю и за часом
приспорити M ortf сєбє самого и потомьковь моих до виконана, и доброволнє
подьдаючи, чиню авно и сознаваю самь на сєбє и потомки моє симь моим
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листомь доброволньш записом всим вобєц и каждом# зособна, ком# бы то
вєдати належало, в кождого суд# и права на вшєлгаком мєстц# нинєшніш и на
потом буд#чимь вєкуистє людєм, ижь што мєл єсми в заставє в пєвньїх сумах
пнзєи сєлищє Калникь и сєлищє' Цибилєвь, Париєвьк# и Скомарошковцы, #
воєводьствє Браславском лєжачиє, зо всѣми кгр#нты, припєглостіами и
пожитками шт штчичов и дєдичов, пєрвєи шт зошлого брата моєго нєбожщшса
пна Йвана Причиненого а потомь шт тєпєрєшнєго пна Iftponia ІЗнчинского,
брати моєє, и тоє маєтности за тьш заставним правом такжє держачи,
спокоинєм єє аж до тых часовь вживаль, нє маючи ни шт кого жадноє
пєрєшкодьі. А иж мнє па» брат мои па» П^рошь ПРнчиньскии, шк#пуючи2тую
маєтност свою, сум# пнзєи сам свою и т#ю с#м#, што нєбожщикь па» Ивань
йнчинскии, брат, мнє был винен, всю сполна мнє штдал и заплати# и ничого
вжє мнє нє зостал винєнь, прєто а єго млсти пану ПРрошови (Знчинском# тую
вєрх# мєнован#ю маєтност сєлищє Калникь и сєлищє' Цибилєвь, Парѣевку и
Скоморошковцы, гако єго власную штчизну и дєдизн#, до р#кь штдал и в
спокоиноє #жива»є ег(о) млсти єє привєл и тоє всє право вцалє до р#кь єм#
штдал и вєрнуль, и ничого того права в сєбє нє зоставил, и в книгах вргадовых,
єсли бы гдєколвєкь шт них мнє было #чинєно, кас#ю, #мораю и внивєчь
шборочаю; такь вжє мнє тоє право самом# ани потомству моєм# вєчнє служити
нє маєт. И га вжє за тымъ правом в т#ю маєтность вступовати нє маю и мочи
нє буд#ть3под зар#кою на пна Пороша ПРнчинъского и калсдого тоє маєтности
держачого двох тисгачєм копь грошєи литовских и под нагорожє»ємь всѣхъ шкод
н накладов стороны #кривжоноє на голоє рєчєньє слова, кром довод# и присіаги,
заховуючи волноє право сторонє поводовои штьіє зар#ки и шкоды, гдє похочєт,
в дєржаню тоє маєтности дєржачом#. И на том дал сєс мои лист доброволньш
запис єго млсти пан# І^рошови ПРнчиньскому под моєю пєчатю и с подписом
р#ки моєи. До которого то листу доброволного запис# моєго за #стною а
шчєвистою прозбою моєю их млст пановє, пєчати своє припоживши, и р#ки
подписати рачили, то єст єго млст па» Гаврило Госкии, єго мл. па» Коньдрат
Хрєбтовичь Бог#риньскии а єго мл. пань Сємєн ІЗцковскии, буд#чи //того добрє
вѣдоми. Писань # Виницы по нарожєнью Сна Божог(о) Исусь Христа рок#
тисіача піатсоть дєвєтьдєсіат дєватого мсца ноіабра шостогонадцать дніа.
Чотири печатки
Грєгорєи Баибуза, писар, рукою
влосною
Гаврило Гостьскии, рукою влостною
Сємєн ЇЛцковсти, рукою властною
Кондрат Хрєбьтович Бог#ринскии,
властною р#кою
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka XXX, s. 477-478.
Оригінал. Впис цього листа у вінницьку гродську книгу 16 листопада 1599 p.:
Ibidem. S. 481-482. Незасвідчена копія. Переклад польською мовою.
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Запис Юрія Струса:
Roku 1599 dnya 16 9bra, stanąwszy oczywyscze, pan Hrechory Baybvza, pyszarz
groczky wynyczky, zeznal ten zapysz tak, jako szye ma w szobye we wszyczkych
pvktach4, klazvrach5, w moczy go zostawvjącz, ktoryjest przesz mye przyenty, Gerzego
Strusza s Komorowa, wynyczkyego, zwynogroczkego starostę, do kxąg groczkych
dnya wysz myanowanego y podpyszalem to ręką swą wlasną.
Ibidem. S. 480. Автограф.

Регеста:
Листь квитацыи пана Григорія Баибузы, которою квитоваль пана Йвана
йнъчинъского зє зданыа грошєи за добра Калниі/киє, которые в заставе
были. Року ДФЧѲ ноіабра 5Г днія.
Ibidem. S. 480.

'сєлища 2сотикУпуючи

3будУ 4pvnktach

5Має бути klauzulach.

№329
1599p., грудня 24. Вінниця. Зізнання возного єнєрала Київського, Волинського і Брацлавського
воєводств Олександра Чижа перед Вінницьким ґродським урядом про вручення
ним у маєтку Іллінцях тамтешньому урядникові листа Вінницького земського
суду з вимогою, щоб брати Семен, вінницький земський суддя, і Богдан
Ободенські віддали в повну власність Іллінецький маєток брацлавському воєводі
і кременецькому старості кн. Янушові Збаразькому
Выпис с книгь кгродских воєводства Браславского виницкихь
Лета Божого нарожєкія тисєча патсоть дєвєтдєсєт дєватого мца дєкабра
двадцат четвертого дна
Наврадє єго королєвскоє шгги кгродскомь Виницксшпєрєдоєною, Григорємь
Чєчєлєм, подстаростимь кгродскиє виницкиє, постановившьісє сочєвисто ку
записоваиюдо книг кгродских виницких, шліахєтньш Алєксандср Чижь, возньш
єнєрал києвскии, волынским и браславскии, созналь тыми словы, иж, дєи, в
рокУтеперешнєє дєвєтдєсат дєватоє мца дєкабра двадцятого дна, маючи а
при собє шлахту людєи добрьи: пана Михайла Станькєвича а ііна Она
Патрьского, ис тою шлохтою был єсми во имєню в Ылинцахъ, У воєводствє
Браславскоє лєжачоє, з листоє Упоминалньш сот судУ зємского Вєницкого, а
мєновитє com ихь милостєи пна Михайла Ласка, подсудка, а пана Йвана
МикУлинского, писара, врадниковь зємских виницких. Которьшлисть их милост
выдатъ рачили до их милости пана Сємєна, суди зємского виницкого, а пна
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Богдана СОбодєнского в жалобє вєлможного єго милости кнжати ПРн#ша
Збаразского, воєводьі браславского, старости крємєнєцкого. В котором то листе
их милости панове судовьіє писаm рачылм до их млтєм пановь СОбодєнскихь,
абы тоє имєньє помєнєноє Илиньцы єго милости пан# воєводє браславскому,
іако властност єго млть1, поступили, вь моць, в дєржаньє єго млть1подали. То
пакь іа, возньш, ис тою шліахтою их милость пановь СОбодєнскихь в том имєню
Илинцах нє застал и ни одного с пановь СОбодєнских. И пытал єсми, хто бы
был на мєстц# пановь СОбодєнскихтут #в Ылинцах. Тогды повєдил мнє, возномѴ,
и шліахтє, имєновалсіа вргадникол* ияинскіш, нигаюш Фєдор Лисичєнко. Топакь
ta, захов#ючисє, возньш, водлє права посполитого, показавши єм# тот листь и
переписавши тоть лист #поминалньш под пєчатю и с подписомь р#ки своєи,
том# Фєдорови Лисичєнкови, Ѵргадникови илинском#, копию comдал. Которого
сочєвистого сознанга возного га, до вєдомости своєи приніавши, до книгь
кгродскихь винш/кихь запис[а]ти казал. На што и сєсь вьшись под моєю пєчатю
єсть выдан. Писань # Виницы.
Печатка
Грєгорєм Баибуза, писар
С книгами корыкгованъ
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1,спр. 4049II, арк. 139. Засвідчена
копія.

Реґести:
Кнзь воєвода бр. Илинєц ищєть под пны СОбодєнскилш.
А. 1599 d. 24 decembris. P. woiewoda braslawski thych Iliiniec, iakoby
wlasnosci swei, v panow Obodenskich się vpominąi prawnie dochodzi.
Там само. Арк. 139 зв.

1шгги

№330
1600p., березня 10. Вінниця. Припозов Вінницького земського суду братам Семенові, вінницькому
земському судді, і Богданові Ободенським з вимогою з’явитись на сесію
коронного трибуналу в справі за скаргою брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського стосовно ірунтів Іллінецького маєтку
Жикгимонт Трєтии, Болсю млстю корол полскии, великий кназ литшскии,
рускии, прускии, мазовє^кии, жомомтским, ифлАнтским и швєдскии, кготскии,
вандалским дедичъным король
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Вам, Урожоньш Семену, суди зємскому воєводства Браславского вѣниі/кому,
а Богдану (Ободєнским.
Зо всих добрь ваших лежачих и рухомых, гдєколвєк чєрєз вас маючих и
менуючих, приказуєм, абы єстє пєрєд судом нашим головним трибуналу
Любелского в Люблинє ют поданА албо положєма вам того припозву за шєст
недел албо кгды порАдкам звыклым тал справа з реєстру в которамколвєк
воєводствє, Києвскам, Волынсколі албо Браславском, в року нинєшнємь тиеєча
шєстсотном по инших воєводствах припадєт, собличнє, правнє и завите станули
на правноє попиранє Урожоного пана Лаврина Пєсочинского, подкоморого
браславского, которьш вас позьіваєт сото, иж кгды Усуду на рочкох кгродских
вѣниі/ких, в року пропілам девАтдесАт дєватом мсца юктєбра четвертого дна
сужоных, припала бьша справа ваша за вашим позвом со(оживлене іакоис справы
в суде головном трибуналекам, юнишсиєс кгрунты Илинские албо Илинцовские
точоноє, котораи справа по вторам приволаню на состатнєм дню дла нєпилности
вас самоє, поводовоє сторони, з реєстру спала, зачимь и повод нинєштш ани
Умоцеваньш єго, пилноватн нє будучи повинєн1, праве на вставаню ют суду
сотошли, то пак Урожоные Григорєм Чєчєл, подстаростєи, Михаило Ласко, судА,
а Григорєм Бамбуза, писар, врадники кгродскиє воєводства Браславского
вѣницкие, допустивши вам тую справу знову незвиклого часу до реєстру
вписати, тєпєрєшнєго вжо повода по годинє судам, водлє права звыклои,
приволати казали. За которьш приволанєм сон, (остереджоным будучи, правные
и слушньїє в том (обороны своє вносил, иж таїа справа з реєстру спала а знову
незвикле вписана и сон до росправы приволан, и до того жє тєрмину жадного
там нє мєл и мєти нє мог. Што хотєчи показати з мунимент2, иж сє было
спознило, дылацыи до завтрєА на мунимєнта жадал и иншиє правные юбороны
с[в]оє вносил, іако на поданю comнєго контроверсыи чєрєз возного достаточнє
ест(описано. На [ш]то юньшсуд, ничого нє дбаючи, права и пристомных соборон
єго нє вважаючи и дылацыи слушноє насостаток єму нє допустивши, котороє
право во всєм заживати позволАєт, Упорне и нєналєжнє сотповєдати наказал и
апєлАцьпо єго на трибунал нєправнє замешал, чинєчи то всє бєз жадного тирмину.
Которого іако вы на юн час сознанєм возного с книг на писмє нє доводили ани
жадного возного шчєвисто нє ставили, насостаток ани єго мєновали и мєновати
нє Умѣли; так: и суд, того доводу и возного нє бачачи, ку балшом тоє справы
вонтпливости в там актє нє созначил и за нєвєдомост Учинити того нє мог. А до
того и контровєрсьш єго, прєз возного до акть поданоє, всєє нє вписали и тым
юному Утажєнє Учинил. Котороє повод Указати а тот сказ их, а поступок ваш,
іако нєправньїи, чєрєз суд трибуналскии пєрєвєсти, юньш суд кгродскии
Вѣнт/кии до суду головного запозвал и вас, іако сторону належачую, сим
припозвам припозывает. Прото абы єстє пєрєд тьш жє судам головним
трибуналеким на року, вам вьішєи назначонам, завите стали, тоть дєкрєт, чєрєз
вас в той справє юдєрйсаньш, положили а на то и што вам часу права словы
ширєи задано, выведено и юбьАснєно будєт, правнє ютповєдали, скасованл того
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декрету прислухали и акторови ѴсправедпивилисА. Писан tf Вѣницы року
Божог(о) нарожєнА тисєча ш єстсо тн о го мсца марца дєсгатог(о) днія.

Позов
Печатка
Йван Мик^линскии, писар
ЛНБ НАН Уіфаїни, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 142. Оригінал.

Реґеста:
А. 1600 die 10 martii. Przypozow p.p. Obodenskich na tribunal od
p. Lawryna Piasoczynskiego o dobra illinskie, zomisckie.
Там само. Арк. 142 зв.

1повинни

2Ідеться про муніменти.

№331
1600p., березня 14. Варшава, на сеймі. Впис у книгу коронної канцелярії листа Яна Замойського, коронного
канцлера, гетьмана великого коронного, белзького, мальборкського, дерптського,
книшинського, межиріцького, городоцького і яворівського старости, про те, що
він за 5000 польських злотих продав Матєєві Яблоновському містечка
Скіндерполь або Чернівці, Здіславль або Бушу, Янґрод або Стіну, села Березову
і Володіївці, а також інші поселення, селища і урочища з правомїх викупу (1599p.,
лютого 20. Замостя)
Продажа або выдеркавь Скиндєрполія, Здиславія, Онькгрода и инших
маєтностєи юд іяснєвєлможного канцлѣра и гєтмана коронного
ІЗблоновском#
Жикгимонт Трєтии etc.
(Ознаимуем etc., иж, станувши шбличнє перед нами и книгами канцеліярыи
нашоє коронноє, іяснєвєлможньїи Он Замоискии зь Замостыя, канцлѣр и
гєтман великий коронныи, бєлзскии, малборскии, дєрптьскии, книшинсюш,
мєжирєі/кии, кгродєі/кии etc., староста, іявнє и доброволнє созналь, жє продал
имѣнія своє дєдичньїє, вь воєводствє Браславсюш лєжачиє, за певную // с^му
пнзєи собыча&мвьщєркафовьш Ьрожоному Матєєви Облоновском#, на што єм#
оособливыи листь запис под пєчатю и с подписанєм руки своєє и под пєчатми
и с подписанел* р&сь людєи добрых, вѣры годных, даль. До которог(о) листѴ
запис# и тот жє сам Матѣи Облоновскии пєчат свою приложил и р#ку
подписал. Што всє ширєи и достаточнєи на том записе єст описано и доложоно.
Заховуючись тєдьі іяснєвєлможньш канцлѣр и гєтман коронныи водлуг права
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посполитого, з сторони преношєнга записов вчиненого, просил нас, абысмо такь
тоєючєвистоє и доброволноє сознанє, іако и лист запис єго, до вєдомостн нашоє
приніавши, вь книги канцєліарии нашоє вписати росказали. Которьш слово до
слова такь сіа в собѣ маєш:
ІЗ, ІЪн Замомскимзь Замостіа, кандлѣр и гєтман великим коронньш, бєлзским,
малборскии, дерптскии, книшинским, мєжирєі/ким, кгродєі/ким, іаворовскии etc.
староста, чиню іавно и сознаваю сам на сєбє тьш моим листомь доброволньш
записом всѣм вобєц и каждому зособна, кому то вѣдати будєт належало, #
вшєліакого права и на кождам мѣстц# тепер и на потом будучим, ижєм продал
имѣніа и добра своє дєдичньїє, вь воєводствє Браславскол* лєжачиє, то єсть
мѣстечко Скиндєрпол албо Чернювцы, мєстєчко Здиславль албо Бушу, мѣстечко
ІЗнкгрод або Стен# и двє еєлє шсєльїх Бєрєзову и Володеювцы из ыншими вобєц
селищами и Урочищами, постами и нєсосажоньши, которьіє потш могут бьгги
юсажоны, такжє зь еєлмн и Урочищами, такь сосѣлыми, іако и нешсѣлыми,
которые єсми пєвньш правол* нѣкоторьш (особам, людєм шліахєтскіш за
служби их подавал, и тєжтые, которьіє єсми на коетєльї там тых мєстєчокь
помєнєньїх фундовал, которых тут имєніа и прозвиска, такь еєл, гако и шсоб
выражоные мѣти хоч#, зо всіакнми тоє шліахты повинностгами, которые юни
взгліадол< преречоных еєл мнѣ чинити били повинни и чинили, нє нар#шаючи
шднакь ни в ч(ш прав, привилєвь тоє шліахты, такжє и плєбанских, в тых
мѣстечках, на вьшієи писаньїє добра и сєла, шд мєнє шньш даньїє з людми, // в
тых мѣстечкахъ и селах сосѣлыми, и з ихь повинностіами, зо всими тых добрь
кгрунти, прилєшоспами и пожитками, шва всє шгулам, с полми, нивами шремыми
инєшрємьіми, еєножатми, лєсами, дубровами, з ловы рыбными, звєринньїми и
пташими, з ставы, зь ставищами, млынами и з ихь вимєлками и зо вшєліакими
меноваными и нємєнованьїми пожитками, до тых добрь належачими, такь, іако
сіа тые имѣнга зь кгрунтами и пожитками сами вь собѣ з давных часов мѣли и
тєпєр мают, ничог(о) там собє, іако сіа вьішєм помєнило, нє вьшмуючи ани
зоставуючи, #рожоно.мУпну Матѣю ІЗблоновскому и єго власньш псгтсшюш за
певную с#му пнзєи за піат тисіачєи золотых монеты и личбы, на тот час в
панства* коронних ид#чоє, личачи в кождьш золотий по тридцати грошєи
полских, на часы вєчньїє, а то шбьічаєм выдеркафовьш, то єст, жє то мнє самом#
и потшшш моим # пана ІЗблоновскогО и потсшковь єго волно будєт, коли
хотіачи, шдк#пити. На которую кондицию викупна пан ІЗблоновскии тот жє
позволил и тот лист запис #твєрдиль и позволєнєл*, подписол* р#ки и
приложєнємь пєчати своєє. Которые вышеы мєнованьїє добра прєрєчоньїи пан
ІЗблоновскии и єго потамковє зо всѣ.м правом, панованєл*, власностю,
пожитками и приходи, іако сіа вишєи помєнило, маєт держати и их вживати
юбычаем и имєнєм дєдичньш, такжє повинносте таковоє з шліахты, іаковую
мнѣ чинили, шн заживати будєт. ІЗко ж заразом в тьіє добра даю єм# мої/,
вьвіазанє, взіавши возного воєводства Браславского, взіате. Єсли би тєж пан
ІЗблоновскии сам або потомковє єго в спокомнолі дєржаню и #живаню добрь
преречоных шдкогоколвєкь іакуюпереказ# мѣли, гасам и потешковє мои повинни
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єго будємь tf коледого права и сі/ді/ и на кождом мѣстцѴборонити и заступовати
водлє давностей зємских до дєсіати лѣт под закладом піати тисіачєи золотих
полских. // Чого єсли бьш іа сам або потомковє мои нє хотіли вчинити а іїна
Иблоновского и потомком1єго зь сторони помєнєньїхдобрь і/ права заступовати,
волно єму и потомком єго будєти мєнє самого и потомков МОИХ ДО
ЗЄМСКОГО
або тріаді/ кгродского іфасноставских со то позвати. А іа и потомковє мои, нє
вымовліаючисіа жадными причинами правными и нєправньїми, повинни будемо
станути а соного и потомки єго і/ кождого права заступовати, толкокрот, колко
того водлуг давностей зємских будє/и потреба. И на том дал пну ЇЙблоновскому
тот мом лист запис з моєю пєчатю и с подписом власноє рі/ки моєє. А при том
были и тог(о) добре свѣдоми а за сочєвистою и і/стною прозбою моєю до того
листу пєчати своє приложити и рі/ки своє подписати рачили их млт. панове а
пригатєли моє вєлмолсньїє пан Марєкь Собєскии, воєвода любєлскии и староста
лункий, пан Станислав Жолкєвскии, каштєліан лвовскии, гєтман коронныи
полныи, староста грубєшовскии и камєнєї/кии, а пан Он Свошовскии, писар
зємскии лвовскии. До которого тежлисту записі моєго дліа лєпшоє пєвности и
твєрдости и пан Матѣи ІЗблоновскии пєчат свою приложил и р^ку свою
подписал. Писан вь Замостю рокі/ по нарожєню Исус Хрса, Сна Божого, тисіача
niamcom дєвєтдєсіат дєвіатого мсца фєвраліа двадцатого дніа. J. Zamoisky.
Marek Sobiesky, wo(iewoda) lubelsky. Stan(islaw) Zolkiewsky, casz(telan) l(ubelsky),
het(man) coro(nny) p(olny). J. Swoszczowsky, pis(arz) z(iemsky) l(wowsky). Maciey
Jablonowsky.
Которьш то запис выдеркафовьш, стоіачи пєрєд нами собличнє, тоm то
помєнєньш УрожоньшМатѣи ІЗблоновскии приніал и соньшво всєм апробовал и
на тую кондицыю, в том записє ©писаную, жє тые добра волно будєт
іаснєвєлможному канцлѣрови и гєтманови коронному и єго потомком сод нєго
самого и єго потомков, коликолвєкь захочєт, содкупити, позволил. А так мы,
Жикгимонт, корол вьппєи помєнєньїи, прозбе прєрєчєнои, гако слушнои, ласкаве
сіа прихиліаючи, то сочєвистоє и доброволноє // сознанє и запис прєрєчоного
іаснєвєлможного канцлѣра и гєтмана коронного на продажу Матѣю
І^іблоновскому имєнєи єго, вь воєводствє Браславском лежачих, собычаел*
вьщєркафовьш даных, такжє и тоє приніатє записі/ и сознанє того то
ІЗблоновског(Ь) в книги канцєліарьш нашоє коронноє вписати росказали єсмо.
С которых и тоm вьтис под пєчатю нашою коронною єму єсть выданыи. Писан
і/ Варшаве на соимє валном коронномь дніа чотырнадцатого мца марца рокі/
тисіача шєстсотного а панованіа кролєвствь наших полского трынадцатого а
швєдского сємого рокі/.
Petras Tylicky, ep(iscop)us
Справа того ж
cul(mensis), R. P. vicecancellarius
Zacharias Jetowicky
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 202, л. 38-40. Оригінал.

'потомков
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№332

1600p., березня 14. Варшава, на сеймі. Впис у книгу коронної канцелярії листа Яна Замойського, коронного
канцлера, гетьмана великого коронного, белзького, мальборкського, дерптського,
книшинського, межиріцького, городоцького і яворівського старости, про те, що
він за 500 польських злотих продав Матєєві Яблоновському село Носківці з
правом його викупу (1599p., травня 14. Люблін)
Продажа або вьідєркавь Носковєі/ Облоновском# шд гаснєвелмоз/сного
канцлѣра и гєтмана короньного
Petrus Tylicky, ep(iscop)us
cul(mensis), R. P. vicecancellarius

Справа того ж
Zachariasz Jelowicky

РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 202, л. 40-41 об. Оригінал. Документ ідентичний
документу №331. Наприкінці листа підписи: J. Zamoiski, canclerz у
het(man). Piotr Cieklinsky, sec(retarz) K. J. M. Pawet Wierzbicky, podcza(szy)
chelm(sky). P. Piaskowsky. Jakub Mirsky, ma(nu) pro(pria). Mikolai
Grabowiecky, ręką wlasną. Maciey Jablonowsky.

№33 3

1600 p., квітня 26. Вінниця. Позов Вінницького іродського суду брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському за скаргою руського воєводича Адама Гієроніма Сенявського
як дідича і ксьондза Станіслава Бреського як доживотного посесора про
неповернення підданих, які втекли з села Русанівців Подільського воєводства
до містечка Жорнищ
Запис возного єнєрала Костянтина Горяїна про те, що він 1 травня 1600 р.
увіткнув цей позов у ворота містечка Жорнищ
[Юрєи Струс с К]оморова, каш[талА« галиц]кии, в[ѣ]нн[ц]ки[и и браславскии
с]тароста
Врожоно[му Лавриновн] Пєсочиньск[ому, подкоморєму бр]аславьскому.
З сособы и зо [всих доб]рь вГм., а звлаща [з мєстєч]ка [Жорнищ]ь и сєл, до
нєго належачих, з в[ладз]ы и повинности враду м[оєг]о [кгродского] вини[ц]кого
приказую, абы [єстє] на рочкох кгродских вѣницких, к[оторые п]рипад#ть и
судовнє сотправованы будуть в рок# тєпєрє[пшємь] тисєча шєстьсотномь мсца
[и]юна шостого дна, на рок# завит[ом]ь самь сталь на жалобу и правноє
попиракє вєлможного пна Адам[а] Гєронима Сєнавьского, воєвод[ич]а р#ского,
гако дєдича, а ксє»д[з]а Станислава Брєского, іако посєсора доживошНого,
#справєдливиль. Которьш на вГм. жалуєш1юто[л<]ь, між, дєи, в рок# прошжш
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тисєча п[а]тьсо/и дєвєтьдєсать дєва[т]ол<, въ сосєни, подданьїє єго з сєла
Р#сановєць, Увоєводствє Подолскол* лежачого, то гст на имє Прокол Кронєць,
Тєско Павликовъ, Микитка Т[ы]л*чишин, Чипъ К#рилов, Дмитръ Дудка, Ила
Хомичь, Хома Иличъ, Сєл[и]во« Мисчичъ, Харнтонь Иванов, Дац[ко
С]упро[но]вь, (Олєксєи Дахновь, [Ку]зьма Богдановъ, Мисько Савчи[ч]ъ, Галон,
Кондрать, з жон[а]ми, з дєтьми, с коньми, з быдлом[ъ] и зо всими маєтьностАми
своими по#тєкавьліьі, в ьімєнью вГмс. Жорънищахъ пєремєппсивають. Которыхъ
5tu. млеть, надь право посполитое принлвъшы, кеєньдз# Брєском# выдати нє
хочєпгь. Прото, абы вГм. на тыхъ вмлієм помєнєньїхь рочькахь самь сталь и
тыхъ прєрєчоньі[хь] подъданыхъ поставиль альбо за кожъдого зъозсобъна
во[дьл]#гь коньстьгг#цьієи по пєтисоть гривен гро[шєи] заплатиль. Писань tf
Вєньницьі лєта Бо[жог]о нарожєньА тисєч[а] лієстьсотьного [мсца] а[пр]єлд
двадьцать ш[ос]того дна.
Позєв кгрод. вѣ»[ицкии]
Печатка
[Грєгорєм Бамбуза, писар]
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4049II, арк. 145. Оригінал.

Рок# тисєча шєс/исотного мсца май пєрвого д їт #ткнуль єсми позов
кгродскии вѣницким Чвор[о]та мєстскиє жорншцьскиє с приєзд# вѣницкого, по
єго мл. пна подкоморого браславского писаним в жалоб[є] єго мл. кеєндза
Станислава Брєског(о) to збєги, подданьїє єго, в толі позвє мєновитє шписаньїє.
[К]остє«тин Горіаин, возньш
єнєрад, рука власнаїа
Там само. Арк. 145 зв. Оригінал.

Реґести:
1600 d. 1 may. Rell(acya) polozenia pozwu od pana Bresckiego po pana
Piaseczynskiego.
Piasoczynski. O zbiegi z Rusanowic do Zomiszcz.
[P.] Sieniawski c[um] x(iądz) Brzeski [poz]ew.
Там само.

1Ідеться про С. Бреського.
№ 334
1600p., квітня 26. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському за скаргою Семена і його братанича Филипа Дмитровича
764

Шандировських про неповернення підданих, які втекли з частини села Шандирова
до міста Жорнищ
Запис возного єнєрала Костянтина Горяїна про те, що він 1 травня 1600 р.
увіткнув цей позов у ворота міста Жорнищ
Юрєм Стр#с с Ком[арова, кашта]ла» галиі/ким, староста вѣни[і/ким и
зв]иногоро[дск]и[м]
^рожоном# єго мл. пн# Лаврин# П[єсоч]иньсюш#, подкоморєм# воєво[д]ства
Браславского.
Жаловал в с#д# моєго кгродского воєводства Браславского Вѣниі/кого
зємєнин воєводства Бр[а]славского пнь Сємєн Шанъдыровским, сам ют сєбє,
ако и ют братанича своєго ііна Филипа Дмитровича Шандыровског(о),
которог(о) на тот час #в обєцє1св[о]єм маєть, на впіу мл. to тол*, иж, дєм, в
рок# прошло[лі] дєвєтдєсіать сєм[ол<] подьданьїє их власньїє, ютьчизные з части
их нєрозьдєлєно[є], з ыменъіа Шанъдырова, на имє Васко Ковт#нєнко мелникъ,
Пєдор [Д]ємьчєнько, СОнацко, Сикил Мисєнько, Исам Дєнисєнько, Оковь,
Сємєнь [Ю]щєнько, Матєм Данилович, Матєм Пєтрьічєнько, Кирило
Пєтрьічєнько, Савка Мисчєнько, Денис (Опанасєнько, СОношко Стєпанович[ь],
Гаврило Давыдович, К#нашь Ивановичь, Аньдрєм Скоробогатым, Сєміань
(Онаї/чєнько, Васил Бородыченъко, Стєпань Прєсмьічєнко, а в рок# прошлол*
дєвєтьдєсіат дєвіатол< подданьш йде мл. власным, сотчизъныи з ыменъіа
Шанъдырова на иміа Кононь Пєтричєнь[ко], з жонами, з дєтми, з коньми, з
быдъломъ и зо всєю маєтьностью своєю повьтєкавши прочь, и2 мешкають
в[о и]мєнью вшєи млсти в мєстє Жорънищахь. Которы[хъ] то подъданыхъ вша
млегь, пнє Пєсочиньскии, п[ри]ніавши в подьданьство своє до мєнованого
имє[ніа] своєго Жорь[н]ищь, пном Шанъдыровъскимъ ихь выдати нє хочєш[ь],
в чомь собє пнь Сємєнь и пнь Филипь Шаньдьфо[в]ьскиє, маючи com вашоє
млсти жаль и немалою кр[и]вд#, впі# мл. симь позьвомь позываютъ. Прото з
вирьхности вріад# моєго кгродьского Вѣницъкого приказую, абы вша мл., пнє
Пєсочиньским, пєрєдоліною самымъ, а в небытности моє3на тоть чась # Вєници
ино пєрєдь с#домь моимь кгродскии ВѢницкилі на рочки кгродскиє вѣницкие,
которы припасти и с#жоны быти мают в рок# тєпєрєшнємь тисєча
шєстьсотьномь мсца июніа шостого дніа, самь ючєвисто, іако на рок# завитомь,
стал и тых подъданых з жонами, з дєтьми, з конми, з быдлол< и во4 всєю
маєтностью их etc. на вріадє кгродскол* Вѣниі/кол* поставил, и пном
Шандыровсюш их выдал албо такс#, в констытѴцьш (описанню, за кождог(о)
подданого з них по пєтмеоть гривен гршєм полских заплатил и во всем сє їінол*
Шандыров5на жалоб# и2наконєі/ #справєдливил. Писан # Вѣници рок# тисєча
шєстьсотьного мсца априліа двадцать шостого дніа.
Позов кгродски
Печатка
Грєгорєм Бамбуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1,спр. 4051II, арк. 135. Оригінал.
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Року тиеєча шєстсотного мсца маїа пєрвого5 дніа Уткнул єсми позов
кгродским виниї/ким tf ворота мєстск[иє ж]орнищьскиє, писаньш по єго мл. іїна
Лаврина Пєсочинского, подкоморого браславьского, в жалобє іїнов Сємєна
Шан[д]ыровского и братанича [є]го со збєги на рочки кгродскиє [в]иниі/киє, в
том позвє мєно[в]итє написаньїє.
Костєктик Горіаи», возньш
єнєрал, рука власнаїа
Там само. Арк. 135 зв. Оригінал.

1опєцє

2и зайве.

3моєм

4зо

5Шандыровским 6Написано пізніше.
№335

1600p., квітня 27. Вінниця. Позов Вінницького земського суду брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському з вимогою з’явитись на сесію коронного трибуналу в справі за
скаргою братів Семена, вінницького земського судді, і Богдана Ободенських
про захоплення Іллінецьких ґрунтів з трьома пасіками і невідшкодування збитків,
завданих під час наїзду на цей маєток
Запис возного Михайла Угриновського про те, що він 29 квітня 1600 р.
увіткнув цей позов у ворота містечка Жорнищ
Жикгимонт Трєтим, Болсю мл. корол полеким, великим кніаз литовскии,
рУским, прісним, мазовєі/ким, жомоитским, ифлсанским, швєі^ким, кготеюш,
ванъдалским дєдичньш король
Тобѣ ѴрожономУ ЛавринУ Пєсочинскому, подкомєромУ воєводства
Браславског(о).
(ОзнаммУєм тобѣ, иж што в рок# прошломь дєвєтдєсіат дєвіатомь в рочкох
кгродских виницких, которьіє сУдовнє сотправованы былм com дніа волторка
мсца еєнтєбра двадцат юсмого, за позвомь кгродскимь и з декрету сW
головного трибуналу Любєлског(о) точиласи справа У сУдУ кгродског(о)
Виниі/ког(о) мєжи Урожонымь Сємєномь (Ободєньскимь, судєю зємским
виницкимь, з братомь єго рожонымъ с пнолі Богданом СОбодєнскимь, поводомь1,
з одноє, а с тобою, Урожоньш Лавриномь Пєсочиньскимь, подкоморимъ
браславскимь, з дрУгоє стороны, ю кгвалтовноє вьібитє с покомного дєржаніа
кгрУнтУи ютніатє трох пасєк, Хлибовскоє, на которомЗєлєнько ставань, 2дрйую
Харитоновскую-2 а 3третюю Хвєнєвскую'3 У Росоховатых лєсков. З дєкрєту
трибуналског[о] присіагу поводі, то єст СОбодєнским, противь тєбє,
Пєсочинским, на кгвалтовном выбитю и шкоде на сто копь грошем литовских
выконати наказано. То пак мєжи вами, юбоїами сторонами, УсУдУ кгродского
Виницького широкими и многими словами спор в том справє вашь быль и
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точилъсга, што ширєи всє мєновитє в томь дєкрєтє с#д# кгродског(о) Винш/кого
написано ест. За которыми широкими] мовами ваши[м]и спо/7 такий #рос, иж
ты, Пє[с]очиньскии, розумуючи собє com с#д# кгродског(о) Виницкого в той
справє мєнованои нєправньш декрет, чингачи проволок#, апєлєвал вси до с#д#
головног(о) трибунал# Любєлского на воєводство Браславскоє. Тєдьі суд
кгродскииВинш/кии тобє апеліацы до с#д# головног(о) трибуналу Люб£лског(о)
доп#стил и водлуг права посполитог(о), схиліаючисіа до констытуцыи сейм#
валног(о) Варшавско[г(о)], на воєводство Києвскоє апєліацьіи доп#стил и рок
вам, собєюмь сторонам, сочєвисто завитыи станю зложил. Прото мы з
верхности нашоє юспода[р]скоє приказуємо тобѣ, Лавринє Пєсочинскии,
подкомории браславскии, абы єси в Люблинє пєрєд с#дол* нашимь головнымъ
на трибунале, которьш сє трибунал зачал судити в рок# тєпєрєшнем тисіа[ча]
шєшсотном, на воєводство Києвскоє, котороє мєжи иншими воєводствами
коронними с#цисіа4 припадєт и таїа справа мєжи вами водлуг дєкрєту с#д#
кгродског(о) Виницког(о) з реєстр# приточит, ообличнє и завите к# прав# ст[ал]
ивтожсє паном (Ободєньским наконєц #справєдливил. Писан # Вини[цы] мсца
априли двадцат сємог(о) дніа року тисіача шєстсотного.
Позов
Печатка
Йван Мик#линскии, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів,ф. 5,оп. 1,спр. 4049 П,арк. 144. Оригінал.

Року ДХ мца априліа двадцат дєвіатого дніа #ткнул5позов # ворота мєтта6
жорнискиє7 головныи трибуналскии по пна Лаврина Пєсочинског(о),
подкоморог(о) воєводства Браславског(о), по нєго самог(о) в жалобє пна Сємєна
(Ободєнског(о), суди зємского виниі/ког(о), и брата єг(о) рожоног(о) пна Богдана
(Ободєнског(о) сорєч, в позвє (описаную. И рок становитисіа собєюмь сторонамь
зложил, мєновитє в позвє ©писаньш, перед с#домь головньш триб#нальсюш в
Люблинє.
Михайло &риновск[ии], возньш, рукою
Там само. Арк. 144 зв. Оригінал.

Реґеста:
Pozew trybunalski od panow Obodenskich po pana Lawryna
Piasoczynskiego o odięcie trzech pasiek Chlebowskiey, Charytowskiey7,
Chweniewskiey u Rosochatych Laskow. 1600 d. 27 aprilis.
Там само.

'поводами

2' ‘2др#гоє Харитоновское
3' 3третєє Хвєнєвскоє
‘ мєста
7Charytonowskiey

іДалі має бути ешп.
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4с#дитиса

№336

1600 p., травня 9. Кунів. Лист брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського до канцлера і
гетьмана великого коронного Яна Замойського з повідомленням про свою
готовність зустрітись з ним з питання посольської місії до Кримського ханства,
яку йому, підкоморію, доручено здійснити, і з проханням, щоб слуги канцлера і
гетьмана, особливо жовніри не створювали йому ж труднощів, бо і так він сповна
їх має від певних князів
Msclwy Panie
Naniszsze shižby moie w Mciwą lascę Wu Me0M.° Pana pilnie oddawam etc.
Przy dobrem zdrowiu fortunnego panowania od P. Boga po mysli wm., memu Mciwemu
Panu, iako vprzeimy shiga w [...] ie zyczącz etc. Na wiadomosc okolo odprawy swei
do ordy vstawnie od wm., Mego Mciwe0Pana, czekam, gdzie mi wm., moi Mciwy
Pan, roskaze, dlia niei przybyc nie omieszkam, iuzem byl sam do wm. iachac chcial.
A teraz za roskazaniem Kro. Je° Mci s poselstwem na seimiku w Winicy bye muszę.
Przy tem pilnie a pokomie proszę, zeby wm., moi Mciwy Pan, tego ostrzec roskazac
raczyl, aby mie slugi wm., więcei Panowie zolnierze, nie trudnili, bo sie mam spyszna
i od xiąząt Ich Mci niektorych w vbogiei maiętnosci swei. Odslugowac te Mciwą
laskę wm., swemu Mciwemu Panu, zawzdy winien będe, ktoremu і powtore naniszcze
shizby moie w Mciwą laskę pilnie oddawam. Dan s Kuniewa die 9 maii a01600.
Wm Me0M° Pana Nanisszy sluga
Lawrin Piaseczynski, Podkomorzy
Braslawski, mp.
Memu Wielce Mciwemu Panu Je° Mci Jasnie Wielmoznemu Pa“ Panu
Canclierzowi і Hetmanowi Wielkiemu Coronnemu etc.
AGAD w Warzawie, zesp. Archiwum Zamoyskich, sygn. 690, k. 3,4 v. Автоіраф.

№ 337

1600 p., червня 23. Люблін. Декрет коронного трибуналу з приводу декрету Вінницького іродського
суду щодо звинувачення братами Семеном, вінницьким земським суддею, і
Богданом Ободенськимй брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського в
захопленні Іллінецысих ґрунтів
Лѣта Божог(о) нарожєніа

мсца июніа КГ дніа

Пєрєд нами, депутата с#дЧ головного трыбѴналѴ Любєлског(о), на рокь
тєпєрєпшии ДФ зо веєх воєводствь Короны Полскоє выбраньши и высажоными,
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кгды сіа прыточыла справа з реєстр# за позвы, на трибунал тєпєрєшни
воєводства Києвского вынесеными, в справє меж[ы] ірожоньш Лаврыном
Пєсочьінски[л<], подкоморьш воєводства Браславског(о), поводол/, з юдноє, а
с#д[ом к]гродскил< Винницкіш Грыгоремъ Чєчєлем, подстарости[л<], Михайлом
Ласкомъ, с#дєю, Грыгор(е)мь Бамб#зою, писарок, з др#гоє стороны, позваными,
а то в справ[є] пановь пана Сємєна, с#ди замског(о) винницког(о), и Богда[на]
(Ободєнских <х>допущене апєліацьш на воєводст[во] Києвскоє со вьіби/иє
кгвал[т]овноє з спокомного д[є/?жаніа] з кгрунт# их Илинског(о) [а]бо
Илинцєвского и со [нєпр]ьініатє контровє[/?]сьіи єго, гако то всє шьірєи и
мєнови[т]є подостатк# на толі позвє и на всєм постѴпк# тоє [с]правы их описано
и доложоно єст. На рок# тогды нинєшнєл/, за тыми позвы прыпалолі,
постановивпшсє сочєвисто # с#д# нинєшнєго трыбѴналского, повод прєз
Умоцованого своєго Филипа Бокиса, а (от позван[ы]х пана Грєгоріа Чєчєлга, пана
Грыгоріа БамбУзы Умоцованьш пап Сємєнь Оцковскии, а панъ Михайло Ласко,
ctfdia кгродскии винни[ц]кни сам, в тоu справє мєжьі собою росправ# правнѴю
мєли и контровєрсьіи своє до [с]#дѴ шьфоцє вносили, просєчьі собога сторона,
абы кожды з них пры юборонєх своих был заховань. Ctfd тєдьі нинєшнии
головны трыб#налскии, выслѴхавшы собєюх сторон, позваною сторон Уволн&о
чынити1 оот позв# и com рєчьі, понєваж сторона #ріад# прысгаглог(о)
пєрєсвєдчьтти нє можє,2а которим 2, иж дєкрєта того сЧдЯ Ьтвєржєньїє сЧт.
Што дліа памєти до книгь головныхъ трыбѴналских воєводства Києвског(о)
єсть записано.
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049 II, арк. 148.
Незасвідчеиа копія.

Реґести:
декрет# зь судомь кгродским Вѣницкимь.
А. 1600 d. 23 junii. Kopia dekretu trybunal(skiego) z sądem grodzkim
winnickim, powodami, a jmcią panem Lawrynem [Pia]soczynskim, aktorėm,
[o do]puszczenie apellacyi [o nieprzyi]ęcie kontrower[syi ratio]ne wybicia [z
gronto]w illineckich.
К о п Ѣа

Там само. Арк. 148 зв.

1чыни/я

2'

2Це місце в контексті незрозуміле.

№338

1600р., червня27. Люблін. Протестація волинського воєводича кн. Яхима Корецького від свого і своєї
дружини імені перед коронним трибуналом про те, що, всупереч декретові даної
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сесії трибуналу, Павел Плоський відмовляється визнати продаж ним їм села
Кальника і урочищ Пораївки, Цибулева та Скоморошківців, зокрема видати лист
щодо даного продажу і відмовитись від цих маєтків, мотивуючи це тим, що
продаж стосується лише частини їх
Выпис с книг справ головних триб#налскихь воєводства Києвского
Лѣта Божого нарожєніа тисєча шєстьсотного мца июніа двадцать сємого
дніа
Перед нами, депутата с#д# головного трибунал# Любєлского, на рокь
тєпєрєшньш тисєча шєстьсотньш зо всихь воєводствь Короны Полскоє
собраньїми, постановившисє сочєвисто # суд#, вєлмоз/сньш єго млть кніажа
ІЗхимь Корєі/кии, воєводич волынскиы, самь com сєбє и имєнємь малжонки
своєє протєстоваль и сопєвєдаль, иж року тєпєрєшнєго на воєводствє Києвскомь
за позномь1маючы малжонка моїа росправу с пномь Павлом Плоскимь тут, #
с#дє трибуналскомь, стороны маєтности, # воєводствє Браславскомь лєжачоє,
сєла Калника, врочища2 Пораєвки, Цыбулева, Скоморошковєг/, которьш3тот
Павєл Плоский з малжонкою своєю # вєчность продаль малжонцє моєи, іако сє
то з росправы правноє показало, котором# тєдьі то Плоскому с#дь нинєшнии
дєкрєтолі своимь наказаль листь вєчистоє тоє продажи на тые сєла и врочища
мєнєньш4дати и тут з вьфєчєнємь #жє с т ь і х добрь и признанємь тоє продажи
на воєводствє сам5жє Києвском и водлє листу и продажи єго вызнати, нижли
помєнєньш Плоский, чьінєчи, снать, спротивєнє дєкрєтови трибуналском# и
листу записови своєм#, на продаж# тых добрь даному, тому досыт нє #чынилъ
а вьфєчєніа слушного зо всєє тоє маєтности нє #дєлаль, листу продажи вєчистоє
малжонцє моєи водлє першого сопис# нє даль и туть єго нє вызналь. Алє іако
тою6вєдомость маємь, иж толко часть ниіакоєс7тоє маєтности признаваючи,
которыи8 іакобы содно в тых добрах продал и на то листь досыт нєслушньш
нєнаровньїи написавши, туть # судє вшєи млти трибуналскомь созналь а то ку
кривдє и шкодє, и сошуканю малжонки моєєи #чинипь и #дєлаль, зачимь # вину
шести тисєчии копь гршєм водлє дєкрєту // трибуналекого попаль. Которьш, со
то хотєчи правно чинити, совсє, іако содно с права будєть належало, протєстоваль,
шповєдаль и просиль, абы тоє соповєданє єго млсти приніато и до книг головныхъ
трибуналеких воєводства Києвского записати казали. С которыхь и сєс выпис
под пєчатю зємьскою воєводства Києвского єсть выданъ. Писан в Люблинє.
Печатка
[...] Charlenski, podkomorzi
Jan Žaiski [...], dobrzinsky
luczki, deputat wolinski
Sebastian Karsniczky, choruzy у
Иванъ Лозка, писар зєм. києв.
deputat woyewoczwa loczyczkiego (!)
Корыкговал с книгами
Hawrilo Hosky, deputat kiewsky, ręką
Алєксандєр Шышка
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki arabskie, teka 115, plik 26, s. 1-2.
Засвідчена копія.
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Регеста:
Protestacia na Ploskie0o niedanie zapisu na kalnickie maiętnosci.
Ibidem. S. 2.
'позвомь
8которую

2врочии/

3которыи

4мєнєньш

5там

бтѴю

7ниіакуюс

№ 339

1600 p., липня 2. Кременець. Позов Кременецького земського суду брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському з вимогою з’явитись на сесію коронного трибуналу
в справі за скаргою брацлавського воєводи і кременецького старости
кн. Януша Збаразького про невиконання тієї умови угоди від 15 липня 1596 р.
про розмежування його Жорнищського маєтку і Данилковецького,
Коровайнівського та Немирівського маєтків компромісарами брацлавським
войським Юрієм Черленковським і володимирським підкоморієм Яном Бокієм
Печихвостським та суперарбітром Петром Лащем, яка вимагає
обов’язкового вписання в брацлавську земську книгу виданих йому і князю
примірників їхнього декрету щодо даного розмежування протягом року і
шести тижнів після його складання
Zygmunth Trzeci, z Božei laski krol polski, wielkie xiązę etc.
Vrodzonemu panu Lawrinowi Piaseczynskiemu, podkomorzemu braslawskiemu.
Przykazuie tobie, abys przed sądem naszem glownem tribunalu coronne0
liubelskie0na ten czas, gdy sprawy woiewodstwa wolynskie0w roku teraznieiszem
1600 przypadną i sądzone będą, oblicznie i zawicie sam stal i na zalobę a prawne
popieranie wielmozne0 pana je° mci xiązęcia Janusza Zbarazskiego, woiewody
braslawskie0, starosty krzemienieckie0, nakoniec vsprawiedliwil. Ktory na wm.
zaluie i wsmci pozywa o to, iz co czassu niedawno przeszle0miales sprawę z je°
mcią panem woiewodą braslawskim o roznice gruntu imienia twe° Zomiscz, z
iednei, a imieniami i dobry je° mci pana woiewody braslawskie0i synow ie° mci
danilkowskich, korowaiewskich i niemirowskich, z drugiei strony, o co decreta і
postempki prawne beli zaszli. A potem ty, nie przypusczaiąc tei sprawy z je° mcia
panem woiewodą braslawskim na rozsądek prawny, one roznice і dyferencye
wszytkie, miedzy temi grunty і dobry waszemi czyniące, dla vspokoienia ich і
vczynienia granic miedzy rzeczonemi dobry na rozsądek і zeznanie przyiaciol
zobapolnych, to iesth pana Gerze0Czerlienkowskie0, woiskie0braslawskie0, z ręki
je0 riici pana woiewody braslawskie0, a pana Jana Bokieia Pieczyfosckie0,
podkomorze0wlodzimirskie0, z ręki twoiei, takze i superarbitra je° mci pana Piotrą
Lascza, spolnie przez was do te0wszytkie0obranych, przypuscili і to wszitko im і
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rozsądkovvi ich w moc dali, zapisawszy i obligowawszy się sobie z obu stron pod
zakladem dziesiąci tysięcy zlotych polskich, cobykolwiek te przyiaciele i
superarbitrowie w tem wszytkiem gruncie i roznicy iego postanowili, postąpili,
wskazali, vczynili, wyrzekli i rozsądkiem swym znaliezli, zagraniczli, a te0się
podpisali i zapieczętowali, to wszytko wiecznemi czasy zdzierzec, wypelnic i granic,
przez nich vsypanych, niczym nie wzruszac, od wyroku i decretu ich nie tylko
appellowac, alie one0 niczym a niczem nie podnosic, zadne° recursu do prawa
sobie w tem nie zostawuiąc wieczenemi czassy, nad to ten act albo decret tych
sędziow poliubownych albo compromissarzow swych po vsypaniu tych granic і
wspokoieniu tei sprawy i po dacie iego do wyscia roku і szesciu niedziel do act
ziemskich braslawskich dlia wpisowania podac, // і one0 oczewiscie przyznac,
iako szerzei ten zapis albo compromis wasz okolo te0wszytkie0w sobie obmawia.
Toz na ten czas, gdy ci przyiaciele waszy і superarbitri wedlie te0listu compromisu
wasze0na czas і mieisce naznaczone na roznice tych gruntow waszych ziechali і
one wszytkie roznice і dyferencyie miedzy temi grunty і dobry zgodnie і iednostainie
vspokoili, decretem і wyrokiem swym rozsądzili і granicy wskazali, kopcami і
znakami zasypali, vtwierdzili i wieczny pokoi w tem wszytkiem vczynili, і warn to
wszytko dzierzec pod tym zakladem, wyzei mianowanym, w zapisie waszym
pomienionem przykazali, і do te0się wszytkie0podpisali i zapieczętowali, a warn,
obom stronam, decreta swoie rozdali, ty, przepomniewszy te0compromisu swe0і
decretu tych sędziow poliubownych, one0decretu tych sędziow poliubownych tei
sprawy nie tylko do wyscia roku і szesciu niedziel po dacie do act ziemskich
braslawskich dlia vpisowania ie0za requirowaniem pana woiewody braslawskie0,
alie і do te° czassu nie podal і one0oczewiscie nie przyznal. Zaczym wedlie listu
dobrowolne0zapisu compromisu swe0je° mci panu woiewodzie braslawskiemu w
zaręki, w niem opisane, dziesięc tysięcy zlotych polskich popadl. Do ktorei skazania
za to na tobie je0me pan woiewoda braslawski ciebie na rok wyszei pomieniony
pozywa. Przeto abys na roku, wyszei tobie pomienionem, stal i tę zarękę je0riici
panu woiewodzie braslawskiemu zaplacil і we wszytkiem się nakoniec
vsprawiedliwil. Pisan w Krzemiencu roku 1600 riica julii 2 dnia.
Marek Liedochowski, pisarz
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4122 III, арк. 58-58 зв.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

Регєста:
А0 1600 d. 2 julii. Od p. woie(wody) braslawskiego pozew o pozywanie
od x(ię)cia Janusza Zbaraskiego po jm. pana Piasoczynskiego w sprawie o
roznice grontow zomiszckich z grontami danilowskiemi у niemyrowskiemy
x(ię)ciajm.
Там само. Арк. 59 зв.
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№340

1600p., липня 20. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою братів Семена,
вінницького земського судді, і Богдана Ободенських про захоплення
брацлавським підкоморієм Лаврином Пісочинським Іллінецьких ґрунтів з
трьома пасіками
Выпис с книг головних трибуналских воєводства Києвьского
Лѣта оот нарожєніа Сына Божєг(о) тисєча шєсшсотног(о) мєсєца июліа
двадьцатого дніа
Перед нами, дєп#татьі с#д# головного трибунал# Любєлского, на рок
тєпєрєшним тисєча шєстьсотньш зо всихъ воєводствь Короны Полскоє
шбраными и высажоными, кгды сіа приточила справа за апєліацьією сод
декрет# с#д# кгродского Вѣницкого1, в рок# прошломь дєвєотдєсіать
дєвотомь мсца соктєбра четвертого дніа с#довнє сотправованых, вчиненого,
мєжи #рожоными Сємєнолі, судєю зєліскимь вѣниі/кимъ, и Богданомь
СОбодєньскими, поводами, з одноє, а Ѵрожонымъ Лавриномь Пєсочиньскимь,
подкоморимь бріаславскимь, позваньш, з др#гоє стороны, со то, ижь што
поводовє позваного на рочки кгродскиє вѣницкие, в року дєвє/идєсіать
сосмомь мсца дєкабра сємогонадцат дніа сужоные, позывали сокгвалтовноє
содніатьє трох пасєкь, Глєбовскоє, на котором Зєлєнько стоивал, 2др#гую
Харитоновскую'2 а Зтрєтюю Хвєнєвьскую-3 # Росоховатыхь лєсковь, со
кгр#нть Ильиньским и соиншиє шкоды, совьібитьє с покомного дєржаньїа. (О
которую то справ# мє[нова]н#ю в року дєвєтьдєсіать дєвіатсш мсца июніа
двадцать шостого дніа # с#д# головного триб#нал# Любєлского дєкрєтолі
наказано стороні поводовом, абы еони, содживліаючи право своє, знову зас
позваного ку присл#ханю доводі своєго пєрєд суд кгродским Вѣниг/кии
прыпозвали. 0) што поводовє, прихиліаючисє до дєкрєту трибуналекого,
позваного на рочки кгродскиє віниі/киє позывали. На которих рочках еони,
юбоїа сторона, совписованю тоє справы в рєєстрь с#довыми сопрыволыванью
єє контровєртовали. Суд кгродским Вѣницким, бачєчи то, ижь, іако сіа с#ды
звыклы зачинати и до реєстр# справы вписованы бывають, тєдьі сторона
поводоваїа до реєстр# тоє справы вперед вписати и приволаныа подвакроть
вчинить нє занєхала, наказал сторонє позваном далєм поступовати. Позваным,
нє приимуючи того декрет#, до суд# головного триб#налу Любєлского на
воєводство Бріаславскоє апєлєвал. А судь юнь тоє апєліацьіи єм# допустил.
А иж шло со вьібитє, тєдьі, прыхиліаючисіа в толі до права посполитог(о),
рокь собєкшстороналі на три//б#наль воєводства Києвског(о), Волынског(о)
и Браславского становитись зложил, со што позваным на суд свєтьчил. До
котороє апєліацьш поводовє позваного перед суд нинєшним трибуналеким
позвомь трибуналекилі прыпозвали, іако ширєм дєкрєть тоє апєліацьш и
припозов, до нєє вынесеньш, в собі собмовлиєть. На року ТОГДЫнинєшнимь,
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за тою сшєлглцьією и за припозвол* прыпальш, постановившися* шчєвисто У
сУдУнинєшнєго головного трибуналског(о), Умоцованьїє собєихь сторонъ, com
поводовъ шліахетныи Сємєнь Ог/ковскии а шд позваного Матий
Прибиньскии, в той справє мєжи собою.росправу мєли и тьіє жь
контровєрсьш своє, што УсУдУкгродского Вѣницкого, чинили, пєрєд СУДОм
нинєшнимь повторяли и собіасніали, повод ш Утвєржєньє а шт позваного со
скасованьє єго просили. Суд нинєшнии головний трибуналекии дєкрєть сУдУ
кгродского Вѣницкого Утвєржаєть и на вьїконаньє присєги стороны поводовоє,
декретами трибУналскими єи наказанеє, суд нинєшнии штсылаеть на рочьки
кгродскиє вѣницъкие, коториє напєрвєи com даты того декреті нашого по
вышстью шєсти нѣдель припадать и сужоны будУт. Гдє шни, шбося сторона,
поводовє ку выконанью тоє присєги а позваныи ку прислѴханю єє, рокь
пєвньїи и завитьш бєз припозву мєти мают. А кгды поводовє присіагѴ
выконают, судь шнь накажє то, што с права посполитого належати будєть.
При которои справє Умоцованьш позваног(о) протєстовалса на суд кгродскии
Вѣницкии ш шдмѣненье контровєрсьш а заховуючи позваному ш то волноє
право. И то всє дліа памєти до книгь головних трибУналских воєводства
Києвского ест записано. С которих и сєс выпис под пєчатю зємскою
воєводства Києвьского пну Лаврину Пєсочинскому, подкоморомУ
браславскомУ, єсть выдань. Писань УЛюблинє.
Печатка
Woic(iech) Humyecz(ki)
Christoph Glinka Jancz(ewski),
z Rich(tow), lowczi y deputat
pisarz viski, deputat viski, rękąswą
Стєфан Лозка,
Hawrilo Hosky, deputat
kiiewsky, ręką swą
депутат києвскии
Ивань Лозка, писар зєм. києе.
Корыкговал ГрУзєвич, тр.
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 146-146 зв.
Засвідчена копія.

Реґести:
Пну Пєсочинскому з Ободєнскими.
А. 1600 d. 20 julii. Decret tribunalski w sprawie s p.p. Obodenskimi.
Z p. Lawrynem Piasoczynskim, podkomorzym braslawskim, o gwaltowne
odięcie trzech pasiek Chlebowskiey, Chweniewskiey, Charytowskiey4 u
Rosochatych Laskow w groncie illinskim.
Там само. Арк. 147 зв.

1Після цього має бути на рочках.
Хвєнєвьскоє 4Charytonowskiey

2_ 2дрУгоє Харитоновскоє
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3' 3трєтек

№ 341

1600p., листопада 27. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою братів Семена,
вінницького земського судді, і Богдана Ободенських про захоплення
брацлавським підкоморієм Лаврином Пісочинським Іллінецьких ґрунтів з
трьома пасіками
Выпис с книг кгродских воєводства Браславског(о) вѣницких
Лѣта Божого нарожєніа тиеєча шєстсотного мца ноіабра двадцєть сємого
__

ДНА

На рочкох кгродских вѣниі/ких, cam дніа двадцєт першого мца ноіабра
припалыхь и судовнє штправованых, пєрєд нами, Грыгорел* Чєчєлєм,
подстаростим, а Михайлом Ласкам, судєю, врадниками сЬ’довьіми кгродскими
воєводьства Браславского вѣницъкими, постановившьісє собличнє tf судсобоїа
сторона, то ест их мл. пань Сємєн, судіа зємскии воєводства Браславского
вѣницкии, а пан Богдань СОбодєньскиє, зь содноє, а єго мл. пан Лаврын
Пєсочьшским, подкоморьш браславскии, з др#гоє стороны, ку записованю до
книг кгродских вѣницкихъ сознали, што водлє дєкрєту трыбѴналског(о) припал
был на рочки нинєшниє тєрмєн1ку выконаню прьісєги пано.м СОбодєнским з
двѣма свєдками, им наказаноє, на кгвалтовнол< выбитю, котороє сод пна
подкоморог(о) браславского собѣ быти мєнуют с трєх пасєкь и кгрунтов
своих пєвньїх Ильинских водлє позвѴ. За которьш вьїконаньєм тоє прьісєги
наказал суд трыбі/налскии іїну подкомором#, абы тых кгрунтов панол*
СОбодєнским Ѵступил и таксы сто копь грошєи литовских им заплатил, іако то
всє на том дєкрєтє и на nocTtfmctf правнол< достаточнє шписано єсть. То пакь
еони, шбоїа сторона, хотєчьі сє ш всѣ розницы своє, іако прьпатєли, погодити,
розьшмуют т#ю справу до рочков кгродских вѣницких, которьіє по сих
нинєшних наипєрвєи прыпадѴть и с^жоны б^дут, а то таким способом, иж в
тол* часе мают шни, собедвѣ сторонє, сполных прьпатєл своих вьівєсти, а
мєновитє их млти іїна Гнєвоша Стрыжовского, воиског(о) вѣницкого, пна Йвана
МикУлинского, писара зємского браславского, пна Грєгоріа Баиб&Ѵ, писара
кгродского браславского, пна Йвана Красносєлского а іїна (Олексѣіа
Дыаковского, на чась пєвньш, то єст шдь нинєшнєго дніа двадцєт еємог(о)
мсца ноіабра в нинєшнєм року за тры недѣли, и, на мєстцє розниц зьєхавшьі, //
тамь чєрєз пановь приіатєлєи своих шбычаем прыіательским ш всє Згодити,
сконьчыти и заграничыти мают. А єсли бы сє нє погодили, тогдьі тьіє шбедвѣ
сторонѣ на тых рочкох, которьіє наипєрвєм по сихь припадать и сѴжоны б^д^ть,
такий жє рокь в той жє справє мєтимуть, іакии на тот чась мєли, бєз жадного
прыпозвѴ, никотороє сторони праву тьш нє ^ближаючы и швшєл* вцєлє
заховуючы. Котороє ж то шчєвистоє сознанє шбѣюх сторон суд, до вѣдомости
своєє врадовоє прыніавъшы, до книг кгродских вѣницких записати казал. С
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которых и сєсь выпис под пєчатми ншыми єг(о) мл. пну подкомором#
браславском# єсть выдан. Писан # Вѣницы.
Д ві печатки

Грєгорєи Баибуза, писар
С книгами корикговалъ
Кголємбьєвскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4049II, арк. 157-157 зв.
Засвідчена копія.
Реґеста:

А0 1600 d. 27 nouembris. Rosiem miedzy p.p. Obodenskimi і
p. podkomorzym braslawskim o wybicie z trzech pasiekjllinskich.
Там само. Арк. 158 зв.

'тєрмин

№342
1601 p., лютого 21. Варшава, на сеймі. -

Впис у книгу коронної канцелярії випису з вінницької ґродської книги
(1600p., листопада 24. Вінниця), який містить впис листа Івана Романовича
Красносельського і його дружини Марії Юріївни Черленковської, де описано
розмежування їхніх маєтків Криківців і Красного з Жорнищським маєтком
брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського ( 1600 p., жовтня 26.
Вінниця)

Границы жорнищьскиє Пєсочинского
Жикгимонт Трєтии etc.
(0знаим#єл* etc. Постановивьшисіа собличьнє пєрєд нами и # книгь
каньцеліарыи нашоє короньноє, #рожоньш Лаврынъ Пєсочинскии, подкомории
браславскии, соповєдил и покладал пєрєд нами листь запись добровольньш
шліахєтьного Йвана Красносєлског(о) и жоны єго млсти Мари Юревъны
Чєрлєньковьского на #чинєньє границь вечистыхь добрамь зємьскимь
дєдичьньїмь подькоморого браславьского Жорнищьскимь, вь воєводствє
Браславьскомь лєжачимь, ют добрь их Криковєі/ и Красного, єм# ют нихь
даныхь, к том# выпис с книгь кгродскихь вѣницъкихъ созьнаныа до книгь ют
Красносєлского и жоны єго того запис# их. А иж, дєи, тєпєрь за соимомь
нинєпгьнимь роки зємьскиє вѣницъкие с#жоны нє были, Kтом# и дліа лєпьшого
бєспєчєнства на час прышълыи просиль // просил нас, абыхмо тоє право єго
приніати, перенести и до книг канцеліарыи нашоє вписати вєлєли. А такь мытои
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прозбє єго, гако слЬпгьнои, приставаючи, соныхъ листовь согледавъши и
выслѴхавъши а видєчи быти цєльїми, пєчатми и подписы р&сь напольнєньїми и
ни в чомь нє нарЬшоными, вєлєли их єсмо comслова до слова в сєсь нашь листь
вписати. И такь сіа а собє мають:
Выпис с книгь кгродскихь воєводьства Браславьского вѣницкихь
Лѣта Божєго нароженыа тисіача шєстьсотного мсца ноіабра двадцать
четвертого дніа
На рочькахь с^довыхъ кгродских вѣницьких, коториє в рок# тєпєрєшнємь
тисіача шєстсотномь мсца ноіабра двадцат пєрвого дніа прыпали и с^довьнє
сотправованы были, пєрєд нами, Григорємь Чєчєлємь, подстаростимь, а
Михамломь Ласкомь, с#дьєю, вріадниками сѴдовыми кгродскими вѣницькими,
постановивьшисіа юбличнє V сЧдЯ, зємєнин єго їсрскои млсти воєводства
Браславского ірожоньш єго млсть пань Ивань Романовичь Красносєльскии
самь (om сєбє и имєньємь малжоньки своєє панєи Мари Юрєвьньї
Чєрлєньковьскоє к# записованью до книг кгродскихь вѣниг/ких сами Ѵстьне и
доброволнє сознали. При которомь ючєвистомь сознанью своємь листь свои
вєчистого розграниченыа, єго млсти пну Лаврин# Пєсочиньском# даньш под
пєчатьми своими, такьжє и с подписомь р&си самого пна Йвана
Красносєльского, такьжє под пєчатьми и с подписами р#кь людей зацныхъ, в
томь листє нижєи сописаныхь, пєрєд нами, сѴдомь, положивъшы и юного
Ѵстънымъ а добровольнымь сознаньємь своимь ствердивъшы, просил нась,
сЧдЧ, абы єсмо при томь ючєвистомь сознанью єго млсти пна Йвана
Красносєльского и малжоньки єго млсти и1тоть лист вѣчистого розграниченыа,
до вєдомости своєє вріадовоє прип^стивьшы, до книгь кгрдскихь вѣницкихь
вписати казали. Которого мы, судь, до вєдомости своєє и дліа вписаныа до
книгь кгродскихь вѣницъкихъ приймаючи, пєрєд собою читати казали. Котории,
кгды быль читань, слово comслова такь сіа в собє маєть:
lZ\, Ивань Романович Красноселскии, а іа, Ивановаїа Красносєльскаїа Маріа
Юрєвьна Чєрлєнковского, вьізнаваємь и іавьно чинимь симь нашимь
добровольньш записомь всѣмь посполите и кождом# зособьна, нинєшніш и на
потомь б#д#щимь, што жь коториє розницы дєіалисіа межи нами юдь имєньєи
наших Криковєць и Красного, зь юдьноє, а мєжи єго млстью пномь Лаврыномь
Песо // Пєсочиньскимь, подкоморимь браславьскимь, зь другоє стороны, ють
мєста єго млсти Жорнищь и до нєго сель налєжачихь, ато шкгрунть зємлєньїи,
поліа, нивы, дѴбровы, лєсьі, заходы, рєчки, ставьки, криницы и пасєки, (о што
нась был єго млсть пань подкомории до права запозваль, то пакь мы, собоїа
стороны, іако приіатєлє повиньньїє, нє вдаючисіа в тіажбЬ мєжи собою, єсмо
погодилисіа а покои и границы вечистьіє вчинили такимь юбьічаємь, ижь мы
повьішєи вєрховиньї рєчки Лопены Прозоровых лєсковь, ют того копьца,
котории мєжи єго млстью іїномь подкоморимь а єго млстью кнзємь iZtatfiuoMb
Збаразскимь, воєводою браславьскимь, Ѵсыпань, нє Зближаючи юднакь ю то
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праву єго млсти пна подкоморого зь єго млстью, по правом р#цѣ границы,
кгрѴнты и #живаньє имєнєи нашихь Криковєс/ и Красного признаваємь, а на
лєв#ю р#к# такьжє границы, кгрѴньты и Ѵживанье єго млсти пна подкоморого
Жорьнищьскиє. 2'На которомь то, заводимы <йбедв£ сторонє пєрєставьшьг2,
тыи кгр^нты свои мєжи собою єсмо розьграничили, копьцами сосыпали и
пєвьньїми знаками шзьначили. Напрод почавьшы шт того помєнєного копьца,
зь єго млстью кїізємь воводою браславьскимь а єго млстью пномь
подкоморимь всипаного, а нєподалєко єго, идѴчидо Прозорова лєска, в которомь
пасєка наша єсть, перший копець ^сыпати єсмо дали, другим копєі/ того самого
лєска Прозорова под тою пасєкою, трєтии, минаючи тот лєсокь и пасєк# а
пєрєєхавьшьі чєрєз валокь, котории с того лєска вышол, просто на долин# до
криницы; тѴтъ четвертим копець ^сыпань. А тою долиною #низ рєчьки
Сваричовки, гдє на конєц горбу, в бєрєзьє пгатьшкопець ^сыпань. ТѴтъжє, речкѴ
Сваричовьк# повьппєи став# Жорнищьского, на старомь ставьищи всипаного,
пєрєшєдши, просто к вальк#, тамь на взгорку, # конец валькѴ шостыи копець
#сыпань. А, идѴчи тымъ валкомь чєрєз гостинєі/, котории идєть з Браславыа и
Криковєць, на тот став Жорнищьскии на Сваричовцє, # которого и сєльцє єго
млсти пана подкоморого Жорнищьскоє Старыи Ставь сєдить, на томжє вальк#
школо д#ба сємьш копець. Тымь валькомь вь лєс Великий а лєсомь и тымъ жє
валькомь чєрєз посєчь пасєки Пилиповы, гдє шсмыи копець школо млына
Ѵсыпан // Ѵсыпанъ. СОдт#ль валкомь до Лопьковского потокѴ, на которомь,
пєрєходіячи, девіатьт копець #сыпань. Гдє вжє валокь, дозор валька шд того
копьца просто лєсомь натєсами по дєрєвю до Великого поток#, чєрєз Великим
потокь пєрєшєдши, на взгоркѴ коло клен# десгатым коаец Ѵсыпань. СОд того
копьца просто лєсомь и натєсами по дєрєвью межи вфховины рєчьки Віазовицы,
которага шдна шдь с#човєховь с полганы, а др#гаа зь кгрѴньту єго млсти іїна
подкоморого Жорнищьского пришла, мєжи которыми школо граба
шдиньнадцатии копець Ѵсыпань. То всє, почавьшы шд того першого ажь до
сєго шстатнєго, копьцами и натєсами по дєрєвю на правію pftctf кгр^нты нашими
до Криковец и Красного, а в левѴюр#к# кгрунты єго млсти пна подкоморого до
Жорнищь. А потомь шт шныхъ вєрховинь и копьца того рєчьного Вгазовицею
по половицы такьжє налєвє кгрйіть єго млсти пна подкоморого Жорнищьским и
Урочище Т#заровь, а направє за тою то рєчькою кгр&пь нашь Красеньскии и
Криковецким, ажь по границі шлиньскЛо. Котороє то постановєньє #год# и
розьєздь нашь по границах, копьцахь и знакахь, в сємь листє выражоныхъ, га,
Ивань Романовичь Красносельским, a ra, Марга Красносельскага Юрєвьна
Чєрлєньковьского, симь листомь нашим добровольнымь шбовіяз&мьсіа сами
и за потомьки нашы и кождого держачого Криковєцкиє и Красноселскиє добра
наши непорушно, мої/но єго держати, ховати и николи нє взр#шати вечьными
часы. Пак ли быхмо мы сами альбо потомьки нашы и держачи3 тьіє добра,
того постановєньїа держати нє хогачи, єго нар#шипи, границы, ко/тцы и знаки
положоные розкопывали и псовали альбо чєрєз тьіє границы пєрєшривали, вь
кгр#ньты, нивы, полія, сєножати, в дѴбровы, лесы и пожитьки встѴповалисіа и
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пустошили, а собє то Опорне, мимо сєє застановєньє, привлащаючи, переказ# #
спокоиномь дєржанью єго млсти пан# подкомором#, панєи малжоньцє, дєтєм и
потомькомь єго млсти албо дєржачом# имєньє єго млсти Жорнища чинили,
тогдыповиньни б#дємь заплатити зар#ки королю єго млсти тисєч# копь гршєи,
а сторонє #кривьжонои др#г#ю тисгач# копь гршєи и вси шкоды, и наклады на
голоє рєчєньє слова (оправити. 4Ико жь и1тоє постановєньє за нар#шє»ємь
сєгозапис# нашого и границь"*, вольно б#дєть сторонє #кривьжонои нась самыхъ
и потомьковь нашыхъ, и кождого держачого тьіє добра нашы позвати до с#д# и
на триб#наль Любєльскии, такьжє до с#д# зємьского и кгродского и до тог(о)
с#д#, котории и вь бєзькролєвьи былъ. А мы, позваные, рок# // рок# и позв#
ничимь нє б#рєчи ани выим#ючисіа comтого с#д#, гдє б#дємь позвани, завитє
стати, штьповєдати и тые зар#ки и шкоды платити повиньни б#дємь, сот того
с#д# нє (отходачи. И моцонь б#дєть соныи с#дь юстатьнюю єкьзєк#цьію
правн#юбєз складань» роковь заразь Учинити толькокроть, колко того потреба
б#дєть. А прєдьсіа потомь всѣмь нинєшьніаіа #года и розграничєньє подл#гь
сєго лист# нашого моцно дєржано и ховано быти маєть чєрєз нась самых и
потомьковь наших вечъными часы. И на то даємь єго млсти пну Лаврин#
Пєсочинском#, подкомором# браславьском#, и потомькомь єго млсти сєс нашь
лист под пєчатьми нашими и с подписомь р#ки власгьноє мєнє, Йвана
Красносєльского. А при томь были того добрє свєдоми и за #стъными прозбами
нашьши пєчати свои приложити и р#ками властными подписати рачили их млсти
панове приіатєли нашы пань Гнєвошь Стрижєвьскии, воискии вєницькии, пань
Ивань Мик#линьскии, писар зємьскии воєводьства Браславьского вѣниі/кии,
пань Ивань з Коц#бь І З к # ш и н ь с к и и а шлахєтньїє пань Аньдрєи Трємьбицькии,
єнєраль, а пань Дмитр Щикитинскии, возньїє зємьскиє. Писань # Винъницы
рок# по нарожєнью Сына Божєго Ис#сь Хрса тисіача шєстьсотьного мсца
сокьтєбра двадцать шостого дніа. V того лист# видєли єсмо мы, с#дь, печатей
притиснених сємь а подписы р#кь тыми словы: Ивань Красносєльскии, р#кою
своєю. Ивань Мик#линскии, писар зємьскии браславьскии, властною р#кою.
Iwan Jakuszinski, ręką swą. Аньдрєи Трємьбицькии, возныи єнєраль, р#кою
властною. Дмитр Щикитиньскии, возньш, р#ка властнаїа.
Котороє жь то сочєвистоє сознаньє єго млсти пана Красносєльского и
мальжонки єго млсти еє млсти пнєи Мари Чєрлєньковьскоє и тоть лист
вєчистого розграничєньїа, до вєдомости своєє #ріадовоє приніавьшы, до книгь
кгродскихь воєводства Браславьского вѣницъкихъ #писати казали. Што єсть
записано. С которыхъ и сєсь выпис с книгь под пєчатьми нашыми єго млсти
пнуЛаврин# Пєсочиньском#, подкомором# браславьском#, єсть выданъ. Писань
# Вѣницы. Я того выпис# пєчати двє а подписы р#кь тыми словы: Григорєи
Чєчєль, подстаростии вѣницькии. Михайло Ласко, с#дыа кгродскии вѣниі/кии,
р#кою. Григорєи Баиб#за, писар.
' ІЗко жь тоє право подкоморого браславьского, пєрєнєсєноє и намь показаноє,
до книгь каньцєліарьш нашоє короньноє з росказаныа нашого вписано и сєсь
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выпис з нихъ с пєчатью нашою коронъною ємУ выданъ єсть. КоторомУ хочємь
мѣти, абы Увєздє зУполь // зУпольнаіа вѣра была дана такъ, іако самом^
(орыиналови. Кгды жъ соное всє право єго пры єго зУпольном моцы зоставуємь
и Утвєрьжаємь. Писань УВаршавє на соимє вальшш короньномь днія двадцать
пєрвого мсца фєвраліа рокУ Божого тисіача шєстьсоть пєрвого а пнованыа
панствь нашихь польского чотырнадъцатого а швєдского шсмого рокУ.
Petras Tilicki, ep(iscop)us varmen(sis),
Справа того ж
R. P. vicecanc(ellarius)
Zachariasz Jelowicky
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 202, л. 78 об.-81. Оригінал.

1и зайве. 2~ 2He вписується в контекст.3дєржачиє
дієслова в розумінні “не виконуватиметься ”.

4' *Тут не вистачає

№343
1601 p., березня 29. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою братів Семена,
вінницького земського судді, і Богдана Ободенських про захоплення брацлавським
підкоморієм Лаврином Пісочинським Іллінецьких ґрунтів з трьома пасіками
Выпис с книг кгродских воєводства Браславского вѣницкихъ
Лѣша Божого нарожєна тисєча шєстсот пєрвого мсца марца двадцат
дєвіатог(о) дніа
На рочко* сУдовых кгродских вѣницких, которые в рок# тєпєрєшнєм тисєча
шєстсот пєрвомь мсца марца двадцат сємого дніа припали и судовнє
(отъправованы были, пєрєд нами, Григорємь Чєчєлєл<, подстаростим, а
Михайлам Ласкам, судєю, вріадниками сУдовыми кгродскими вѣнш/кими, кгды
сє приточила справа пєрєд суд нинєшнии за розєимомь з рочковь прошлых мєжи
Урожоными их млст пнолі Семеном, судєю зємским вѣницким, а Богданомь
СОбодєнскими, іако поводом', з одноє, а Урожоньш єго млст. пнам Лаврином
Пєсочинским, подкоморимь браславскимь, іако позваних2, з дрУгоє стороны, в
которои справє поводовє сами и чєрєз Умоцованого своєго пна Воитєха
Дамаєвского, давши стороні позванУю до права чєрєз возного приволат, по
которого приволанюподнєсли розєимь, з стороною позваноюна прошлыхрочкахь
Учинєньш, в тьіє слова: [...]3
А по вычитаню того розєимУ, будУчи тут жє шчєвисто УсУдУ, Умоцованьш
єго мл. пна подкоморог(о) браславского шліахєтньш Миколам Кголємбєвским
повєдил, иж єго млст пан подкомории на тоm час єст на послУзє єго
королєвьскоє мл. и Рєчи Посполитоє до СОрды посланим и Указал зкзємпть, то
єст лист, которьш сє єго млст пан подкоморьш закладаєш послугою Рєчи
780

Посполитое посланьш до (Орды. А вказавши то, Умоцованьш єго мл. пна
подкоморого просилъ, абы єго мл. пак подкоморыи на тот час а>т рок# волньш
#чинєн и жадного всказ# на єго мл. сторонє поводовом абы суд нє чинил. А
повод дєкліаровал то, жє тоть зкгзєлшть нє може служить на тот чась
позваном#, бо єщє єст дома и нє мыслит сє єщє выправовати на т#ю послуг#
Рєчи Посполитое, бо тот єкзємпть нє дліа прєдлужєньїа справєдливости
#кривжоньш єст даным, алє на самую рєч, которого сторона позванаїа #живаєт
к# зволоцє справєдливости поводови, и нє маєть сє тот єкзєшіть стіачат на
тот час, коли сон єст дома, алє на тот час, коли вжє вьієдє на посл#г# Рєчи
Посполитое. Тєдьі4причины просил повод, абы, содніавшитот зкзємпть, наказаль
суд позваном# далєм (отьповєдати, иньшиє собороны правньїє вцалє собє
захов#ючи. Суд нинєшьнии кгродьским Вѣницьким, видєчи то, иж єго
королєвскоє5млст чєрєз листь свом шнамм#єт, жє єго млст пань подкоморьш
браславским на тот час єст на послузє Рєчи Посполитое, тот єкзємпть
приніал // и єго млст пна подкоморого волньш шт рок# #чиниль. А сторона
поводоваїа, нє примм#ючи того дєкрєт#, до с#д# головного триб#нал#
Любєлског(о) мєжи справы #ріадовые апєлєваль6. Суд апєліацьш допустил и
рокь на триб#налє в Люблинє мєжи справами #ріадовыми на воєводствє
Києвьском, Волынскол* або Браславскои, котороє бы колвєкь з них напєрвєи по
датє того дєкрєт# припасти и сужон7быти мело, им, собєкш сторонам, за тоєю
апєліацьією пєвньш и завитьш становитисє зложил и заховал, и тот дєкрєть
с#да своєго до книг кгродских вѣниі/ких запити8вєлєл. С которых и сєс выпис
под пєчатми нашими єст выдан. Писан # Вєници.
Печатка
С книгами корикговал Стєфан
Кгулчєвским, подписо/с
кгродскии вѣниі/ким
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050 II, арк. 4-5.
Засвідчена копія.

Реґести:
Дєкрєт єго млсти пну подкомором# зь пны СОбодєнскими, поводами.
Anno 1601 d. 29 martii. Decret grodzki winicki miedzy p. Obodenskimi a
podkomorzym braslawskim p. Lawrynem Piasoczynskim o wybicie pasieki na
groncie illinskim wgrodzie winnickim.
Там само. Арк. 5 зв.

‘поводами 2позваним 3Наведений далі документ ідентичний документу
Мя341. ЛПісля т є д ь і має бути с тоє. 5королєвскаїа 6апєлєвала 7сужоно
8записати
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№344

1601 p., квітня 5. Варшава. Декрет королівського реляційного суду в справі за скаргою кн. Юрія
Друцького Горського про вибиття його галицьким каштеляном і вінницьким
старостою Юрієм Струсом з Коморова з володіння Глинським маєтком
Дєкрєть мєжи старостою вѣницким а їснзєл* Горьскимь ш Глиньск
Жикгимонть Трєтии etc.
(0знаим#емы etc., ижь кгды сє прыточила справа до с#д# нашого
асєсорского с прыпозвов нашихь до попартія апєліяцьш шд с#д# замского
Вѣницкого мєжи #рожоньш Юрємь Стр#сомь с Коморова, старостою наппш
вѣницюш, поводок толко тєпєрєшніш, а с#дом зємским Вѣницюш и кнзємь
Юрємь Др#цкіш Горскимь, іяко прьіналєжачіш, прыпозваными, к# попа/ггю
апеліацыи, до нас сод нєналєжности с#д# зємского Вѣницкого нєдоп#щоноє, ‘в
справє1гакобысовыбитъе з спокоиного дєржанга кгрунт# и городища Глиньского,
которьш кнзь Горскии своши дєдичньш, а староста вѣницкии нашим
королєвсюш быти мєнили и доводить налєжнє хотіли, гако тоть акть зємьсюш
и припозвы наши ширєи в собі шписано мають. На рок# тогдьі, с тыхъ прьшозвое
прыпалымь и правнє доведєньш, вѣницюш, повод, чєрєз шлгахєтньїх Бартоша
(Оправка а Йвана // Лєньского, попираючи т#ю апєлгацьію ш налєжности с#д#
нашого взглгадол*добрь нашихь королєвскихь, а с#дь зємскии Вѣницкии и кназ
Горскии, прыпозваные, шнєналєжности с#д# нашого чєрєз Матѣга Важинского
а Марка Постоловского, листовне #моцованых своихь, гако ш добра зємскиє #
с#д# нашого спиралисє. Тєдьі с#дь нашь асєсорскии, єсли таїа апєлгацьіга тут #
с#д# нашого задворного маєть быть попирана албо нѣ, до нас на рєлгацьш с#довь
нашихь взіял. За которьш взіятєм тоє справы, кгды # судов наших власних
прєложона намь была, в рок# тєпєрєшнємь мца апрѣлга четвертого дна шд
капіталгана галицкого, староста нашого вѣницкого #рожоныи Юрєи Рыминскии,
воискии л#цкни, н шлгахєтньш Станиславь Прєворскии домовгалисє, ижь таковое
апєліяцьш, гдѣ шло шдобра королєвскиє, с#дь зємскии Вѣницкии слушнє до нас
доп#стить мѣль, до того, жє тоє апєліяцьш задворноє трибунал ничого не
#ближил; а судь зємскии Вѣницкни и кніяз Горскии через #рожоного Микола»
Г#лєвича, городничого києвского, и Матѣія Важинского за моцью з#полною на
зыскь и страт#, имь даною2, ижь т#/и # с#д# нашого той справє шдь с#д#
зємского Вѣницкого, гако шдобра дєдичньїє, зємскиє, апєлгацьіга сл#шнє нє єсть
доп#щона с тыхь прычинь, ижь староста вѣницкии по той апєліяцьш нигдѣ
апєліяцьш нє чинил, а ижь то єсть справа #чинькова швьібнтьє, котораія нигдѣ
иньдєи, шдно до кгрод# албо до зємьства пліяць и налєжность маєть, чого
доводил3 з стат#ту з роздѣл# четвертого артикул# шєстдєсіять дєвіятого,
докладаючи и того, ижь таїя справа з4 с трыб#нал# // на иньквизыцыю
выточиласе; зачимь просил3 волности. Мы, бачєчи, ижь таїя апєліяцьш, іяко
тьїкаючаїясє добрь нашихь королєвских и іяко то с#дь трыб#налскии шстрѣгль,
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Ѵзнали єсмо, ижь мѣла быти до нас доп^щона а затымъ попирана быm маєть.
Прото, сторонамь далєи поступовая наказавши, до дрѴгое ншоє сєсєи содложили
єсмо. Дні» тогды нинєшнєго апрѣліа пгатого од кнзіа Горского повєдгано, ижь
южьпотомь всказє нашам нє староста вѣницким, алє кніаз Горьским, гакодєдичь,
шрѣчъ головную, то єсть <овьібитьє з спокоиного дєржаніа з маєтности своєє
дєдичноє Глинска єсть поводом. А ижь тага справа роздвоиласіа, такь тѴть до
дворі/ нашого, гако до трыбунал^ Любєльского, до которого ачьколвєкь под
(обороноюсам6жє староста вѣницкии апєлєвал, зачим тут на тот час, нє маючи
о) то налєжности мѣстца и сЧдЧ и жадных листовь ани доводовь, просили ю
дыліацыю албо оодкладь на показане листовь и доводов, с которых сє покаже,
ижь тьіє добра Глиньскь суm єго власные дедычные, а нє наши королєвскиє, и
жє ихь в спокоиномь дєржаню и Ѵживаню, гако зємскихь, кніаз Горскии с
продками албо пєрєд держачими своими быль и з нихь єсть выбитъ. А <вд
старости вѣницького повєдаио, ижь то суть добра наши, до староства Вѣницкого
налєжачиє, на которых за позволєн&м нашим мѣстечко сосадил. А такь мы с
пнырадами нашими, на тот час пры бок# нашомь 6tfдѴчими, прыхиліаючисіа
до звычаю права посполитого, шдкладѴ албо дылгацыи на листы и доводы, с
которыхъ бы сє то показало, ижь тьіє добра Глиньскь суть єго власные дєдичньїє
и в посесыи ихь был7, то єсть од даты нинєшнєго декреті нашого до
(осминадцать недѣль позволгаємь. На которыи то час рокь юб#двЧм сторонам
там, гдѣ на тот час дворол/ нашимь // щасливе постановєни будемо, пєрєд ctfдам
нашимь захов&мы моцью того декрет# нашого. До которого налѣпш^ю вѣр^
печать коронною притиснуть росказали єсмо. Писань ЧВаршавє рокѴ Божого
нарожєніа тисєча шєстсоть пєрвого мсца апрѣліа пгатого днга.
Petrus Tyiicky, ep(iscop)us
Справа того ж
var(mensis), R. R vicecancella(rius)
Zachariasz Jelowicky
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 202, л. 97-98 об. Оригінал.

'* '' Написано над рядком іншою рукою.
2даньіє. Після цього напрошується
домовіалисє. 3доводили 4з зайве. 5просили ‘сам 7Ідеться про кн. Юрія
Горського.
№ 345

1601 p., травня 2. Люблін. Впис у книгу коронного трибуналу листів короля Сиґізмунда III про
звільнення брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина
Пісочинського від викликів за позовами на будь-які судові сесії на час його місії
як посла Речі Посполитої до Кримського ханства і на дванадцять тижнів після
повернення звідти (1601 p., березня 15 і 25. Варшава)
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Выпис с книгь головних триб#налских воєводства Волынского
Лѣта Божого нарожєніа тисєча шестисот пєрвого мсца маїа второг(о) дніа
Перед нами, дєп#татьі суд# головного трибунал# Любєлского, на рокь
тєпєрєшнии тисєча шєстсот первыи зо всих воєводст[в]ь выбраными и
высажоными, ставши юбличнє # суд# нинєшнєго, #рожоньш пан Лаврин
Пєсочинскии, подкомории браславскии, секретар короліа єго млти, положил два
єкзємптьі шт єго королєвскоє млти, єм#, іако посло[ви] до цара перекопъског(о),
на тот час #жє, [іако т ь іє єкзєлштьі свєтчат], єд#чо[г(о)], даньїє [...] справы
єго шт судов вшєліаких и просил, абы єсми их пр[.. ,]вати казали и юного водл#гь
нихь заховали. Котор[ьіє єсмо] приніали и до акть нинєшних вписати дали. [И]
та[к сіа слово от] слова в собє мают:
Жикгимонт Трєтии, Божю [мстю корол полскии, великий кніаз литовсюш,
р#ски]и, пр#скии, мазовєі/[ки]и, ж[о]моитскии, [ифліантскии н швєдскии, и
готскии, вандалскии дєдичньш коро]л
Всѣлі вобєц [и кожном# зособна, кому то вєдати належить, а звлаща с#дом
триб#налским, зємским, кгродскимь и подкоморскимь, и инымъ вшєліаюш
#ріадом.
СОзнаим#ємь, иж посьілаємо в справах великих и важних наших кролєвских
и Рєчи Посполитое зємских #рожоного] Лаврина Пєсочинского, [подкоморого
браславского, сєкрє]тара нашого, до СОрды посломь великим [... вшє]ліакиєи
кождые зособна с#довые, на іакомколвє[к ...] завислые и которые бы потам
припали ют [...] вьшм#ємо и волньш єго ют них чинимо, аж до звєрнєніа [зь
тоє посл#ги] ншоє и Рєчи Посполитое. Прото #пр. и вєрностиш ва[шіш]
ро[с]каз#є[мь], абы єстє, ютол<вєдаючи, ниіаких пєрєводов [п]равных в с#дах и
#радов вшєліаких на прєрєчоном после нашомь ютрымывати ником# нє доп#щали
и юткладали, захов#ючи сіа в толі всем водл#гь права посполитого и повинности
своєє конечно. Писан # Варшавє дніа пєтнадцатого мсца марца рок# Божого
нарожєніа тисєча шєстсот пєрвого а панованіа кролєвствь наших поленого
чотырнадцатого а швєдского юсмого рок#. Joanfnes] Zamoiski, R. P.
cancell[arius] //[...] general capit. Florian Olieszko, pisarz.
Жикгимонт Трєтии, Божю млтю корол полскии, великий кніаз литовскии,
р#скии, пр#скии, мазовеї/кии, жомоитскии, ифліантскии, и швєдскии, кгошекии,
вандалскии дєдичньш король
Всим вобєі/ и кожном# зособна, кому то вєдати належить, а звлаща с#дол<
триб#налским, зємским, кгродскимь и подкоморскимь, и инымь вшєліаюш
#радом.
(Ознамм#ємь, ижіїосьшаемо в справах великих и важных наших кролєвских
и Рєчи Посполитое зєліских посла нашого вєликого #рожоного Лаврина
Пєсочинского, подкоморог(о) браславского, до цара пєрєкопьског[о] вь (Орд#.
Прото хочємь мєти и росказ#ємь, абы єстє #пр. верност 5ши на тот час волньш
юного ют судов и вшєліаких пост#пьков правных [во]длє констытуцыи до
дванадцати нєдєль по звєрнєню сє с тоє по[сл]#ги нашоє и Рєчи Посполитое
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вчинили конечно, з[ахо]в#ючиси в томвсѣмъ подлугь констытѴцыи и сєго листу
н[ашого. Писа]н \} Варшаве літа Бжого нарожєніа тиеєча шєстсоот пєрвого
[мсца марца] двадцат піатого дніа а панованіа кролєвствь нших [полекого
чот]ырнадцатого а швєдекого шсмог[о р]ок#. Z[achariasz] Jelowicki. [...] 2[...]
єсть в[... . Пи]сан tf Люблинє.
Печатка
W. Huliewicz, woiewodstwa
Joannes Wodzinski, [...],
wolynskie0deputat, mp.
deputatus, mp.
MichaelHulewiczdeZaturec,
[...]. .
braclawski depu(tat), ma ppr.
Юрєи (Овлучимьскии, писар, mp.
Корыкговалъ c книгами
Гр^зевичъ, mp.
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050 II, арк. 6-6 зв.
Засвідчена копія. Те саме: Biblioteka Narodowa w Warszawie, oddz. rękopisow,
sygn. 3086 III, k. 25 v. (королівський лист від 25 березня 1601 p.).
Незасвідчена копія польською мовою.

Реґести:
Roku 1601 d. З maii. Wpisanie exemptow Krolia Je° Mci do act tribunalskich
w sprawach podkomorze0braslawskiego.
Ani wyczytac mozna.
Там само. Спр. 4050II, арк. 7 зв.

№ 346
1601 p., травня 13. Замостя. Лист канцлера і гетьмана великого коронного Яна Замойського до
брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського з порадою, у відповідь на
сказане в листі останнього до нього, що він, Л. Пісочинський, не може виїхати
як посол до Кримського ханства, оскільки трибунал не звільняє його на час
цього посольства від виклику на свої засідання, звернутися листом до короля по
його лист до членів трибуналу стосовно необхідності цього звільнення, з
зазначенням, що він, Я. Замойський, звертається листом у тій самій справі до
великого секретаря з тим, щоб той представив її королю
Mciwy panie podkomorzy
Zalieciwszy zyczliwe sluzby swe w laske w. mci etc.
Isz wm. raczisz pisae, ktorys w poselstwie od Je° Kro. Mci do Cara Tatarskie0
poslany iest, exemptu v sądu niechcąprzyiac i ze iuz w the droge odprawiony bedac,
chcialbys iechac, tylko spraw swych nie mozes tez odbiegac y raczys sie wywiadywac,
co bys mial z tem czinic, tedy ia inaczei nie rozumiem, iedno zebys win. // do Je° Kro.
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Mci postal co naprzedzey, proszac, aby w tem Je° Kro. Mcz raczyl dac list swoi do
Ich Mciow panow Trybunalistow. Pisze ia toz do Je° Mci X. sekretarza wielkie0, aby
to vnizenie Je° Kro. Mci przelozyl, ktory list posylam. Z tem powtore zyczliwe shizby
swe zaliecam w. mci. Dan z Zamoscia 13 may 1601.
Wm. zyczliwy przyiaciel
Jan Zamoyski
Biblioteka NarodowawWarszawie, oddz. rqkopisow, sygn. 3086 III, k. 27-27 v.
Незасвідчеиа копія.

№347
1601 p., травня 14. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою брацлавського воєводи і
кременецького старости кн. Януша Збаразького про безпідставне звинувачення
його брацлавським підкоморієм Лаврином Пісочинським у захопленні ґрунтів
Жорнищського маєтку
Выпис с книг справ головних трибуналских воєводства Волынъского
Лѣта Божог(о) нарожєніа тисєча шєстсот пєрвого мсца маїа
чє/ивєртогонадцат дьніа
Пєрєд нами, дєпУтатьі сУдУголовног(о) трибуналу Любєлского, на рокь
тєпєрєшнии тисєча шєстьсош пєрвьш зо всєх воєводствь Короны Полскоє
©браньшм и высажонылш, кгди сє приточила справа за позвом, на трибунал
тєпєрєшнии воєводства Вольшского вьшєсєньш, в справє межи вєлможньш пнам
єго мл. кнжатем ОнУшом Збаразскилі, воєводою браславсміш1, старостою
крємєнєг/кіш, поводол/, з одноє, а єг(о) мл. пнолі Лаврином Пєсочинскіш,
подкоморим браславским, позваньш, з дрУгоє сторони, © то, ижь што час#
недавно прошлого мєл 2'с позваньш'2 с поводомь справ# © розници кгрУньтУ
имєніа своєго Жорнисча, з одноє, а имєніалш и добри поводовилш сьіновь єго
мл. 3'Дєнилковских, Короваєвских и Нємировских*3, з другоє стороны, со што
дєкрєта и поступки правньїє были зашли. А потомь позваныи, нє припускаючи
тоє справы с поводом на розсУдок правныи, юньїє розници и дєфєрєнциє всє,
мєжи тьши кгрунты и добри их дєючиє, дліа Успокоєна их и Учинєньїа гранив
мєжи рєчоньшu добри на розсУдокь кУзнане4приіатєл зобопольных, то ест їїна
Юріа Чєрлєнковског(о), воиског(о) браславского, з рУки поводовоє стороны, а
пана Она Бокиїа Пєчифостског(о), подкоморог(о) володимєрского, з рУки
позваног(о), такьжє и сУпєрарьбитра їша Петра Лаща, спольнє чєрєзь них до
тог(о) всєг(о) юбраных, припустили и то всє им и россудькови их в моць дали,
записавши и ©бликговавшисіа собє зо всих сторонь под закладами дєсети
тисєчєи золотых полских, што бы колвекь тьіє приіатєли и сУпєрарьбитєр в том
ъсем кгрУнтє и розници єго постановили, поступили, всказалм, Учинили, вырекли
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и россУдком своим мєжи ними знашли, заграничили, до того сє подписали и
запєчатовали, то всє вечъньшм часы здєржит, выполънити и граниі/, чєрєз них
Усыпаных, ничим нє взрУшат, ют вырокУ и дєкрєт ^их нє толко апєлєват, алє
юного ничіш а ничим нє подносит, жадного рєкурсУдо справы собє в т о л і веєм
нє зоставУючи вєчньїми часы, гако ширєи тот запис або колтромис их юколо
тог(о) всєг(о) в собє юбмовліаєть. Тогьды, кгди тые пригатєли их и
сУпєрарьбитрь водлє тог(о) листу компромису их сторон на час и мєстцє,
назначоноє на розницѴтых кгрунговь их, зьєхали, юньїє всє розници и дєфєрє»циє
мєжи тыми кгрУнты и добри згодне и (одностайне дє//крєтол< и вырокол* своим
розьсУдили и граници всказали, копцами и знаками засипали, Утвердили и
вєчньш покои в тьш всєл< У ч и н и л и , и и м то всє держать под тьш закладом,
вышъ рєчоньш, в записе их помєнєном, приказали, и до того сє всєг(о)
подьписали и запєчатовали, и им, собєкш сторонам, дєкрєта своє роздали, то
пакь позваним, пропамнєвши тог(о) компромисУдобровольног(о) записУсвоєг(о)
идєкрєту тых сУдєи полюбовних и над слУшност самУюповода, снать, привести
хотєчи Увоктпливост, компромис свои и дєкрєт компромисарскии, и граници,
чєрєз них засыпаные, до поднєсєніа и скасованъга того всєго актУ
колшромисарского и граииі/, чєрєз тых сУдєн полюбовных Учинених и
Утвєржоньїх, пєрвєн до сУдУ головного трибУнальского, а потом и на сєимь
близко прошльш позывал и трУдност задавал, и инпєдьімєнт чинил, за што
позваныи водлє листу добровольног(о) записУ, компромисУ своєг(о) поводови в
зарУки, в нєм юписаньїє, дєсєт тиеєчєи золотых польских попал, до котороє5
сказанга зарук повод позваног(о) на рокь, вьппєи юзначоныи, пєрєд сУд нинєшнии
трибУнальскии запозвал, гако ширєи и достаточьнєи тот позовь в собє
юбмовлгаєт. 6На рокУ тогды нинєшним, за тьш позволь, вьішєм помєнєньш,
припалом, постановившиera ючєвисто УсУдУ, поводовага сторона єг(о) мл. па»
воєвода браславскии чєрєз Умоцованого своєго шліахєтного Мартина
Кратовича-6. А ют позваног(о) пна подкоморого браславского Умоцованыи єго
пань Каспєр Брєзиньскии, з мої/ю, ємУют позваног(о) до тоє справы на писмє
даною, юзвавшисіа, показал лист єг(о) королєвскоє мл. с пєчатю коронною и с
подписом рУки єго королєвскоє мл., в кагором єго королєвскаїа млеть писат
рачи, ижь пань подкомори браславскии в поеєлетво до СОрды в справах,
потребах Р є ч и Посполитое єсть посланыи, выимУючи єго на тоm час ют
вшєліаких правь и сУдовь, гдє бы кольвєкь ю што был позваныи, гако ю том
ширєи в листе ег(о) королєвскоє мл. юписано и доложоно єст. А поводовога
сторона моц и Умоцованог(о) нєправного бит Указовала и просил7, абы тот
єкзємпгь и Умоцованьш на сторонУ был ютложонь. И ю то мєжи собою
ко»тровєрсиє своє широцє вносити просили, абы каждыи при юборонах своих
был заховань. СУд нинєшнии головний трибУналскии, бачєчи то, иж идє до
єкзємптУ, тєдьі суд8 слУшнУю мої/ наидУєт до тог(о), ижь сє теж с того ж
єкзємптУ показУє, жє позваньш ест в поеєлетвє посланьш на послУгУ Рєчи
Посполитое. Тєдьі суд нинєшнии, тот єкзємпть приніавши, юног(о) позваног(о)
на тоm час волньш чинит ют рокУ а тУю справУ завєшаєть до звернена с тоє
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послуги за шест нєдєл и рокь завитьш бєз припозву // на трибунале Любєлстм
В КОТОр<ШКОЛЬВЕКЪ ВОЄВОДСТВЄ, такь КОрОННСШ, іако Волынскомъ, Києвскомь,
Браславским, котороє содно по зьвєрнєнью с тоє послуги єго и по вьшстью шести
нєдєль с#жоно будєть, кгды ж до запис# идєть, захов#єть и заховал. И то всє
дліа памєти до книгь справь головных трыб#нальских воєводства Волынского
ест записано. С которых и сєсь выпис гст выдан. Писан # Люблинє.
Печатка
Franciszek Crassinski, castellanus
Alexander Zahorowski,
cie(chanowski), marsalcus
deputat wolynski, mp.
Albertus Bielski, not(arius)
Michael Huliewicz,
c(astrensis) petric(oviensis),
deput(at) braclaw(ski),
deputatus pal(atina)tus siradzien(sis)
ręką wlasną
Юрим (Овлучимьскии, писар
Корыкговалъ Гр#зевичъ, mp.
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 13-14.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Спр. 4110III, арк. 10-11. Незасвідчена
копія. Переклад польською мовою.

Реґести:
Anno D(omi)ni 1601 d. 14 maii. Decret miedzy p. woiewodą braslawskim
a p. podkomorzym o exempt Kro(la) Je° Mci.
O podniesienie.
Там само. Спр. 4050II, арк. 14 зв.

1браславским
Нємировскими
8Зайве слово.

2' '2позваньш
3' 3Данилковскими, Короваєвскими и
4знаню
5которого
** * Речення не закінчене.
’ просила

№ 348
1601 p., червня 7. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою кн. Юрія Друцького
Горського про те, що з речей його підданого Васька Костюковича, коли він їхав
через містечко Гулівці на ярмарок до Прилуки, Богдан Коцюб Якушинський,
власник Гулівців, незаконно взяв 10 злотих мита
Роспис с книг справ головных трибуналских воєводства Волынского
Лѣта Божого нарожєніа тисіача шестсот пєрвого мсца июніа сємого дніа
Пєрєд нами, депутата суд# головного трибуналу Любєлского, на рок
тєперешним тисіача шестсот пєрвьш зо всіх воєводствь Короны Полскоє
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обраними и высажоными, приточиласє справа з реєстр# судового мєжи
#рожоньш кнгазел* Юрємь ДрѴцкил* Горскимь, поводол*, а шлгахетнымъ
Богданол* Коцюбол* Икушинскил/, позваньш, а то, иж в року прошлол* тиеєча
шєстсотнол*, кгды подданьш поводовь Васко Костюкович єхал чєрєз мєстєчко
позваного Г#левцы до Прилуки на іа/шарокь, тєдьі позваньш мимо
констытуцыи comтого подданого поводового в мьітє золотых дєсіат comрєчєи
тыдс, што вєз, нєправнє взіал, за што # вину, в констытуцыи сописанои1, попал, со
што повод до суд# трибуналекого позваного запозвал, со чом ширєи позовь
мєнованьїи в собє собмовліаєт. На року тєдьі нинєшнєл*, за тьш позвол*
припало,w, постановившисга сочєвисто # суд# нинєшнєго трибуналекого, соm
повода #моцованыи єго шліахєтньш Матфєи Прибинскии a comпозваного пан
Григорєи Баибуза, писар кгродскии виницкии, за моцми достаточными в той
справє мєжи собою росправу мєли и соналєжность фор#л* контровєртовали. С
которых КОНТрОВфСЬІИ ИХЬ суд НИНЄШНИи ГОЛОвНЬїи трибуналскии ВЬфОЗ#МЄвШИ
а в и д є ч и то, иж нє позывал2до кгрод# ани до иншого жадного #ріад# коронного,
алє просто на трибунал под сужєнємь воєводства Волынского, гдє сє вшитки
справы сотправуют, теды суд нинєшнии фор#л* наид#єт, а сторонє позванои
поступоватн наказ#єт. А в поступку сторон суд нинєшнии налєленую справу
наид#єт и позваному сотповєдати наказ#єт. А в сотповєданю суд нинєшнии
скутєчнє сотповєдат наказ#єт. А в скутєчнол* сотповєданю суд нинєшнии
наказ#єт, абы позваныи присєгу на тол* #чинил, гако жадного мыта com
подданого поводова нє брал и шкоды // єму нє #чинил. А иж сє таїа справа
точит # воєводствє Волынскол*3, которьш4прє5содлєгпост такь пр#дко зьєхати
нє можєт, теды суд нинєшнии тую присєгу до нєдєл шести соткладаєт и ро/с
собима сторонам # воєводствє Браславскомь, Києвскомь або Волынскол*,
котороє с тых пєршєи сужоно будєт, заховуєт. И то всє дпіа памєти до книг
справ головных трибуналских воєводства Волынского єсть записано. С
которых и сєс выпис єст выдан. Писан в Люблинє.
Печатка
Mikolaj [.. .]skj,
Jędrzey Maslowsky, deput(at),
dep(utat) woiewodz(wa)
chorą(žy) wielun(ski), mp.
Jendrzey Fredro [...] па Sochubyczach,
kijowskiego, mp.
deputat woiewodztwa ruskiego, wlassną
Юрєи (Овлучимьскии, писарь
Корыкговалъ Гр#зевичъ, mp.
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 29-29 зв.
Засвідчена копія.

Реґеста:
W Lublinie 1601 10 julii. Między xięciem Druckim a p. Jakuszynskim. In
causa chlopa pogrąbienia w Huleiczach juramentum seu evasio.
Там само. Арк. 30 зв.
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‘оэписанУю 2Ідеться про позивача. 3Далі відсутній фрагмент тексту.
кого йдеться? Про позваного чи позивача? 5прєз

*Про

№349
1601 p., між 28 квітня і 10 червня. -

Запис у “Посольській книзі Лаврина Пісочинського” про те, що останній
не міг виїхати з Любліна як посол до Кримського ханства, тому що в трибуналі
його не звільняли від викликів на судові засідання на час посольства, а
брацлавський воєвода як член трибуналу чинив йому безпідставні труднощі
W Lublinie odprawiwszy sie z skarbu, nie mogi wyiachac w droge, // bo wtrybunalie
exemptow nie przymowano i p. woiewoda braclawski, bedac sam tribunalistą, tego
posla okolo trzech niedziel zatrudnial byl nieslusznie.
Biblioteka Narodowa w Warszawie, oddz. rękopisow, sygn. 3086 III, k. 40.
Незасвідчеиа копія.

№350
1601 p., червня 10. К а м ’янець-Подільський. -

Лист Лаврина Пісочинського до короля Сиґізмунда ІП в тій його частині,
де сказано, що він, Л. Пісочинський, зі значним запізненням виїхав з Любліна
як посол до Кримського ханства, бо в трибуналі його не звільняли від викликів
на судові засідання
Z iako trudnoscią z Liubliną odprawilem się, gdzie exemptow W. K. ІѴІсі na
Tribunalie przymowac nie chciano i czas zwloczono, tom W. K. KTci, panu memu
M(ilosciwem)vprzez pierwsze pisanie moie oznaimil.
Biblioteka Narodowa w Warszawie, oddz. rękopisow, sygn. 3086 III, k. 41.
Незасвідчеиа копія.

№ 351
1601 p., червня 17. Вінниця. -

Квит поборці Брацлавського воєводства вінницького ґродського судді
Михайла Ласка про сплату брацлавським підкоморієм Лаврином Пісочинським
побору з містечка Жорнищ згідно з ухвалою Варшавського сейму 1601 р.
Михайло Ласко, судіа кгродскии вѣниі/кии, побо/ща воєводства
Браславског(о)
СОзнаимую симь моим квитом, ижь єго мл. пан Лаврин Пєсочинским,
подкомории браславскии, водлє Ухвалы сєиму валного Ва/шіавского в року
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тєпєришьнємь тисєча шєстсот пєршомь озтдал мнѣ побор єго королєвскоє мл.
чєрєз воита своєго жорниского Матыса Наропимского з ы м £ » а своєг(о)
мєстєчка Жорнищь, то єст сот мєщан маєтнєиших з д[о]му шт чоловіка
тридцати по грошєи дванадцати, tom мєщан [...] чоловіка п а т и д є с а / и п о
грошєи шести, tomпопа золоты[х...] полских, tomмєлника comдвух кул мучных
дорочныхпо грошєи дв[анадц]ати, tomкола стулного грошєи плт. В чст а зверху
помєн[єного є]го мл. ііна подкоморєго браславского квитую и волньш чинє[ню
... п]одал єсми єго мл. пну Лаврину Пєсочинскому, подкоморєм[у браслав]скому,
сєс мои квит з моєю пєчатю и с подписом властноє руки. [Писан] УВѣници
року Божого тисєча шєстсоть пєршол< мсца и[юніа 1]7 [ д ] н а .
Печатка
Власною рУкою
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1,спр. 4050II, арк. 23. Оригінал.

Реґеста:
А. 1601 d. 17 junii. Quit poborowy pana Laskow zomiski o oddanie poboru
zZomisz.
Там само. Арк. 23 зв.

№352
1601 p., червня 27. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському в справі за скаргою Семена Шандировського про
неповернення підданих, які втекли з частини сіл Шандирова і Тростянця до
міста Жорнищ
Юрєи Струс с Комарова, капіталіан галицкии, староста вѣницкии и
звиногородскии
^рожоному єго млсти пну ЛавринУ Пєсочинскому, подкоморому
браславскому.
Жаловал в судУ кгродского Вѣниі/кого зємєнин воєводства Браславского
пан Сємєн Шандыровскии на вшу мл. to толі, иж, дєи, в року прошлол/ тисєча
niamcom дєвєтдєсіат дєвіатол* подданьїє сотчизньїє пна Сємєна
Шандыровского з сєла Шандьірєва, з части єго, на имє Оков, Пєдор Дємкович,
Йван Росолишин зіат, Гаврилиха вдова, Матєи Ковтуноватыи, Андрии
Скоробогатыи, Пєтрь Ющенко, Орєма Хрул, з жонами, з дєтми, с конми, з
быдлол* и зо всѣми маєтностіам[и] своими повтєкавши, мєшкают во имєню
вмл. сєздє, Увоєводствє Брас[л]авском лєжачол*, в мєстє Жорнищах. А потьш
в тьш жє року подданьїє пна Сємєна Шандыровского з части имєніа єго з
сєла Тростєн[ц]а на имє Иліашь з братом своим Андриєм а Галоном, з жонами,
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з дєтми, з конми, з быдлол* и зо всѣми маєтностами своими повтєкавши
прочъ, мєшкают во t/мєню вмл. в мєстє Жорнищах. Так теж в року тисєча
шєстсот пєрвомь подданьїє єго с тых жє имєнєи єго, з части єго Шандьірєва
и Тростєнца, на имє Савка [ІЗ]ковєкко, Васил, Фєдко, Ивахно, Пєдор, Павло,
Микита, Ан[др]#съ, Богушъ, Исаико, Трохим, Стєцко, Сєргим, Лукъіан,
Сє[м]єнь, з жонами, з дєтми, с конми, з быдломъ и зо всѣми [має]тностами
своими повтєкавши прочъ, мешкаю[m во им]єню вмл. мєстє Жорнищах.
Которых, дєи, вмл., до мєнованого мєста [Жорн]ищъ приніавши над право
посполитое, пну Сєм[є]ну Шандыровскому выдати нє хочєпгь, в чом юн, маючи
ют вмл. жал, кривд# и шкод#, сим позвол< позьіваєт. Прото приказую, абы
вмл. пєрєдо л і н о ю , а в нєбьітности моє[и] ино пєрєд судол* кгродским
Вѣниг/ким на рочках кгродских вєниг/ких, которы[е] в року тєпєрєшнєм
шестсотном пєрволі мца июліа тридцат пєрвого дніа припасти и сужоны быти
маюm # Вѣницы, іако на року завитом, сам стал и, тых всѣх мєнованьїх
подданыхъ збєгов з жонами, з дєтми, з конми, з быдломъ и зо всѣми
маєтностами # суд# поставивши, пну Сємєн# Шандыровскому выдал або за
кождого, іако за збєга, шац#нком, в констытуцыи юписаным, по пєтсот гривен
гршєи заплатил и в толі сє пну Сємєн# Шандыровскому #спра[вє]д[ли]вил.
Писан # Вѣницы рок# SXA мсц[а июніа
дніа.
Позов
Печатка
Грєгорєм Баибуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4050 II, арк. 64.
Оригінал.

Реґести:
Stanialaw [.. Jawski, ieneral woiewodstwa braslawskiego, miessacza iunia
dnia triczetego po pana Piasoczynskiego.
Pozew od p. Szandyrynskiego (!) pojmp. Lawryna Piasoczynskiego o zbiegi
p. Szandyrynskiego (!) ze wsi Szandyrewa do Zomiszcz p. Piasoczynskiego.
Anno 1601 d. 27 juny.
Там само. Арк. 64 зв.

№ 3.53
1601 p., липня 25. Вінниця. Позов Вінницького іродського суду брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському в справі за скаргою Павла Жоховського як доживотного
володільця і белзького воєводи та галицького старости Станіслава Влодека як
дідича про неповернення підданих, які втекли з села Онацківців (Подільського
воєводства) до міста Жорнищ
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Запис возного єнєрала Андрія Трембицького про те, що він 28 липня 1601 р.
(відніс цей позов до міста Жорнищ)
Юрєи Струс с Комарова, кашталіан галицкии, староста вѣницкии и
звиногородскии
^рожоному єго мл. пану Лаврину Пєсочинскому, подкоморому браславскому.
Приказую, абы вша мл. на рочках кгродских вѣницких, которьіє в року
тєпєрєшнєм тиеєча шестсот пєрвомь мсца еєнтєбра оодиннадцатог(о) дна
п[ри]пасти мают, сад* собличнє и завитє Ядворє єго кр. млт[и tf] Вѣници стал,
нажалобу и правноє попиранє #рожоно[г(о)] пна Павла Жоховског(о), ако пна
доживо/иного сєла СОнаі/ков[є]ць, а вєлможного пна Станислава Влодка, воєводьі
бєяского, старосты галицког(о), того жь сєла (Онаї/ковєць, гако пна дєдичного,
^справедливий. Которьш вшу мл. вєспол зь єг(о) мл. пном воєводою бєлекіш,
икопномдєдичньш, позьіваєт сото, ижь подданьїє єго властньїє доживотньїє а
гг(о) мл. ііна воєводьі бєлекого, гако пна дєдичного, з сєла СОнацко[в]єць на имє
И[ва]нко Р#дыи, Павликь сын Иванков, Курило здт того ж Иван[ка, Гара]сим
Шипов сын, з жонами, з дєтми, с конми, з быдло[м] и зо всими маєтностіами
своими до имєна вмс. мєста Жо/шищь, воєводствє Браславском лєжачог(о),
прочь втекли и тєпєр там зь вмс. мєшкают, а вмс. тых менованых подданых
тому акгорови выдати не хочєш. Прото абы вша мл. на року помєнєном стал и
тых подданых мєнованьїх тому акторови выдал або в невыданю их за кождого
збєга зособна водлугь констытуцыи по піатисот гривен тр. полских заплатіть
и во всєм сє на жалобу тому акторови #справєдливнл. Писан VВѣници року
тиеєча шєстсот пєрвого мсца июліа двадцат піатого дніа.
Позов кгрод. вѣниц.
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 31. Оригінал.

Року ЇЇХ& мсца июліа двадцєть юсмого дніа.
Аньдрєи Трємбш/кии, возньш
єнєрал, р&соювласною
Там само. Арк. 31 зв. Оригінал.

Реґести:
(0 збєги, тьіє суть мои властньїє ют лєт ДГ.
До Жорнищь ют ііна Жоховского.
Pozew od pana Zochowskiego po p. Piasoczynskiego o zbiegi z Onaskowic
doZomiscz. Anno 1601 d. 25 july.
Там само. Арк. 31 зв.
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№ 354

1601 p., вересня 7. Вільно. Декрет королівського суду в справі за скаргою кн. Юрія Друцького
Горського про вибиття його галицьким каштеляном і вінницьким старостою
Юрієм Струсом з Коморова з володіння Глинським маєтком
Дєкрєт мєжи кнзєм Горским а паном галицкіш соГлинскь
Жикгимонть Трєтим etc. //
(ОзнаммУємьі etc., ижь сако єсмо пєрьппш дєкрєтолі нашимь з одєсланга сУдУ
головного трыбУнальского Любєлског(о) в справє мєжи Урожоными1кнзєм
Юрьємь ДрУцкимь Горским, поводолі, а Урожоньш Юрьємь СтрУсомь с
Коморова, капіталіанол* галицюш, старостою нашим вѣницким, позваньш, гакобы
ю вьібитє кгвалтовноє з спокомного держаньга кгрУнту и городища Глинска
дылгацыи албо содкладУ стороні поводовом на листы и доводы, с которых: бы
сіа показало, ижь тьіє то добра Глинскь суm єго власныс дєдичньїє, позволили и
сторонам юбѴдвѴл* рокь за недѣл сосмьнадцат пєрєд нами сіа становиш
назначили, гако со том прєрєчоньш дєкрєт нашь ширєм собмовлгаєт. На рокѴ
тогды нинєшнєм сѴдов наших власныхь с тоє жь рыліацыи и назначєньїа рок#
припадаючим, стороны прєрєчньїє, поводовага чєрєз шліахєтного Григорій
Пашинског(о), а позвана» чєрєз шліахєтного Фєдора Ласка, 2Умоцованые свои'2,
Указовала3листы пєвньїє дѣльчие, которыми выводила, жє тьіє добра, сокоторьіє
спорь идєть, малжоньцє повода кнзіа Горского правом дєдичньш належать;
поводовая4зас сторона пєвньіми такжє листы и свєдєцьствьі, жє добра тьіє до
староства нашого Вѣницкого приналєжать, соказовала и доводила. Мы с пны
радами нашими, пры бокУ нашолі бУдУчими, прослухавши выводов и споровь
сторон шбУдвух, бачєчи то, ижь што сіа ткнєт выбитіа с тыхъ добрь, ижь
помєнєньїм кніаз Горскии в посєсьіи ихь єсть, сочом Умоцованьш єго справі нам
дал, прото шпомєнєноє // вьібитьє, ничого нє сказУючи, справі тУюсолєпшос/и
права тоє маєтности на соимъ валным блзко прышпым (одволаєм и сторонам
собУдвУмь рокь на том жє соммє шостого дніа (од зачатыа єго назначаємь. Алє
ижь нє (одна таїа маєтность и добра тьш имєнєм албо прозваниємь Глиньскь
можє быт названа, абы єсмо на прышлыи соммь и рокь, чєрєз нас назначоньш,
тьш достаточнємшУю вѣдомост со добра тых5 и положєню ихь и со иньшихь
соколичностгахъ мѣть могли, прото рєвизорьі наши дліа скУтєчного вьівєдєнга сє
и выпытанга там зослат Умысливши, гакожь ихь назначаєм тьш дєкрєтолі нашим
Урожоных Юріа Чєрлєньковского, браславского, и Гнєвоша Стрыжовского,
вѣницкого, вомскихь, которьш росказУємь, абы сод даты дєкрєтУ нашого
нинєшнєго за недѣлъ дванадцать до добрь прєрєчоньїх Глинска зьєхали и талі
сє скУтєчнє, єсли сУть іакиє иньшиє добра и гдѣ которые бы тьш назвискомь
Глиньскь звано, довѣдали, до того, хто здавна тьіє маєтности, со которьіє спор
идєть, дєржал и Уживал. А штоколвєкь в тои мѣре довѣдаютсіа, чєрєз листи
свом завартьш нас нєхам відомими Учиніат моцью того дєкрєтУ нашого,
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которьшдла лєпшоє вѣры под пєчатю коронною выдат сємо росказали. Писань
УВилни рокУ Бжог(о) тьісєча шєстсот пєрвого мсца сєньтєбра сємог(о) дна,
панована кр. нших полского чєтвєртогонадцат а швєдского сосмого рокУ.
Petras Tylicky, ep(iscop)us
Справа того ж
var(mensis), R. P. vicecanc(ellarius)
C. Michalowski
РГАДА, ф. 389, on. 1,д. 202, л. 106 об.-107 об. Оригінал.

'ірожоньш 2‘ 2Умоцованых своих 3Ідеться про поводову сторону. 4позванаа
5тьіє
№ 355

1601 p., вересня 13. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою Павла
Жоховського як доживотного володільця і белзького воєводи та галицького
старости Станіслава Влодека як дідича про неповернення підданих, які втекли
з села Онацківців (Подільського воєводства) до міста Жорнищ, маєтку
брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського
Выпис с книг кгродских воєводства Браславского виницких
Лѣта Божог(о) нарожєна тисєча шєстсот пєрвого мсца сєнтєбра
трєтогонадцать дна
На рочкох сУдовых кгродских виницких, которьіє в рокУ тєпєрєшнєм, звышъ
писанам, мсца сєнтєбра пєрвогонадцать дна припали и сУдовнє ютправованы
были, пєрєд нами, Григориєлі Чєчєлем, подстаростим, а Михашкш Ласкам,
судєю, врадниками судовылшкгродскими виницкими, кгды сє приточила справа
за позвом Урожоног(о) пна Павла Жох[о]в[ског(о)], ако пна доживотног(о) сєла
(Онацковєц, повода, з одноє1, а Урожоньш єго мл. пном Лав[рином] Пєсочинсюш,
подкоморимбраславским, позваньш, з дрУгоє сторони, в кагором справє [повод],
сам бУдУчи сочєвисто и чєрєз Умоцованого своєго пна Петра Бромирског(о)
да[вши сторо]нУ позванУю до права чєрєз возного приволат, по которог(о)
приволана поднєсь2, п[о поз]ваног(о) выданьш, которьш так са в собє
маєт: [...]3
А по вычитаню того позвУ сторона поводоваа, довєдши [рокУ] и положена
позвУ, слУшнє вєдлє права просила, абы сє позваньш на позов сє сп[равовал].
Гдє тУ4жє шзвавшисє и ставши сочєвисто, Умоцованьш comстороны поз[ваноы]
Миколам Кголємбиєвскии повєдил, иж єго мл. пан подкоморьш браславскии на
т[от час] на послУзє єго королєвскоє м и л о с т и и Р є ч и Посполитое до СОрды
посланыи. [И Ука]3ал зкзєлшть, то єст листь, которьш сє єго мл. пан
подкоморьш закладаєт послУгою Рєчи Посполитое посланыи до (Орды. А
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вказавши то, просил, абы єго мл. па» подкоморьш на тоm час comроку волньш
і/чинєн5 и жадного всказ# на єго мл. сторонє поводовои6 абы суд нє чинил.
Протне чом# и актор ничого нє контрадиковал. Тєдьі и суд кгродскии Винш/кии
таковоє дыліации єго мл. пні/ подкоморєму позволил // и наказі/єть, абы єго ш.
пан подкоморьш по зворочєню з Орды за дванадцат недѣлъ на рочках кгродских
вѣниіуких, которьіє бы по тых дванадцати нєділгах пєршиє сѴжоньш были7. На
которых то рочках кгродских виниі/ких их мл. собога сторона, так поводоваїа,
гако и позванаїа, за тьш позвеш бєз жадного припозв# рок пєвньш и завитьш
такий, гакии на сєс час был, и на сон час мєти мают, соднакь нє Зближаючи
собѴдвумъ сторонам постѴпкѴ правного. И то дліа памєти до книг кгродских
виниі/ких записати казал. С которых и сєс выпис под нашими пєчатми єсть
выданъ. Писан Виници.
Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
Корыкговалъ с книгами
Копчинъскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 39-39 зв.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Спр. 4105 Ш, арк. 7-7 зв. Незасвідчена
копія. Переклад польською мовою.

Реґести:
А° 1601 d. 13 7bris. Decret grodz(ki) winicky, co diliatyi dopuszczono.
Panu Piasoczynskiemu w sprawie z panem Zochowskim o zbiegi z
Onackowiec do Zomisz. Z grodu winnickiego.
Pozew pana Zochowskiego po p. Piasoczynskiego o zbiegi z Onackowiec
do Zomiszcz.
Там само. Спр. 4050II, арк. 39 зв.

1Далі напрошується межи ним.
2Далі має бути позов.
3Наведений далі
документ ідентичний документуN° 353. 4тут 5Далі має бути был. 6позванои
1Далі напрошується стал.
№356
1601 p., жовтня 29. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою Микити
Олехновича Дешковського про неповернення підданих, які втекли з частини
села Дешківців до міста Айсина, маєтку краківського каштеляна, черкаського,
канівського, білоцерківського і богуславського старости кн. Януша
Острозького як дідича і Станіслава Єрдана з Заклічина як доживотного
державці
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Видимус с книг кгродских воєводства Браславског(о) вєниг/ких
Літа Божог(о) нарожєніа тиеєча шестсот пєрвого мсца шктєбра двадцат
дєвіатого д н а
На рочках судових кгродских вєниі/ких, коториє в року тєпєрєшнєм, звыш
писанам, мсца шктєбра двадцат трєтєг(о) д н а припали и с#довнє штправованы
были, перед нами, Григорєм Чєчєлєм, подстаростим, а Михайлом Ласком,
судєю, вріадниками судовими кгродскими в є н ш / к и м и , кгды сє приточила справа
за позвом зємєнина воєводства Браславског(о) шліахєтного пна Микити
(Олєхновича Дєшковског(о), повода, з одноє1, а вєлможним ег(о) мл. кніажатєм
ІЙнушєм СОстрозским, кашталіаном краковским, іако пнол* д є д и ч н ь ім , а єго мл.
пном Станиславом Ерданол< з Закличина, іако дєржавцою мєста Аисина,
позваньш, з др#гоє сторони, в котором справє повод чєрєз #моцованог(о) своєго
пна Миколаїа Кголємбьієвског(о), давши сторону позную2до права чєрєз возного
приволат, по которог(о) приволаню поднєс позов на позваних, которыи так сє в
собє маєт:
Юрєи Струс с Комарова, кашталсан галиг/кии, староста вєниі/кии и
звиногородскии
Вєлможному ег(о) мл. кнжати П^нушови (Острозском#, кашталіанови
краковскому, старосте черкаскомУ, канєвскому, бєлоцєрковскому и
богуславскому, сако пну дєдичному, а #рожоном# пну Станислав# Ердану з
Закличина, іако дєржавци мєста Аисина.
З вирхности #ріад# моег(о) старостинског(о) приказую 5Гм., аби іГм. на
рочках кгродских венш/ких, коториє в року тєпєрєшнєм тиеєча шестсот пєрвом
мсца шктєбра двадцат трєтєг(о) д н а припад#т и с#жоны быти мают, шбличнє
и завите # дворє єго кр. мл.3Виници, іако на рок# завитом, ку прав# стали, на
жалобу и правноє попиранє зємєнина воєводства Браславског(о) #рожоного пна
Микити (Олєшковича (!) Дєшковског(о) #справєдливили. Котории вГм.
позьіваєт што, иж, дєи, в року тєпєрєшнєм тиеєча шестсот пєрвого подданьїє
єго мл. власниє штчизниє дєдичньїє с части єго сєла Дєшковєг/, воєводствє
Браславском лежачого, Марко Сорочєнко, Курило а Денис Петренко, з жонами,
з дєтми, с конми, з быдлы и зо всіми маєтностіами своими до имєніа вГм.
мєстєчка // Аисина, # воєводствє Браславском лєжачог(о), проч #тєкши, и тєпєр
там за вГм. мєшкают, а вГм. тих подданых пну М и к и т и ДєшковскомУвыдатм
нє хочете. Прото абы вГм. на року помєнєном стали и тих подданих, звыш
мєнованих, з жонами, з дєтми и зо всіми маєтностіами их пну Дєшковском#
выдали албо в нєвнданю их такс#, в констытуцьш шписаную, по піатисот гривен
гршєи полских заплатили и во всєм сіа том #справєдливили. Писан VВєници
року тиеєча шестсот пєрвог(о) мсца еєнтєбра шемогонадцат д н а .
А по вычитаню тог(о) позв# сторона поводоваїа, довєдши року и положена
позв#, слушнє вєд[лє] права просила, аби сє позваниє на позов справовали. Гдє
тут жє шзвавши и ставши шчєвисто # суд#, #моцованыи сторони позваноє пан
Пєтрь Злотополскии, заховавши всі шбороны правньїє вцалє, повєдил, жє на
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то/и позов сторона позванаа справоватисє нє повинна, кщы ж право посполитое,
артикул сорок четвертим в роздєлє четвергом, Ѵчит, жє хто маєт Учасников
позыват, теды калсдог(о) маєт позват сособным позвом, а єсли жє Ьчасников
сокгрунт, которьш нє на шднакоє право4, росказ^є право посполитое сособньш
п о зв о л і каждог(о) з них позыват; далеко вєнцим, тых сособь, которьіє [д]о содное
маєтности розньїє5право мают, розными тєжпозвы позыват потреба. Ктды
ж тых добр, на которых єст тот позов положоным, кнжа єго мл. пан краковскии
єст дєдичом, а єго мл. пан Ердань дєржавцою доживотньш, иж т є д ь і сторона
поводоваа, нє згожаючисє с правом посполитьш, (один позов так по єго мл. ііна
краковского, дєдича, ако и по ііна Ердана, дєржачог(о), положила, просил
волности сод позв# и року. К г д ь і ж єсли часу иншог(о) ІЇчит право посполитое
по кождог(о) зособна шсобливым позов класт, далеко вєнцим под тот час
повєтра нєбєзпєчньїє, г д є потреба было дла моци кнжати єго мл. позов содєк
послат, а другим при держачим зоставит, иншиє (обороны правные вцалє
заховавши. А сторона поводоваа чєрєз Ьмоцованог(о) своєг(о) на тые собороны
сторонє позваноє так повєдил6, жє позваные суmдобре позваны (одним позвом,
7и дєдича // и посесора'7, илє ©б одну рєч з содноє маєтно[с]ти, со[т]кул ми сг
кривда дієт, позвани сут, и нє потреба мнє тут (о[со]бных позвов по кажд^ю
(oco6tf, бо тут нє идєт юмаєтност ани сороздєлок маєтности, але созбєги. А
што сторона позванаа тут вносит (оборону, жє за содньшпозвом нє могль вєдати
дєдич про далєкост дороги и дла повєтра, тогды на тоє так повєдаю, жєм га
вчас дла того положил позов за шєст нєдєл пєрєд роком, абы собадва позваньїє
вєдали. И вєдают, жє сут позваны, чог(о) а рєлацьією возног(о) довож#, же
вчас могль8вєдати. А тут за першим позвом нє потрєбуєт самоє юсобы, алє
можєт водлуг констытуцим сам албо чєрєз Ймоцованог(о) сє справити. То
показавши, просил повод, абы суд тую єксзєпцьію9 стороны позваноє, ако
нєправную, на стороні юдложивши, далєи поступовая» наказал. Суд нинєшнии
кгродскии Вєницкии, зроз^мєвши с права посполитог(о) и контровєрсии собєюх
сторон а видачи то, иж єго мл. пан краковским дла повєтриа а> толі позвє
п о в о д о в о л і вєдомости мети нє мог, прото єго мл. ііна краковског(о) на сєс час
©m позву и року волным Ьчинил. Которог(о) декрету сторона поводоваа нє
приимуючи, єст10до судѴ г о л о в н о г о трибуналу Любєтгског(о) апєлєвала. Суд
єи тоє апєлацим допустил и рок за тоєю апелацыею перед судолі головньш
трибуналским в Люблинє на тот час, кгды правы" воєводства Браславског(о)
порадком инших воєводствь напєрвєм по датє того декрету сужоны будtfm,
собєкш сторонам шчєвисто и завите стати зложил и заховал. И тот декрет суда
своєг(о) до книг кгродских вєницких записати казал. С которых и сєс видимус
под пєчатю мєнє, Йвана Богуша Дєшковского, подстаростєг(о) кгродског(о),
єст выдан. Писань VВєници.
Печатка
Грєгорєи Байбуза, писар
Корикговалъ Копчинским
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ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 41-42.
Засвідчена копія.

Реґести:
Obrona przeciw Mikicie Deszkowskiemu, ktory mie pozywa o chlopa
zasiedziale0lat 13, a o tegoz pozywal p. crakowskie0.
Apellacya pana Mikity Oleszkowicza Deszkowskiego w sprawie z
jo. x(ie)ciem Januszem Ostrozkim, kasztelanem krakowskim, o zbiegi z
Deszkowic do Aysyna alias Lipowca, dzierzawy x(ie)cia Ostrozkiego. Anno
1601 d. 29 8bris. Datt(um) w grodzie winnickim.
Там само. Арк. 42 зв.

1Після цього напрошується мєжи ним. 2позваную гДалі має бути Ч. 4Далі
повинно бути мают. 5розноє ‘повєдила 7' 7и деднч и посесор 8могли
9єксзємпцьію 10Зайве слово. "справи
№357
1601 p., листопада 20. Вінниця. Квит Семена Сабаровського Омелянові, або Жданові, Гричині
Сабаровському про те, що Стєфан Копчинський, слуга вінницького іродського
писаря і водночас сукколектора (збирача) подимного податку Григорія Байбузи,
у вінницькому дворі останнього відмовився прийняти у О. Гричини по одному
польському грошу даного податку від семи “чоловіків” його частини
Сабарівського і Сивовковецького маєтків і вимагав сплатити від них же по два
литовських гроші, на що О. Гричина відповів, що принесені сім польських грошів
залишив у ґродській канцелярії, котра у той час знаходилася у тому ж дворі
Г. Байбузи, після чого звернувся з протестацією на цей вчинок С. Копчинського
до Вінницького іродського уряду, а той її не прийняв
ЇЛ, Сємень Сабаровьскик, сознаваю тьш моим квитєл/, кому того потреба
будєт вѣдати в калсдого права и суд# и на вшєліакол* мѣстъц#, иж року
прошлого1тисєча шєсотсоть пєрьвог(о) мсца ноіабра пєрвогонадцат дніа бьілєм
єсми зь єго млсти пнол< (Омєліанолі, назьіваємьш Жданою, Гричиною
Сабаровским Ч дворє єго млсти шіа Грєгоріа Баибузы, писара кгродского
вѣницького, ЧВѣницы. Тамь жє єго млеть пнь Ждань Грєчина Сабаровским в
нєбьітности єго мл. Грєгоріа Баыбузы, писара кгродского вѣницкого, іако
сукьколєкьтора юти єго млсти пна Юріа СтрѴса с Комарова, кашталіана
галицького, старосты вѣницкого и звиногородского, теды пытал, хто бы тоє
подьімноє в нєблилсности пна Бамбузы сотбирал. Нижьли на тот чась Стєфан
Копьчиньским, слуга пна Бамбузин, созвавьшисіа, жє того подьшного єго млеть
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пнь Бамбуза, пнь мои, поверил и іа готовъ тоє подьшноє, хто бы принєс,
со/ибирати. Пнь Грєчин Ч2 єму водлугь квиту поборового com чоловика семи
зъ части своє» Сабаровскоє и Сивовковьскоє по грошу полскому водьлуг
звичаю и ^фалы соимовоє ютдавал, нш/сли пнь Копьчинскии по грошу com
чоловика взіати нє хотєл, толко домагалсє, абы єму дал по грошєи два
литєвскнх. Пнь Грєчин вознымь и єнєралєлі воєводьствь Києвского,
Волынского и Браславского шліахєтньїмь Аньдрєємь Трємбиі/кимь и при
книгах кгродских вѣницких в канслєрии Чдворє пана Баибузынол* по грошу
полскому tam чоловика сєми зоставил и протєстовальсє на врадє кгродсюш
ВѢниі/колі пєрєдь паном Вєлєриансш Ж#ковскимь, подстаростим и буркграбим
замку Вѣницького; со/и єго млсти пна Юріа Струса с Комарова, капіталгана
галицького, старосты вѣницкого и звиногородского, на тот час єму длга
приимованіа вшєліаких протєстацьш злєчоно. Тєдьі іїнь Ж^ковским тоє
протєстацьш нє приммовал и до книг кгродских вѣницьких записовати нє казал.
То пакь пнь Грєчина тьш жє возньш свєдьчил и лшою, што іа сознаніа своєг(о)
на писмє с подписомь р^ки и с приложєньємь пєчати своєї/ іїну Ждану Гричинє
Сабаровскому дал. Писан Ч Вѣници року тисіача шєстьсоть пєрвого мсца
ноіабра 3двадьцатого дніа'3.
Дві печатки
Сємєн Сабаровсюш, рукаїа (!)
власна
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka XXIV, s. 533. Оригінал.

Регеста:
Zeznanie Semena Szabarowskiego, panu Hreczynie do prawa dane.
Ibidem. S. 534.
1Має бути тєпєрєшнєго. 2Тутзайве. 3' гПисанорукою Семена Сабаровського.
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1602 p., січня 20. Вінниця. Позов Вінницького іродського суду брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському в справі за скаргою зем’янина Кам’янецького повіту Яна
Славицького про неповернення підданих, які втекли з села Радзипівців того ж
повіту (Подільського воєводства) до містечка Жорнищ
Запис возного єнєрала Станіслава Дубровського про те, що він 27 січня
1602 р. (відніс цей позов до містечка Жорнищ)
Юрєі/ Crptfc с Коморова, кашталіан галиі/кии, староста вѣниі/киі/ и
звиногородскиї/
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^рожоиом# єго мсти init/ Лаврин# Пєсочинскол*У, подкомором#
браславском#.
З вєрхности єго кр. мсти и владзею староства моєго прыказ#ю, абыс вГм.
пєрєдо лшою албо с#дъ мой кгродскии Вѣницкии на рочках кгродских
вѣниі/ких, которые прыпад#т и с#жоны б#д#т в рок# тєпєрєшнєм тиеєча
шестсот второг(о) мсца фєвраліа двадцат шостог(о) дни, сочєвистє и завите
# дворє єго кр. мсти абыс вГм. стал на жалоб# и правноє попиранє #рожоног(о)
іїна ІЗна Славиі/ког(о), зємєнина повѣту Камєнєі/ког(о), которьш вГм.
позьіваєт сото, иж рок# прошлог(о) тиеєча niamcom дєвєтдєсіат дєвіатог(о),
#в оеєньї, в мец# сокьтіабрє, подданьїє єго мсти власньїє сотчизньїє з сєла
Радзиповєі/, в повєтє Камєиєї/ком лєжачог(о), мєновитє Васил Подротньш,
Матєи, Сємє«, Л#цка, з жонами, з дєтми, с конми, з быдлсш и зо всєю
маєтностю своєю проч повтєкали и, до маєтности вГм. мєстєчка Жорнищъ
прышедши, там сосєли и тєпєр за вш. млетю жив#т. Которых вГм. приніавши,
пн# Славиї/ком# выдати соных нє хочєшь. В чомь, маючи com в7м. жал, вГм.
симь моимь позвомь позьіваєт. Прото прыказ#ю вГм., абьіетє 5Гм. на рочках
вышъ помєнєньїхь стали и тых подданых поставивши, єго мсти выдати албо
такьс#, в констытуцы[м] описаную, за кождог(о) збєга по пєтисот грьівєн
грш. полских заплатили. Писан # Вѣницы рок# ДХ второго мсца гєнваріа
двадцатого дніа.
Позовь кгродскии вѣни^кии
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050 II, арк. 44.
Оригінал.

Roku tisziacz szeczszet tworego1dwaczet szomego dnia enwara.
Stanislaw Dubrowski,jeneral
Там само. Арк. 44 зв. Оригінал.

Petecmu:
СОзбєги Д. Тых нѣт.
R Slawinski (!). Zaniechal.
Do Zomiszcz od Slawinskie0.
O zbiegi z Radzipowiec do Zomiszcz. Piasoczynski cum Slawicki. 1602
20janua(rii).
Там само. Арк. 44 зв.

1wtorego
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1602 p., січня 21. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському в справі за скаргою бурмістра, райців, війта і присяжних містечка
Уланова (Подільського воєводства) про неповернення підданих, які втекли з
цього маєтку до Жорнищ, маєтку підкоморія
Юрєи Струс с Комарова, кашталіан галицький, староста виницькии и
звиногородскии
^рожоному Лаврину Писочинскому, подкоморєму браславскому.
Звирхностью ЬрадЬ моєго старостыного приказую, абы вша млсть пєрєдо
мною самымъ, а в нєбьітьности моєи ино пєрєдь судомь моимь кгродскимь
Виницькимь, на рокохь1кгродскихь виницькихь, которыи припадут и судовнє
сотправованы будуть в року тєрєшнємь2 тисєча шєстьсоть вторымъ мца
фєвраліа двадцать шостого дніа, на жалобу и правноє попиранє славе[т]ныхъ
бурмистра и р[а]дєць, так тєжь воита и присєжньїхь мєстєчка королєвскоє
єго млсти Планова самь сочєвистє и завитє стал. Которьш3 твою млсть
позывають оо то, ижь твоіа млст нє хочєшь сонымъ выдати подданыхь,
которыи3повтєкали з мєстєчка Планова, на иміа Юска Романч#к(а), Дороша,
Дмитра Почучєніа, Нєстєра, Павла Братка, Грицка Почучєніа, Исаіа Окимєніа,
Юрка, Лєвонихи, з жонами, з дєтми и зо всими маєтностіами своими до имєніа
и маєтности вшєи млсти Жорнищь, которых еони собє шацуют, вєдлугь
констытуцьш, кождог(о) з нихь зособна по піатисоть гривен монеты и личбы
полекой. Прото абы вша млсть тыхь подданых з жонами, з дєтми и зо всими
маєтностіалш ихь на рочки, звыш мєнованьїє, ставил альбо за них таксу
заплатил. Писань Виницы року т[исєч]а шєстсотного второго мсца гєнвара
двадцат пєрвог[о дніа].
Позовь кгродс[к]и[и вѣниі/кии].
Печатка
Грєгорєи Бамбуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 45. Оригінал.

Реґести:
1 ulanowczy, tych niemam, są w Lipowcu.
Nicmasz in bonis poddanich, o kthori poziwaią.
1602 d. 21 janua(rii). Piasoczynski z mieszanami zomiszekiemi o zbiegi z
Ulanowa do Zomiscz.
Там само. Арк. 45 зв.

'рочкохь

2тєпєрєшнємь

3которьш
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1602 p., березня 3. Вільно. Лист короля Сиґізмунда III про звільнення брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського від викликів за позовами на
будь-які судові сесії на час його місії як посла Речі Посполитої до Кримського
ханства і на дванадцять тижнів після повернення звідти та прозвітування про
це посольство
Exempt od sądow poslowi Kro(la) Je° Mci
Zigmunt III etc.
Wszem wobec i kazdemu zosobna, komu to wiedzic naliezy, a zwlaszcza sądom
tribunalskim, podkomorskim, ziemskim, grodzkim і innym wszeliakim vrzędom, takže
і stronom nalieznym.
Oznaimuiem vprz(eymosciom) і wie(mosciom) waszym, iž vrodzony Lawrin
Piaseczynski, podkomorzi braslawski, sekretarz nasz, z seimu blizko przeszlego za
poslaniem naszym do Cara Przekopskiego Kazy Gireia poslem wielkim w pilnych і
wielie waznych naszych i R. P. sprawach v niego w Ordzie byl a rzeczy, przez
niego zaczętych, tam zaraz skonczyc nie mogąc, do nas sie z wielkim poslem Carskim
Dzian Achmet Czeliebieiem niedawno byl wrocil. A tak my, te° posla tatarskie0
odprawiwszy a zabiegaiąc pod czas ninieyszy naliegfym potrzebam R. P., zas
przerzeczonego podkomorze0braslawskie0, posla naszego wielkie0, dlia dokonczenia
szkutecznego przymierza s tym to Carem Przekopskim ku zatrzimaniu pewne0pokoiu
stamtąd panstwam naszym i tez z vpominkami do nie° posylamy. Za ktorym to
podkomorzim braslawskim przez niniejszy list to wszytko do wiadomosci
vprz(eymosci) і wie(mosci) waszei przywodząc, chcemy miec і roskazuiemy, aby
vprz(eymosc) і wie(mosc) wasza teg0 posla naszego wielkie0 przez ten wszytek
czas, to iest iako na tei sluzbie naszei i R. P. swiezo w Ordzie byl i, iako stamtąd
przyiachawszy w tei ze sluzbie R. P., od nas za // dzierzan, takze, poki skonczywszy
teto zaczętą sprawę v R. P. Cara, znowu z Ordy do nas sie wroci, od sądow
wszeliakich, postęmpkow prawnych і exequuty wedlie prawa constitucy pospolitych
a pierwszych exemptow ninieisze0listu nasze0po zwroceniu się ie0s tei poslugi i po
oddaniu nam i R. P. tego poselstwa iego do niedziel dwunastu wolnym zachowali
koniecznie, inaczei nie czyniąc, dlia laski naszei kroliewskiei swei. Dan w Wilnie d.
3 mca marca roku Boze0 1602 a panowania krolewst naszych polskie0 15 a
szwedskie08 roku.
Andrzei Lipski
Biblioteka Narodowa w Warszawie, oddz. rękopisow, sygn. 3086 III, k. 94-94 v.
Незасвідчена копія.
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1602 p., березня 4. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою зем’янина
Подільського воєводства Павла Жоховського як доживотного володільця і
белзького воєводи та галицького старости Станіслава Влодека як дідича про
неповернення підданих, які втекли з села Онацківців (того ж воєводства) до
міста Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського
Выпис с книг кгродских воєводства Браславского виницкихь
Лѣта Божог(о) нарожєніа тиеєча шестсот второго мсца марца четвертого
Дніа
На рочках судових кгродских виницких, коториє в рок# тєпєрєшнєм тиеєча
шестсот вторам мсца фєвраліа двадцат шостого дніа припали и судовнє
(отправованы были, пєрєд нами, Григорємь Чєчєлєм, подстаростим, а Михайлом
Ласко.м, судєю, вріадниками с#довыми кгродскими виницкими, кгды сє
приточила справа за декретом диліащш с#д# нашого #рожоном# пан# Лаврин#
Пє[сочи]н[ско]м#, подкоморєм# браславском#, tom єго мл. пна Павла
Жоховского, [зє]м[є]нина воєводства Подолского, torn повода, шзбєпшє подданьїє
пєрєд [су]д нашь позваном#, чєрєз суд ншь на рочках с#довых кгродских
виницких, в року [п]рошло.м тиеєча шестсот пєрвомь мсца еєнтєбра
пєрвогонадцат дніа припадаю[ч]их, заложєнємь com єго зкьзємпьтом на
сотправєнє посєльства чєрєз нєго [д]о СОрды, с канцєліарии єго королєвскоє мл.
єм# даного1до дванадцати нєдєл [по] зворочєню єго прєрєчоного посслства,
єм# 2даныи и позволєньїм'2, захов#[юч]и рокь и тєрминь на пришло близких
рочках кгродских виницких, кото[рьіє] бы по зворочєню єго шт тых дванадцати
нєдєл пєршиє с#жоны и [штпр]авованы были, завитьш и захованьш, на рок#
тєпєрєшнєм, помє[нє]нои3диліации припадаючим, жаловал и позовь свои поднюс
чєрєз #моцо[ва]ного своєго #рожоньш пан Паво Жоховскии, зємєнин воєводства
По[долс]кого, повод, противко єго мл. прєрєчоном# пан# Лаврин# Пєсочинскому
[пєр]єд суд напгь позваном#. Которьш ест вьщан и писан в тьіє слова: [...]4
А по вчинєню [и по] поднєсєню такового позв# сторона поводовал, до[вєдши
слу]шнє вєдлє права посполитого сторони5 позваної/ чєр[єз возного єнєрала
шліа]хєтного Андрєіа Трємбицкого пєрвого д н а марца рок# [...], кгды справы
завите штправованы были и таїа с[права з рєє]стру пєрєд суд нпгь поріадкомь
своим припала, #м[оцованьш по]мєнєного повода раз, др#гин и трєтии, и
чєтвєртьіи [водлугь права #в и]зби и пєрєд избою с#довою приволывати
росказ[ал. Позва]ньш ани сам чєрєз сєбє, ани чєрєз жадного #моцованого с[воєго
...] прєрєчоноє нє стал и во всєм сіа, іако #порньш и права по[сполитого
нєпос]лушньіи, прєрєчоном# поводови на #пад в рєчи шс#ж[...] таксы, каждого
подданого зособна такс#ючи по піа[тисот гривен] полских, с п о з ь в о л є н ь а с#д#
нашого доп#[стил ...]нью такового зданыа чєрєз повода на прєрєчоном [...]
справа того дїііа на ставанє с#д# нашого до [...] єнєрала воєводства
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Браславского помєнєного а [...] приволывана была. Умоцованьш позваного єго
мл. [пна Лаврина] Пєсочинского шліахєтньш пан ХАс Будньш, которьш пєрєд
с#[д ...] справы з розными (особами прєрєчоного позваного (отп[...]тоє
арєштовал. Которого арешт# с#д напгь, іако сл#шн[... права] посполитого, єм#
служачого, нє боронил и совшєм доп#с[тил ...] завитьш водлугь бєг# права
посполитого на завтрєє а [...] поріадком тая справа прєрєчоного арешт# до с#д#
[...]ла заховуючи. На рок# тєдьі тєпєрєшнєм мсца марца четвертого дніа] в
рок#тєпєрєшнємтисєча шєстсот вторам прєрєчоного ар[єшт#.. .]даючіш, кгды
справатаїа пєрєд суд напгь з реєстр# пор[іадкам] припала и с#довне (отправована
была, Умоцованьшповод[овь шліа]хєтньш пан Пєтрь Бромирским рок# пилновал
и знов# по арєпгьт[є], // прєз позваного6вчиненого, имєнєм принципала своєго
прєрєчоного позваного чєрєз того возного єнєрала шліахєтного Андрєіа
Трємбицкого раз, др#гии и трєтии водлугь права такь #в ѣзбѣ, іако и пєрєд избою
судовоюприволат росказал. По вчинєню такового приволаніа протне єм# пєрєд
с#дом ншим жалоб# #чинил и позов, іако и перших7, поднус8 н по вчинєню
жалобы, и по поднєсєню позв# просил, абы суд нпгь прєрєчоного позваного, іако
права посполитого нєпосл#шнєгх> и (овшєл* сіа спротивліаючого, зь [поз]ов#, з
арешт# здати доп#стил. Мы тєдьі, суд, нє #квапліаючисє справє [.. .]ои, кгды з
арєпгг# припадала, бачачи, жє арєшть по арєштє [...] бити нє може, до годины
напристє прєрєчоного позваного албо [#]моцованого єго штложили єсмо и чекали
єсмо. По выистю тогды прєрє[ч]оноє годины, кгды справы вси такь з рєистр#,
гако и арешты <втс#жоны [б]или и вжє с#ды наши ютволати хотєли єсмо,
шліахєтньш пан Пєтрь Бро[ми]рскии, #моцованы« ііна Павла Жоховского,
повода, имєнєм принципала своєг(о) [про]сил, абы суд нашь прєрєчого9позваного
приволат росказал. Которог(о) [...]воланемь [...] нашим знов# трєтии раз по
(шложєню нашим приволат, іако и пєрвєм, [и др]#гии, и трєтии, и чєтвєртьш,
мимо право, такь в ызбе, іако и пєрєд избою [суд]овою, чєрєз помєнєного возного
Андрєіа Трємбицкого приволат росказал. [Що вчинєню такового приволаніа
знов# жалоб# #чинил и позов принципа[ла] своєго поднєс, иж теды вжє над
право прєрєчоньш позваньш, б#д#чи при[вол]аньш, ани сам, ани чєрєз
#моцованого своєго на прєрєчон#ю жалоб# [пов]ода нє стан#л, ш чим
прєрєчоньїи возньш прєд судомь ншим #чинил. Прото [...] на прозб# и
#сьілованьє #моцованого прєрєчоного повода помє[нє]ного позваного пна
Лаврина Пєсочинского, подкоморєго браславского, іако [#]порного и |0права
посполитого10нєпосл#шного, з арешт#, (om нєго #чинєного, [п]оводови на #пад
врєчи шс#жонои, то єст зыск#, таксы, каждого подданого зособна такь шац#ючи
по піатисот гривен грошєи полских, вздат доп#стили єсмо. Которыи вон за
позволєнємь с#д# ншого вздал и вздатє моцю дєкрєт[#] ншого". А по
(одєржанютакового взданіа чєрєз прєрєчоного повода [м]ы, суд, припатрившисіа
#порови и нєпосл#щєнств# І0права посполитог(о)10 прєрєчоного позваного,
прихиліаючисє до артик#л# шєстдєсіат сємого роздєл# четвертого стат#т#
литовског(о) и констыт#ции варшавских12, в рок# тисєча niamcom дєвєтдєсіатого
(околою біасн єн А того артик#л# #чининєньш13на вчинокь ютправы водлуг права
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посполитого, до ctffltf и #ріад# належачого, под которою юриздицєю добра
прєрєчоного позваного лєжат, І4тірєрєчонаіа такса14подданых вси15, поспол
сѴм^ючи, // то єст чотырох подданых по niamucom гривень полских, што ^чини
двѣ [тисєчи] гривен, каждаїа по чотыридесіат и сосмь гроше16полских рахуючи
.. .]лаєл<и вчинене штправы декретам ншим наказуєм натот ч[ас, абы сто]рона
поводоваїа возного зь шліахтою а томѴ tfptad вод[лугь] констытѴции17 звести
могла бЧдш. Которого віазаніа и со[біас]нєніа позваньш ани сам чєрєз сєбє, ани
через жадн&о на[...] coco6tf боронити нє маєш и ювшєм истотнє д о п # с т и [т и ]
под закладом таковои дрѴгомctfмы двох тиеєчєи гривен п[олских... ] преречоных
р^вныи, которую суд ншь албо то/и, ко[...] вчинити бЧдєт належала, на
преречоньш позва[ным] з далшим поступиш с права посполитого належачим
[...]мєти. До книг кгродских вѣниі/ких ест записано. С которы[х и сєс выпис]
под нашими пєчатми ест вьщан. Писан [tf Вѣници].
Печатка
Гр[єгорєи Баибуза, писар]
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 46—47 зв.
Засвідчена копія.

Реґести:
Дєкрєть єго мл. пна Жоховского с паном подкоморим бра.
А. 1602 d. 4 marti(i). Decret grodz(ki) winicki in contumatiam miedzy [...].
Contumationis dekret między jm . panem Zochowskim, aktorėm, a
jm. p. Piasoczynskim, pozwanym, o zbiegi z Janackowic (!) do Zomiscz. Anno
1602 d. 4 marty.
Там само. Арк. 49 зв.
2’ 2данои и позволєнои. Ідеться про диляцію. 3Перед цим словом не
4Наведений далі документ ідентичний документу № 353.
5 сторонє6вчинєном
7перший
8поднюс
’ прєрєчоного
|0_ 10правS’
посполитомѴ 11Після цього напрошується содєржал. 12констьпѴции варшавскои
13^чинєном |4_ 14прєрєчон^ю такс^ 15всих 16грошєи 17констытѴции
1даным

вистачає вєдлє.

№3 62

1602 p., березня 16. Вінниця. Зізнання возного єнєрала Брацлавського воєводства Андрія Трембицького
перед Вінницьким гродським урядом про те, що він 7 липня 1601 р. увіткнув у
замкові ворота міста Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського, позов Вінницького гродського суду в справі за скаргою Павла
Жоховського як доживотного володільця і белзького воєводи та галицького
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старости Станіслава Влодека як дідича про неповернення підданих, які втекли
з села Онацківців Подільського воєводства до Жорнищ
Видимус с книг кгродских воєводства Браславского виницкихь
Літа Божого нарожєнл тиеєча шестсот второго мсца марца шостогонадцат
дніа
Пєрєдо мною, Юрємь СтрѴсол* с Комарова, капіталіанол* тлпицкпм,
старостою вѣнщким, ставши сочєвисто шлгахєтньш Андрєм Трємбщкии,
возньш єнєрал воєводства Браславского, сознал, иж положил позов по єго мл.
пна Лаврина Пєсочинского, подкоморєго браславского, позваного com єго мл.
ішь1Павла Жоховского, іако доживотного, а іаснєвєлможного єго мл. пна
Станислав[а] Влотка, воєвод#2 бєлекого, гако дєдича зь3 сєла СОна^ковєі/, tf
воєводствє Подолсксшлежачого, созбєпшє подданьїє с помєнєного сєла до мѣста
єго Жорнищь на ммє Ивашка Р#дга, Павлика сына Ивашкового, Кирила згатга
того ж Ивашка, Гарасима Шипового сна, которьш4comнєг(о) з жонами, з дєтми
и зо всєю маєтностю Утєкши, под ним живут, такс# по пгатисот гривен грошем
полских за кождого подданого зособна в собѣ маючи, на рочки кгродскиє
виницкиє, которьіє в рок# тиеєча шестсот пєрвомь мца еєнтєбра пєрвогонадцат
днга припадали и сужоны быnu, писаньш, сємого дніа мсца июліа в томь рок# до
мєста Жорнищь, маєтности єго мл. пна подкоморєго браславского, вынус5и #
ворота замковьіє того мєста Увоткнул6. Котороє сознанє помєнєного возного
п[ри]ніавши, до книг кгродскихь вѣницких записати росказал. С которы[х] и сєс
видимус под моєю пєч[атю вы]дан. Писан t Вѣници.
Печатка
Грєгорєм Бамбуза, писар
Корикговалъ с книгами
Копчинъскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4050II, арк. 50. Засвідчена
копія. Те саме: Там само. Спр. 4105 III, арк. 9-9 зв. Незасвідчена копія.
Переклад польською мовою.

Реґести:
А° 1602 d. 16 mart(ii). Poloz[e]nie pozwu od pana Zochowskie0o zbiegi po
panaPiasoczynskiego z Jankowic (!) do Zomiszcz. Z grodu winnickiego.
A01602 d. 16 mart(ii). Zeznanie wozne°, co jezdzil na vwiązywanie od pana
Zochowskie0o zbiegi.
Там само. Спр. 4050II, арк. 50 зв.

'пна 2воєводи 3зь зайве. 4которыи 5вынюс 6Насправді ж це увіткнент
відбулося 28 липня 1601 р. (див. документ № 353).
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№ 363

1602 p., квітня 24. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою брацлавського
земського судді Семена Ободенського про те, що за наказом кн. Яхима
Корецького і його дружини Анни Ходкевичівни піддані з їхнього маєтку Губина
вибили його з володіння третьою частиною маєтку Кальника і порубали в
ній два стовпи з закликом поселятися тут на слободі
Wypis z xiąg glownych tribunalskich w(oiewodstw)a braslawskie0
Roku 1602 msca aprily 24 dnia
Przed nami, deputaty sądu giownego tribunatu lubelskie0, na rok teraznieiszy
1602 ze wszytkich woiewodztw Korony Polsk(iey) wybranemi у wysadzonemi,
gdy się przytoczyla sprawa za appellatiąod sądu grodzkiego winnickiego z roczkow,
w roku przeszlym tasiącnym szescsetnym msca july osiemnastego dnia sądzonych,
między vrodzonym panem Siemionem Obodenskim, sędziąziemskim braslawskim,
powodem, z iedney, aje0mscią xiązęciem Jachimem Koreckim y malzonką je°
msci panią Anną Chodkiewiczowną, pozwanemi, z drugiey strony, o to, iz roku
przeszlego tysiącnego szeščsetnego msca julia trzynastego dnia we wtorek
pozwany, naslawszy pana Bogufala, vrzędnika swego hubinskiego, [...] z niemalym
pocztem ludzy o kolkadziesiąt czlowieka na wlasny grunt powodow trzecią częšč
Kalnika, ktorą powod od kilkudziesiąt lat prawem [...] wieczystym mial od pana
Iwana Jakowickiego у spokoynie go przez czas niemaly trzymal a nikt się w to
nigdy nie wstępowal y zadney przekazy nie czynil, y z niego wszelkich dochodow
platow у pozytkow vzywal, niz do tego czasu [daty wyzey pisaney] [...] dwa
shipy, ktore pan sędzia postawil byl dla wolania ludzy na wolą, ieden ship na
wroczyszczu podle grobli, ktora zasypana na rzeczce Pareiowce, a drugi slup
nizey tego stawu mianowanego podle drogi a goscinca. Te obadwa shipy pozwany
przez tego urzędnika, wyzey mianowanego pana Bogufala, na korzen // porąbali
y tam powoda s tego gruntu iego trzeciey częsci Kalnika у ze wszytkich dochodow,
platow у pozytkow gwaltownie z spokognego dzierzania wybil. O ktore wybicie
powod pozwanych na pomienione roczki pozywal. Na ktorych to roczkach
grodzkich winnickich pozwani nienaleznoscią sądu pomienionego excipowali, a
powod tak dzierzenia swego, iako y naleznosci sądu dowodzil. S ktorych
controwersy ich sąd grodzki winnicki daley postępowac, potym odpowiadac
nakazal. A w odpowiadaniu, iz strona powodowa tak gwahownego wybicia, iako
у spokoynego dzierzenia у vzywania tey maiętnosci stusznošc wedle prawa
dowiodla у prawo do [...] swey doskonaty przed sądem pokazala, a strona przwana
telko golemi slowy [...] za swego prawa tąz maistnošč swoią bye powiadala у
niczego pozwanego [...] nie wnosila ani się do przysięgi, iako wybicie z dobr
gwaltownie nie czynila, nie brala. Przeto za takowemi dowody prawnemi ten
grunt z iego wszytkiemi naleznosciami, s ktorego sobie gwaltowne wybicie bye
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miano stronie powodowey przy sądzie, у szkody, w pozwie mianowane, na
pozwanych wskazal у ich powodowi przysądzil, у nakazal, aby strona pozwana
tego gruntu powodowi nie bronila у w dzierzenie postąpiia pod taxą, w pozwie
mianowaną. A strona pozwana, nie przymuiąc te0 dekretu, do sądu glownego
tribunalu lubelskie0appellewala. Sąd iey appellatiey dopuscil y rok pewny y zawity
[...]// przed sądem glownym tribunalskim na terminie woiewodztwa braslawskie0
stac zlozyl, co szyrzy na tym dekrecie appellatiey iest opisano у dolozono. Na
roku tedy ninieiszym, za tą appellatią przypadlym, powod pan Obodensky, sam
osobą swoią, a pozwani je° msc xiązę Korecky у malzonka iego, sami у przez
vmocowanego swego pana Politana Czekonskiego, tęz controwersię, co y w
grodzie winnickim, czynili przed sądem ninieiszym [.. .]dzili у powtarzali, powod o
potwierdzenie tego dekretu, a pozwani o skasowanie iego prosili. Sąd ninieiszy
glowny tribunalsky ten dekret grodzky winnicky cassuie a stronie pozwaney w
tey sprawie skutecznie odpowiadac nakazuie. A w dalszym postępku tey sprawy,
iz strona powodowa sama przez [...], ze te dobra są spolną y nierozdzielną1, tedy
sąd nakazuie, aby strona pozwana przysięgę na tym vczynila [...], powoda za
dzierzenia iego wlasnego nie [...] gruntu spolnego nieosiadlego [...]. A tę przysięgę
pozwani vczynic maią na roczkach grodzkich winnickich, ktore pierwsze po wysciu
szesciu niedziel przypadną y sądzone będą, y tam [...] powod ku przysluchaniu
tey przysięgi, a pozwani ku wykonaniu iey rok pewny y zawity za tem dekretem
miec maią. A gdy pozwani przysięgę wykonaią, sąd grodzky winnicky nakaze to,
co sprawie nalezec będzie. Co wszytko dla pamięci do xiąg spraw glownych
tribunalskich iest zapisano. S ktorych y ten wypis pod pieczęcią ziemską
w(oiewodztw)a kiiowskiego w roku 1642 mica avgusta 23 d. iest wydan. Pisan
w Lublinie.
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4108 III, арк. 59-60.
Незасвідчена копія, видана 23 серпня 1642 р. Переклад з руської мови.

Реґеста:
1602
aprilis 24 d. Z xiąg gl(ownych) trybun(alskich) w(oiewodst)wa
bracl(awskiego). W sprawie o wybicie z gruntu pustego, nazywaiacego się
Kalnika, dekret, ktorym, poniewaz sam urodz(ony) Obodensky spolnym y
nierozdzielnym ten grunt mieni, proto, skasowawszy dekret grod(zki)
winn(icki), wadat (!) pan litta (!), iako powoda z tego gruntu nie wybiiala,
ale iako niezozdielonego do osadzania slobody y uzywaniu bronila przed
sądem tymze winn(ickim) y tamze ferialnie rozsądzic kazal.
Там само. Арк. 60 зв.

1Після цього має бути maiętnoscią або wlasnoscią.
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№ 364

1602 p., квітня 26. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою бурмістра, райців, війта
і присяжних містечка Уланова (Подільського во'єводства) про неповернення
підданих, які втекли з цього маєткудо Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського
Выпис с книг справ головних трибуналских воєводства Браславског(о)
Лѣта Божого нарожєніа тиеєча шєстьсот второг(о) мсца априліа двадцат
дна
Пєрєд нами, дспѴтаты суд# г о л о в н о г о трибуналу Любєлского, зо всѣх
воєводствь Короны Полскоє на рок тєпєрєшнии тиеєча шєстьсот вторьш
собраными а высажоными, кгды eta приточила справа за апєліациєю соддєкрєт#
суд# кгродског(о) Вѣницьког(о) з рочков кгродских, в рок# тєпєрєшнєм тиеєча
шєстьсот второл* мсца фєвраліа двадцот шостого дніа сужоных, мєжи
славетними бурмистра и радєць, вомта и присіажньїх мєстєчька єго королєвскоє
мл. Планова, поводок, з одноє, а #рожоным пном Лавринсш Пєсочинским,
подкомории браславскии, позваньш, з др#гоє стороны, а то созбєги подданьїє,
з мєста єго королєвскоє мл. Планова в рок# пропілом тиеєча шєстьсотном
#тєклнє, на мміа ІЗско Романчикь, Дороигь, Дмит[рь Почу]дчєніа, Нєстєр,
Павєл Братка, Гринєі/ Поч#мчєніа, Исам ОДкимєніа], Лєвониха, з жонами, з
дєтми и зо всими маєтностіами свои[ми до и]мєніа и маєтности позьваного
Жорнищь збєгльїє и мєшкаючиє, которых повод, кождог(о) зособна з них
сошацовавши водлє консппѴцыи по піатисот гривен полских, сторону позван#ю
на мєнованьїє рочки позывал. На которых рочкох в том справє стороны мєжи
собою росправ# мєлм. СОд позваного #моцованым єго, #казавши єкьзєлшть
короліа єго мл., #казовал то, иж сторона позванаїа єсть на тот час на послузє
Рєчи П о с п о л и т о є , проеєчи волности сод позв# и рок#. А сод повода #казовано‘
быти тоє заложєнє єкьзєлштол* позваного нєправноє. Суд сон кгродским
вѣницьким соноє заложєнє єкьзємптєм сторони позваноє приніал. А сторона
поводоваїа, нє приимуючи того дєкрєту, до суд# головного трибуналекого
апєлєвал2. Суд єм# тоє апепіацыи допустил и рок за тою апєліациєю пєрєд судом
головним триб#нальским // на тєрминє воєводства Браславского становитисіа
зложил и заховаль. На року тогдьі нинєшнєм, за тою апєліациєю припалом,
шблично # суд# ставши сод повода #моцованыи Вомцєх Домаєвьским а сод
позьваного #моцованым шліахєтьньїм Павєль Прушинским, в том справє
росправ# правн#ю мєли. СОд позваного #казовано лист кроліа єго мл., ижь тот
Лаврин Пєсочинским на тот час на послузє Рєчи Посполитоє в поеєлетвє до
СОрды єхал, и просил3, абы сторона позванаїа на тоm час сод рок# 4волним бЬіл
#чинєн'4. С#дь нинєшним головним триб#налским за показанємь лист# єго
королєвскоє мл. чєрєз того #моцованог(о) єго, ижь єсть на посл#зє Рєчи
Посполитоє в поеєлетвє до СОрды, т#ю всю справ# завєшаєть и содкладаєть аж
ш остого
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до звєрьнєніа єго с тоє послуги Рєчи Посполитое и рокь заховУєть по зьєханю
єго # дванадцать нєдєл на трибунале # воєводствах такь Киевскол*, Волынскол*,
ако и Браславском, котороє по датє того декрет# нампєрвєм припадє[ть. И та]л<
мєть будуть рок и без припозв#. Што всє дла памєти до книг справ головних
трибуналских воєводства Браславско[г(о)] єсть за[пис]ано. С которых и сєс
выпис под пєчатю зємскою луцкою и с подписол* руки писарскоє в рок#
тєпєрєшнш тисєча шєстьсот трєтємь мсца май двадцат второг(о) д н ід єсть
выдан. Писан в Люблинє.
Печатка
Gerzy Lascz, stolnik у deputat
And(rzey) Zalieski,
woiewoztwa belskiego
s(ędzia) wlodz(imierski),
Pawel Choczimowski, podsudek
deputat wolynski
y deput(at) sand(omie)rski
Mikoiaj Jelowicki, deputat
woiewodstwa wolynskiego
Михайло ГУлєвич
Воютинскии, писарь
Корикговалъ с книгами M. Заєц
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 52-52 зв.
Засвідчена копія, видана 22 травня 1603 р.

Реґести:
Junii 13 pozwany powoda z otbyciu wzdawal.
Arestowal. A z pozwu po arescie wzdal powod pozwane0 [...].
5[A]nno 1602 d. 26 aprilis. Decret tribunalski s ulanowcami o zbiegi ich'5.
Decret suspensy w sprawie jm. p. Piasoczynskiego z mieszczanami
ulanowskiemi o zbiegi poddanych do Zomiszcz. 1602 d. 26 aprilis.
Там само. Арк. 53 зв.

1Далі напрошується мєло. 2апєлєвала 3Ідеться про Павла Прушинського.
4' 4вольною была Учинена 6' -6Перекреслено.
№365
1602 p., квітня 29. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою брацлавського воєводи і
кременецького старости кн. Януша Збаразького про невиконання брацлавським
підкоморієм Лаврином Пісочинським декрету компромісарського суду щодо
розмежування Данилковецького, Коровайнівського і Немирівського маєтків
позивача та Жорнищського маєтку відповідача
811

[В]ыпис с книг справ головних трибуналских воєводства Браславского
Лѣта Божого нарожєньїа тисєча шєстсот второ[г(о)] мсца апршш двадцат
дєвитого дніа

Пєрєд нами, деп#таты с#д# головного триб[уналу Лю]бєлског(о), зо всих
воєводствь Короны Полскоє на рокь теперешним тисєча ш[єстсот] вторым
ообраными и высажоными, к г д ы сіа приточила справа за [дєкрєто]л< с#д#
головног(о) трибуналекого и з рок#, тымъ жє декретом заховалого, в ро[ку]
пропілом тисєча шєстсот первом мсца маса чєтвє/ггогонадцат дніа мєжи
[#рожо]ным паном кніажатєм ІЗн#шом Збаразьским, воєводою браславьским,
ста[рос]тою крєміанєї/кимь, поводок, з одноє, а #рожоным панол* Лавринол<
П[єсо]чинскіш, подкоморьш браславьским, позванымъ, з др#гоє стороны,
[#чи]нєньш, со то, иж сакобы позваныи, пропомнєвши комьпромис#
доброво[л]ного запис# своєг(о) и декрет# c#дєи полюбовных, над комьпромне и
дєкрєт соныхс#дємполюбовньхх и над слѴшност сам#ю повода, снат, привести
хотєчи # вонтливост компромис свои и дєкрєт комъпромисарскии согра[ни]цы,
мєжи имєніами поводовоє сторони 'Даниловьских, Короваєвьских,
[Нє]мировьских'* а позваноє сторони 2~имєньіа Жорнища*2 засыпаные, до
подн[єсє»]ьіа и скасованіа тог(о) всег(о) акт# компромисарского и границ, чєрєз
с#дєм полю[бо]въных #чиненых и #твержоных, пєрвеи до с#д# головного
триб#налск[ого ...] и на сєимь прошлым позывал и тр#дност задавал, и
имьпєдьімєнт чин[ил, а]ко позваным водлє лист# доброволного запис#
тмпромис# своег(о) поводово[...], кгды в толі записе сописаные дєсєт тисіачєм
золотых полских попал. До ко[торог(о)] росказаніа зар#к повод позваног(о) пєрєд
суд головным триб#налским в рок# прошлол» шєстсот пєрвомь на тєрмин
воєводства Волынского позывал. Гдє позваньш пань подкоморьш браславским
чє//[рєз #мо]цованого своєго єкзємптом сіа закладам, иж на тот час был на
[посл#зє Рє]чи Посполитое, в поеєлетвє до СОрды єздил. Тєдьі соным [су]д
го[ловньш] триб#налским, тот єкзємпть приніавши, позваног(о) на [тот час
волъны]л< #чинил, а т#ю справ# завєсю? до звернєньїа позваног(о) [з тоє посл#ги]
за нєдєл шєст и рокь в том справє завитыи бєз при[сіаги на три]б[у]налє
Любєльском в которомкольвєк воєводствє, такь коронн[ом, іако Вол]ыньском,
Києвьстм и Браславьсшм3, котороє содно по звєрнєнью [помєн]єного с тоє
посл#ги по в ь ш г г ь ю шести нєдєл с#жоно быти мєли4[на трибу]нал5, што ширєм
на тол* декрете и в сємь пост#пк# правнол< в тол* п[оз]вє єсть сописано и
доложоно. На рок# тогды нинєшнєм, со[н]ымъ декретом приладом и заховалом,
соблично # с#д# нинєшнє[г(о)] г о [л о ] вн о го триб#налского ставши, собоїа сторона,
повод єго мст пан в[оєв]ода браславским чєрєз #моцованог(о) своєг(о)
шліахєтног(о) Станислава Д#бровьского просил, абы позваньш на рєч головн#ю
в том справє справовал, a com позваног(о) пна подкоморого браславского
#моцованым єго шліахетным Павєл Пр#шинским, «вказавши лист єго
королєвскоє мст., ижют Ла[вр]инь Пєсочиньским натот час на посл#г# Рєчи
Посполитое вь по[сєл]ствє до (Орды єхал, проеєчи6, абы сторона позванаїа пан
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подко[мор]ыи браславьским на тот час ют рок# волньш былъ Учинень. С[уд
ни]нєшнии головньштрибуналскии за показаньєм листУєго коро[лє]вьскоє млсти
чєрєз того Умоцованого пна подкоморог(о) браславск[ого], иж єст на послУзє
Рєчи Посполитоє в поеєлетвє до СОрды, пр[авнє] тУю всю справУ шткладаєт и
завєшаєт аж до звєрнєньїа єго [зь] тоє послУги Рєчи Посполитоє и рокь
заховУєт им, юбєкш ст[о]ронал<, в той справє по зьєхаяю єго Удванадцат нєдєл
на трибунале вь воєводствах, такь Києвьсколі, Волыньскол*, гакои Браславьскоє,
котороє по датє того дєкрєтУ напєрвєи припадєт // и сУжоно бУдєт. Што всє
дліа памєти до книг справ головних трибУналских єст записано. С которых и
сєс выпис єст выданъ. Писань УЛюблинє.
Печатка

Jan Aksak, sędzia ziemski
y deputat kyiewsky
Piotr Bal, dep(utat) ruski
Mikolay s Czyzowa,
chorazy chelmsky у dep(utat)
woie(wodztwa) ruskie0, wlas. r.

Ад[а]мъ Боговитинъ c Козєрад,
подкомории крєміянєї/кни,
дєпУтат вольшекии
13[н] Хрєниг/кии, подсуд[о/с
пуцкии, дє]путат луцкии
ВОЛЫНСКИМ

Мар. Лєдоховским, писар
Корыкговал с книгами
Алєксандєр Шышка
ЛПБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 56-57.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Спр. 4108 III, арк. 61-61 зв., 63-64.
Незасвідчені копії. Переклади польською мовою.
Реґеста:

Anno 1602 d. 29 april(is). Decret tribunalski.
Там само. Спр. 4050II, арк. 57 зв.
'■ 1Даниловьскими, Короваєвьскими, [Нє]мировьскими 2‘ 2имєньєл< Жорншцами
іДалі має бути назначил. 4мєло 5Зайве слово. 6Потрібно просил.

№ 366

1602 p., квітня ЗО. Люблін. Свідчення Яна Ленського перед коронним трибуналом, що його декрет за
апеляцією на декрет Вінницького земського суду в справі за скаргою вінницького
ґродського писаря Григорія Байбузи і потомків Данила Жабокрицького Івана та
Маруші Холоневської стосовно невідцачі якогось привілею на Жабокрицьку
маєтність Богданом Коцубом Якушинським не може вважатись дійсним, тому
що ця справа розглядалась у трибуналі після смерті останнього
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Вьшис с книгь головних трибуналских воєводства Браславског^
Лѣта Божого нарожєніа тисіача шєстсот второго мца априліа тридцатого
дніа
Пєрєд нами, депУтаты сУдУ головъного трибуналу Любєлского, на рок
тєпєрєшнии тисіача шєстсот вторьш зо вси* воєводствь Короны Полскоє
юбраными и высажоными, кгды сіа приточила справа мєжи Урожоньш
Григорєл/ Баибузою, писарол/ кгродскии вѣницким, и пото.мками Данила
Жабокрицкого Йвана и МарУши Холоневъское1, поводами, а шліахєтньш
Богьданол* КоцУбол* Окушинским, припозваным до баницыи в справє іакобы
со нєютданє привилєю іакогос на маєтност ЖабокрицкУю, за которьш
припозволі и (одосланєл/, іакобы сод сУдУ зємского Вѣницкого Учинєньш,
прєрєчоньїє поводовє пєрєд сУдол* нинєшьшш головньш трибуналекии
помєнєного позваного ііна Богъдана КоцУба Окушинского въ баницыи здали
а баницыю на ним одержали. При котороє зданю постановившисіа шчєвисто
УсУдУ нинєшнєго, шліахєтньш \Ан Лєнскии пилнє сє (освєдчал и соповєдал со
никьчємности и нєважности того зданіа и помєнєноє баницыи, дліа того, иж
прєрєчоньш позваньш пан Богьдан КоцУбь Окушинскии юж с того свєта
зъшол, по которого см^тти здане и помєнєнаїа баницьпа, ижь штоколвєк (одно
по смєрти єго єст (одержано, жадноє моцы мєт и вь своєї/ мирѣ зостат сіа нє
може. СО которого зьданіа и прєрєчоноє баницыи и инших всих по смєрти
помєнєного Окушинского «одержаних нєважности и никчємности повторе пилнє
оосвєдчал и соповєдал. Што дліа памєти до книгь справ головних
трибуналскихъ воєводства Браславского єст записано и вьшис с книгь єст
выданъ. Писань УЛюблинє.
Печатка
Jan Aksak, sędzia ziemsky
Adam Prusinowsky, [...]
y deputat kyiewsky
Joannes [...]
P. Bal, dep(utat) ruski
[...], dep(utat) wofynsky
Map. Лєдоховскии, писар
Корикгованъ c книгами
НБ ЛНУ, від. рукописних, стародрукованих та рідкісних книг
ім. Ф. П. Максименка, рук. 1806IV, арк. 4. Засвідчена копія.

Регеста:
Protestatia na tribunalie z strony smierezi p. Jakuszynskie0o niewaznosczi
bannitiey, przes Zabokrzyczkie0odzierzaney. D. 30 apr(ilis) a0 1600.
Там само. Арк. 4 зв.

1Йваном и Марушею Холонєвьскою
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№ 367
1602 p., травня 1. Люблін. -

Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою Матєя Яблоновського
про неповернення підданого, який утік із села Качмозова Подільського
воєводства до міста Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського
Выпис с книг справ головних трибуналских воєводства Браславског(о)
Л іта Божого нарожєніа тисєча шєстьсот второг(о) мсца маїа пєрьвого дніа
Пєрєд нами, депутати суд# головного трибунал# Любєлског(о), зо всих
воєводствь Короны Полскоє на рок тєпєрєшним тисєча шєстьсот вторьш
собраными и высажоными, кгды сіа приточила справа за апєліациєю соддєкрєт#
суд# кгродског(о) Вѣницъког(о), з рочков кгродских, в року тєпєрєшнєл*
шєстьсот второл< мсца марца пєрвого дніа судовнє шдправованых, мєжи
#рожоньш пномъ Матѣемъ ІЗблоновскіш, поводом, з одноє, а #рожоньш пнол<
Лавринол* Пєсочинсиш, подкоморим браславским, позваньш, з др#гоє стороны,
#чинєного, (ото, иж што в рок# прошлол*тисєча шєстьсо/инсш подданьш поводов
власньш засєдєльш з маєтности єго сєла Качьмозова, # воєводствє Подолскол*
лежачого, на имє (Осип дєсіатников ш#рин, з жоною, з дєтьми, с конми, з быдлол*,
и зо всєю маєтностю своєю до имєніа позваног(о) мєста Жорнищь збєг и там
мєшкаєть. Которого подданого збєга своєго повод, сошацовавши єго водлє
коньституцьшза піатсоть гривен полских, позваного на рочки, вьшієм мєнованьїє,
позывал. На которых рочкох пєрєд помєнєньш судсш сторони в той справє мєжи
собою росправ# правную мєли, позваного #моцованыи єго закладал єкьзємптом,
ижь на тот час позваньш єсть на посл#зє Рєчи Посполитоє #в Ордѣ, а поводоваїа
сторона #казовал' быти тот єкьзєлтть нєправньш, со чом широцє мєжи собою
контровфтовали. С#д кгродскии ВѢниі/ким єкзелшть сод позваного приніал. А
сторона поводоваїа, нє приим#ючи тог(о) дєкрєт#, до суд# головного
трибуналекого апєлєвал2. Суд єм# тоє апєліацьш допустім и рокь им, еобєкm
сторонам, за тою апєліацьією пєрєд с#дол< головньш триб#налскіш на тєрминє
воєводства Браславьского становитисіа зложил и заховал, што ширєи на тож
дєкрєтє апєліацьш єсть сописано и доложоно. На рок# тогды нинєшнєлі, // за тою
апєліациєю припадеш, шчєвисто # суд# ставши, #моцованыи поводовоє стороны
шліахєтньш ІЗнь Лєнским просил ш скасоване тог(о) дєкрєту кгродского
вѣницъкого. А шд стороны позваноє пна подкоморого браславского #моцованьш
єго шліахєтньш Павєл Пр#шинскии, шказавши лист кроліа єго мл., ижь тот
Лаврин Пєсочинскии на тот час на посл#зє Рєчи Посполитоє в поеєлетвє до
СОрды єхал, просил, абы сторона позвана» на тот час шд року Збыл волєн'3.
С#дь нинєшнии головньштрнб#налскии за показанеє лист# єго королєвскоє мл.
через того #моцованого єго, ижь єст на посл#зє Рєчи Посполитоє в поеєлетвє
до СОрды, т#ю всю справ# шдкладаєть и завєшаєть ажь до звернень» с тоє
посл#ги Рєчи Посполитоє и рокь захов#є по зєханю єго # дванадцать нєдєл на
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трибунале # воєводствахь, такъ Києвсколі, Вольїнскоє, гако и Браславском,
котороє по датє того дєкрєт# напєрвєи припадєть. И там мєти будуть рок и бєз
припозв#. Што всє длга памєти до книг справ головних трибуналских воєводства
Браславского єсть записано. С которых и сєс выпис под пєчатю зємскою
луцькою в рок# тєпєрєшнєм тиеєча шєстьсот трєтєм мсца маїа двадцат пєрвого
дніа єсть выдак. Писан в Люблинє.
Печатка
Gerzy Lascz, stolnik і deputat
And(rzey) Zalieski, s(ędzia)
woiewoztwa belskiego
wlodz(imierski), deputat wolynski
Pawel Choczimowski, podsudek
Mikotaj Jelowicki, deputat
y deputat sand(omie)rski
woiewodztwa wdynskiego
Михайло Г#лєвич
Воютинскии, писаръ
Корикговалъ с книгами М. Заеі*
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 59-59 зв.
Засвідчена копія, видана 21 травня 1603 р.

Реґеста:
Anno 1602 d. 1 maii. Decret trib(unalski) z p. Jablonowskim o zbiegy z
Kaczmozowa do Zomisza (!) p. Piasoczynskiego. Z kxiąg trybunalskich
woiewodstwa braslawskiego.
Там само. Арк. 60 зв.

1#казовала

2апєлєвала

3' '3была вольна
№ 368

1602 p., травня 17. Вінниця. Оповідання Ілляша Ставецького, урядника брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського в Жорнищському маєтку, перед
Вінницьким ґродським урядом про шкоди, заподіяні в цьому маєтку підданими
з Немирівського маєтку князів Юрія, пінського старости, і Криштофа
Збаразьких
Выпис с книг кгродских воєводства Браславского вѣницкихъ
Лѣтя Божого нарожєніа тиеєча шестисот второг(о) мсца маїа еємнадцатого
дніа
На вріад короліа єго мл. писал и присылал до мєнє, Григоріа Чєчєліа,
подстаростєго кгродског(о) вѣниі/кого, #ріадникь єго мл. пна Лаврина
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Пєсочинского, подкоморого браславског(о), сєкрєтара короліа єго мл.,
жорниским па« Иліашъ Ставєцким, жал#ючи и шповєдаючи, иж, дєм, іако пєрєд
тьш єго мл. кніаз Онупгь Збаразским, воєвода браславским, посєгал и забирал
кгруньты пна моєго Жорнискиє, такжє часу тєпєрєшнєго в року нинєшнєм тисєча
шєстсот вторам в небыбытности1єго милости пна моєго, б#д#чого на посл#зє
єго королєвскоє милости и Рєчи Посполитое, посланого до СОрды, цара кримского,
их мл. кнжа Юрєи Збаразским, староста пинским, кнжа Крыштофъ Збаразскиє2,
воєводичи браславскиє, чєрєз понамєстника и вомта своєго нємировского
Лаврина Долганіа и чєрєз инпшх слуг, и подданых своих нємировских насылаючи
моцно, кгвалтом на властныи кгрунт пна моєго Жорниским, вниз гребли
Срославовы школо Лопєни, под Юсков лєсокь, пасєки пна моєго пустошит3,
дєрєва соколконадцат тисєчии дѴбов порубали и до волици вомта нємировского
повозили, которую то волиц# школо власт[ног]о став#, старожитнє названого
Е[ро]славова, властного їша моєго, [на] росказанє [їснжат] и[х] милости
Збаразских, панов своих, посадил и кгрунт пна моєго посєгає. А в рєчцє Собк#,
вниз став# Орославова, и в рєчци Лопєни бобры поранили и половили и в ставох
панских рыбы ловіат, травы, сєножати стадом, швцами, быдпом тоичут, шкода
и нєзносньїє кривды чиніат, іако пєрєд тым штєць, такжє допєро и сьіновє єго
мл. кнжата Збаразкиє зъ кгрунт# єго мл. пна подкоморого, пна моєго,
вытискают. В чом єго мл. піну моєм# шт их мл. їснжат Збаразских, воєводичов
браславских, шкоды на двадцат тисєчии золотых полских дєєт. Которьш жал и
кривд# пна своєго звыш помєнєньш вріадник жорниским мнє, вріадови, до
вєдомости шповєдавпш, просил шпридане возного на шглєданє пор#баніа дєрєва
и иных шкод починєньїх и просил, абы тоє шповєданє єго до книг кгродских
вѣницких приніато и записано было. Што єст пршгато и записано. С которых и
сєс выпис под пєчатю моєю єст выдан. Писан # Вѣници.
Печатка
Грєгорєм Байбуза, писар
Корикговалъ с книгами
Копчинъскии
ЛНБНАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1,спр. 4050II, арк. 61. Засвідчена
копія.

Реґести:
Выпис шповєданіа.
Anno 1602 d. 17 ma[ii].ProtestatiaIliiaszowanax. Zbaraskich o wyrąbanie
dębow, popsucie pasiek na grącie zomisckim.
Там само. Арк.. 61 зв.

'нєбьтюсти 2Збаразским 3пустошат
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№ 369

1602 p., травня 21. Вінниця. Зізнання возного єнєрала Київського, Волинського і Брацлавського
воєводств Войцєха Яцимирського перед Вінницьким ґродським урядом про
шкоди, заподіяні Жорнищському маєткові брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського підданими з Немирівського
маєтку князів Юрія, пінського старости, і Криштофа Збаразьких
Wypis s ksiąg grodzkich woiewodztwa braslawskiego winniczkich
Roku Bozego Narodzenia 1602 mca maia 21 dnia
Na vrzędzie Je° Kro(lewskiey) їЛсі grodzkim winnickim przede mną, Hrehorem
Czeczeliem, podstaroscim grodzkim winickim, stanąwszy oblicznie, wozny general
woiewodztwkiiowskie0, wolynskiego і braslawskiego sliachetny Woieieeh Jaczymirski
ku zapisowaniu do xiąg grodzkich winickich zeznal tymi slowy, iz roku і dnia wyszei
mianowanego, będąc mnie przydanym z vrzędu na sprawy і potrzeby do imienia je°
mci p. Lawrina Piaseczynskie0, podkomorze0braslawskiego, sekretarza Je° K. M.,
do miasta Zomiszcz, thamze vrzędnik je° mci p. Iliasz Slawnicki opowiadal przede
mną zal, krziwdę i szkodę, co się stalo na ten czas w niebytnosci pana je° od ich mci
kniazia Juria, starosty pinskie0, i kniazia Chrystopha, kniaziow Zbaraskich,
woiewodzicow braslawskich, z imion ich mci niemirowskich przez Lawrina Dolhania,
ponamiestna1i woita niemirowskiego, i przez inszych slug i poddanych niemirowskich
w gruncie ie° mci zomiskiem. A wyiachawszy ze mnąna grunt zomiski, vkazal mnie
mieisca і vroczyska, znaki thych szkod. Co ia, wozny, maiąc przy sobie szliachtę liudzi
dobrych, widzialempniow v rzeczki Lopieni niepodalieku Juskowa liasku pod pasieką
je° riici p. podkomorze0, obapol tei rzeczki swieze drzewo, dęby, olchi, na budowanie
porąbane, pociosane і powozone do wolice woita zwyszei mianowanego
niemirowskiego, ktorą sadzi nad stawem Jaroslawowym, ktorą vkazal ten vrzędnik, iz
to iest staw pana mego. I drogi widzialem ku tei wolicy. Thakze wniz grobli
Jaroslawowei vkazowal mnie pnie, gdzie porąbano dęby і olchi, і drogi ku teize wolicy,
i zeremiona bobrowe w rzeczce Sobku wniz tei grobli Jaroslawowei, // gdzie, powiedzial,
ze ci poddani kniaziow Zbaraskich bobry polowili. I w vsciu Lopieni takze widzialem
iamy, kędy bobry polowiono, і stawy dwa na Sobku, ieden nazwany Jaroslawow, a
dmgi nowostawski widzialem. I powiedzial to przede mną, woznym, iz ci poddani,
zwyszei mianowani kniaziow Zbaraskich, ryby gwaltownie polowili i lowią. Thakze
za okazaniem tegoz vrzędnika je° m. p. podkomorze”widzialem na Lopieni stawow
dwa zomiskich, s ktorych, powiedzial, takze ryby gwaltownie polowiono, i sianozęci,
iako okolo thychze stawkow wzgorę і nizei az do vscia, gdzie w Sobek wpadywa,
stadem, trzodą, owcami naganiaiąc, mocno gwahem trawy podeptali і popustoszyli.
Ktore sciecki widzialem i stanowiska wtychze і wierchu pomienionych wroczyszczach.
A okazawszy, swiadczyl mną, woznym, i szliachtą, przy mnie na tenczas będącą, і
powiedzial szkodyje° mci panu swemu w thym od ich mci kniaziow Zbaraskich przez
zwysz mianowanych poddanych niemirowskich na dwadziescia thysięczy zlotych
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polskich. Ja, wozny, com sfyszai a widzial, to przed wsząmcią, vrzędem, zeznawam.
Ktore ia obliczne zeznanie wozne° generata, ku wiadomosci swoiei vrzędowei
przyiąwszy, dlia pamięci do xiąg grodzkich winickich zapisac kazal. Co iest zapisano
і ten wypis vrzędnikowi je° mci zomiskiemu pod pieczęcią moią wydano. Pisan w
Winnicy.
Hrehorei Baibuza, pisarz
Corrigowal s xięgami Kopczynski
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. S, on. 1, спр. 4105 III, арк. 11-11 зв.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

Реґеста:
А° 1602 d. 21 maii. Rellatia wozne°porąbania drzewa, polowienia stawow,
ląk popustoszenia od k(niaziow) Zbaraskich w gruncie zomiskiem.
Там само. Арк. 11 зв.

1ponamiestnika
№370
1602 p., травня 29. Вінниця. Позов Вінницького земського суду брацлавському воєводі і кременецькому
старості кн. Янушові Збаразькому та сестрам Михайловій Динковській Тетяні,
Петровій Гавратинській Ганні й Івановій Кожуховській Огапії Семенівнам
Комарівнам у справі за скаргою братів Івана, Богдана і Федора Петровичів
Комарів Стрельчинських про невиділення належних їм частин у селах
Стрільчинцях і Никифорівцях
Запис возного єнєрала Яцька Шикаловського про те, що він 3 червня
1602 р. (відніс цей позов до села Стрільчинців)
Жигимонт Трєтии, Божю млстю корол полскии, великий кніаз литовскии,
рѴскии, прѴскии, жомоитскии, мазовєі/кии, инфліантскии, швєдскии, кготскии,
вандалскии и дєдичньш король
Вєлможном# панй iZtaynitf кніажати Збаразкому, воєводє браславском#,
старосте крємєнєї/тму, а вам, Михаиловои Динковскои Тє/иіанє, Пєтровои
Гавріатинскои Ганнє а Ивановои Кожуховскои СОгапьи Сємєновналі
Комаровнам, потомькомь и вчастьникомь кгрунту Стрєлчинског(о), іі
воєводствє Браславском лєжачого.
Жаловали Я сѴдѴ ншго зємского Вѣницкого зєл/іанє нши воєводства
Браславского шліахєтьньїє Йван, Богдан а Фєдор Пєтровичи Комары
Стрєлчинскиє на вас ютом, што ж, дєи, вєрность вша cowчас^ немалого имєньїа
Стрелчинског(о), дворов еєл Стрєлчинєг/ и Никифоровєі/, на томь кгр^ньтє
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юсажоныхъ, и всіаких пожитков з оных имєнєи Стрєлчинєц и Никифоровєц,
чиншув грошових и сосепъных, ви», nepectfдов, куниц всіаких, ставовъ, млиновъ,
спустовъ, полъ, сєножатєи Иинъшихъ доходовъ, пожитковь в людєх, в кгрунтєх
толко с[ами] на сєбє держите и вживаєте, а им рѴвного дѣлу, на них [п]рав<ш
прирожоньш по штц# их неб[о]жьчику Петру Комару сп[а]лую‘, вєдлє права
посполитог(о) вьздєлити нє хочєтє, в чолі юни собє [ю]т вас, ако і/частьников,
кривды и шкоды немалые быти мєніа[т] и шкод ют вас собѣ Vневыдиленю им
рувного дѣлу шацуют на тіат2тисіачєи золотых гршєм полских, и хочуть ютол<
з вами ючєвисто права мовити. Прото приказуємо валі, t/сѣ Ѵчастники, выпгь
мєнованьїє, абы есте Вѣниц[и] пєрєд судолі нппш зєліскилі воєводства
Браславского Вѣницюш на роки судовые зсмскиє, которые припадеш и судовнє
ютправованы будуть в року тєпєрєшнєм тисіача шєстьсот второмь юМихалє
рилісколі свгє и вєдлє поріадку права посполитог(о) на завтриє того свта [н]ачнут
судити, собличнє, іако на року завитолі, ку праву стали и илі пєрвєм шкоді/
менованѴю судtf заплатили, а заплативши шкоді/, з розсудку судtf ншго
зєліског(о) Вѣницкого [и]н[ш]ым дѣл в тых имєніах в Стрєлчинцах и в
Никифоровцах, на толі кгрунт £ сосажоных, и во всєлі, гако [звы]шъ помєнило,
вы[д]елили конє[ч]но. Писан tf Вѣници року т[и]сіача ш[єстьсот вто]рого мсца
маїа двадцат девіатого дніа.
Позов
Печатка
Йван Мик#линскии, [писар]
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4050II, арк. 62. Оригінал.
Року ДХВ мсца июніа трєтєго дніа.

ПЗІцкоШикаловскии, возньш
єнєрал, рука власна
Там само. Арк. 62 зв. Оригінал.

Регести:
Pozew od panow Komarow po iego me. pana woiewode braslawskiego o
rowny dzi(a)t.
Pozew ziemski winnicki pp. Petrowiczow Komarow Strenczynskich (!) po
jm. panią Tetianne Hauratynską, po jm. p. Annę Kozuchowską, siostry
Komarowny, o nierowny dziai albo niepostąpienie do rownego dziahi dobr
Stręczyc (!) у Nikiforowiec, w woiewodz(twie) braslawskim lezących. Anno
1602 d. 29 may w Winnicy.
Там само.

1сп[а]лого

2niam
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№371

1602 p., червня 14. Краків. Декрет королівського суду в справі за скаргою кн. Юрія Друцького
Горського про те, що ревізори, призначені за королівським декретом для
виявлення приналежності городища Глинська - йому, князеві, чи галицькому
каштелянові і вінницькому старості Юрієві Струсу з Коморова, - при розгляді
цього питання на місці даного городища, коли зайшла мова, хто перший з них
підняв його, вирішили, що староста має право першим виставити свідків на
підтвердження своєї заяви, що першим був саме він; оскільки князь на таке
рішення апелював до цього суду, то останній призначив, за згодою обох сторін,
інших ревізорів для вирішення того ж питання на місці згаданого городища
Дєкрєт мєжи їснзєм Горскимь а старостою вѣницкимъ
Жикгимонт Трєтии
СОзнаммУемыetc., ижь кгды сє приточила до нас и сУдУнашого зь апеліацыи
comрєвизоров нашихь справа мєжи Урожоньшкнзєм Юрємь ДрУцким Горскимь,
поводом, а Урожоньш Юрємь СтрУсомь с Коморова, кашталіанол< галицким,
старостою нашим вѣницким, позваньш, з сторони пєршости до выведеніа
свѣтковъ на Уживаньга городища Глиньска, со котороє мєжи тыми сторонами
спор идєт. В котором справє кгды рєвизоровє наши моцю першого декрету
нашого, мєжи тыми ж сторонами Учиненого, до помєнєньїх добрь Глинска
зьєхали и сторони прєрєчоньїє ©повод албо пєршость в томсправє роспиралиси,
тые жь рєвизоровє наши бачєчи то, ижь ©бѣдве стороні мѣли кУ до1доводУ,
(однак жє па» галицкии пєрвєи иньшого Глиньска бралсіа, до показаныа першим
поводом того ж пана галицкого до выведеныа свѣтковъ з стороны Уживаньга
того Глиньска быт декретом своим Узнали. СОд которого дєкрєтУ помєнєньш
кніаз Горским до нас и до сУдУнашого апєлєвал, гако ©том тєпєрєшнєїа рєвизьіга
©бмовліаєт. На рокУ тогдьі тєпєрєшнєм, іако завитом, с тоє жь апєліяцьш
припадаючим, стороны прєрєчоньїє, поводоваїа, то єст кніаз Горским чєрєз
шліахєтного Матѣіа Важинского, а позванаїа чєрєз шліахєтного Миколаїв
Кголємбєвского, 2Умоцованьіє свои'2, пєрєд нами становилисіа и того рокУ
пилновали и споров своихь, которьіє пєрєд тыми ж рєвизорми мѣли, повторяючи,
апєліацьію юную попирали и © том, хто свѣтки впєрєд маєть выводит,
роспиралисга. Мы с пны радами // радами нашими, прослУхавши добрє споровь
юбУдвУхсторонь а бачєчи то, ижь таїа апєліацьпа юд рєвизоровь а ©прєслУханьє
свѣтковъ, хто их впєрєдь, чили повод кніаз Горским, чили позваным пань
галицким, мѣль выводити, нєпотрєбнє вточонаїа и допУщона єсть, тогдьі кгды
ж сторонам на том мало належало и налєжит, хто впєрєд маєть свѣтки вести, а
юднак дліа звирхности нашоє королєвскоє дєкрєт рєвизорским, гдє впєрєд пну
галицкомУ казано свѣтки вѣсть, Утвердивши, зновУ тУю справУ до иньщихь
рєвизоров за зєзволєньємь ©бУдвУх сторонь ©тсылаемь, которых назначаємь
тьш декретом нашим, то єст Урожоных и шліахєтног(р)3 ПІкУба Прєтвица зь
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Кгавронъ, кашталіана камєнєцкого, Щасного Харлинского, подкоморого луцкого,
Воитѣха Г#минского, стольника подольского, Гаврыла Гоского. Которьш
росказ#емь, абы codдаты того дєкрєт# нашого нинєшнєго за недѣлъ дванадцат
до добрь прєрєчоньїх Глиньска зьєхали и тал* тоє вчинили, што пєршиє
рєвизоровє наши, вь сонол< жє дєкрєтє нашом назначоные, #чинит и выконат
мѣли, а то, штоколвєкь сіа в той справє довѣдают, нехай нам такжє чєрєз лист
свои завартыи с о з н а м м А т ь моцью того дєкрєт# нашого. До которого на лѣпшѴю
вѣр# и пєчат коронною прьггиснут єсмо росказали. Писань # Кракове року
тисєча шєстсот второго мсца июніа чєтвєртогонадцать дніа, панованыа кр.
нших пол. ЕТа швед, дєвіатого рок#.
Petras Tyiiczky, ep(iscop)us
Справа того ж
var(mensis), R. P. vicecan(cellarius)
C. Michalowski
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 202, л. 121-122. Оригінал.

•дозайве.

2' '2#моцованыхсвоих Зшлюх£/пных
№372

1602 p., жовтня ЗО. Краків. Лист короля Сиґізмунда ІП про звільнення брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського від викликів за позовами на
будь-які судові сесії на час його місії як посла Речі Посполитої до Кримського
ханства, а також на час складання ним звіту про неї після повернення звідти і
дванадцяти тижнів після видачі королівського листа, який це все засвідчить
Вьізволєньє Пєсочинского под еодьєздь до СОрьды
Жикгимонть Трєтии etc.
Всѣл* вобєць и кождом# зособна, ком# то вѣдати належить а звлаща с#домь
триб#налскимь, подкоморьскіш, зємским, кгродским и иньш вшєліаюш #ріадом,
такжє и сторошш належачим.
(Ознамм#ємьі #прьтмостпш и вєр. вшіш, ижь #рожоныи Лаврынъ
Пєсочинскии, подкомориыи1 браславскии, сєкрєтарь нашь, за посланьємь
нашим до царіа пєрєколскогО Кази Кгєрєіа послом великим в пилных и вєлицє
важных наших и Рєчи Посполитоє справахь вжо по двакрот, то єст в близко
пропілом, а другий в нинєшнєм рок#, # нєго в Ордѣ бывши, соттуль зь єго
посломъ ІЛкЯбом Кантымирол< до нас недавно был вєрнулсіа и в той жє службє
нашои сод нас досєл затримань. А ижь и по сєсь час єщє того єсть пилнаїа а
наглаїа потреба наша и Речи Посполитоє, жебы сіа цѣлость и бєзпєчєньство єє
затримало, тєдьі знов# вжо то по трєтии раз прєрєчоног(о) подкоморого
браславского в тих справахь и з #поминками до царіа послали єсмо. Прото
хочем мѣт и росказ#єлі, абы #пр. и вер. вши, іако по прошлые двѣ екьспедыцые
822

за пішими єкьзємптами нашими, так и за нинєшніш, на тоть час юного юд
судовь и вшєліаких поступъковъ правных и єкгзєкуцьш водлуг права статуту и
конъстытуцьш посполитих, по звроцєню сіа его с тоє послуги нашоє и Рєчи
Посполитое а по юдданъю нам того посєлства, и по вышътю листу нашого
вьісвєтчоного до дванадцати недѣл волньш вчинили конєчнє, иначє нє чинєчи,
дліа ласки нашоє королєвскоє и повинности своєє. Писан // # Кракове дніа
тридцятого мсца (октєбра рок# Божого тисєча шєстсот второго, панованіа кр.
наших полского піатогонадца/п а швєдского дєвіатог(о) року.
Sigismundus Rex
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 202, л. 133-133 об. Оригінал. Те саме: Biblioteka
Narodowa w Warszawie, oddz. rękopis6w, sygn. 3086 III, k. 25 v.: Exempt
postowi od sądow. Незасвідчеиа копія польською мовою; тут видачу
універсалу датовано 4 жовтня 1602 р.

1подкоморьш
№ 373
1602 p., грудня 1. Вінниця. Припозов Вінницького земського суду брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському з вимогою з’явитися на сесію коронного трибуналу в
справі за скаргою братів Семена, брацлавського земського судді, і Богдана
Ободенських про захоплення половини селища Іллінців з трьома пасіками
Жикгимонт Трєтии, Божю млстю корол полскии, великий кніаз ли/яовским,
р#скии, пр#скии, мазовєцкии, жомоитскии, ифліантскии, швєдскии, кготскии,
вандалскии дєдичньїи корол
Урожоном# Лаврин# Пєсочинском# подкоморому браславскому.
Зо всѣх добръ твоих, лежачих и р#хомых, приказуємо, абы вєрност твоіа
перед судом нашьш головнымъ триб#налским в Люблинє на тот час, кгды
справы воєводства Волынского прыпад#т и сужоны б#д#т и таїа справа з
реєстр# припадеш мєжи справами #ріадовыми, шчєвистє и завите стал на жалоб#
и правноє попиранє #рожоных Сємєна, суди зємского браславского, а Богдана
(Ободєнских, коториє тєбє по проползламрок#, которьшза апєліацьією юддекрет#
кгродского вѣницкого, нижєи помєнєного, тьш поводоїм с тобою на трибунале
воєводства Волынского, в року прошлом тисєча шєстсот пєрво-м с#жоного,
проползлъ, прыпозывают до попартіа апєліации своєє, ют декрет# суд#
кгродского Вѣницкого, в рок# прошлолі тисєча шєстсот пьръом мсца марца
двадцат дєвіатого дніа #чыненого, которымъ за юдєздол* твоим на посл#г# Рєчи
Посполитоє экземпть приніато и тєбє юд рок# волным #чинєно, через поводов
на трыб#нал Любєлскии воєводства Києвского, Волынского албо
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Браславског(о) мєжи справы Уріадовые заложоноє и чєрєз помєнєньш суд
кгродскии Вѣниі/кии допѴщоное, а то в справє, чєрєз тых поводов тобє правнє
вщатоє и заданоє со кгвалтовноє ютніятє трох пасєк и вьібитє с покомного
дєржаніа с половицы кгр^нтѴ сєлища Ишнєц, за которьш вьібитєм мєновали
собє поводовє шкод на двє тисєчи копь литовских1, которьіє потом за позволєнєм
поводов чєрєз суд трибуналскии на сто копь суm мєркованьї, гако со тол
помєнєнаїа апєліяцьш и прєрєчоньїи Ѵвес постЛюкь тоє справы ширєи в собє
собмовліяют. Прєто поводовє, попираючи тую апеліяцыю свою, тєбє
прыпозывають ку прислѴханю сє, кгдьі тоть прєрєчоньїи дєкрєть кгродскии
вѣннцкиц, за тобою всказаныи и Учинєньїи, чєрєз дєкрєт ci/дѴ головного
трибуналекого с[.. .]асова» и поднєсєнь, а в той справє да/шши поступокь водлє
права и справы Ѵчынен, и то, што бы с права належало, и протне тєбє сказано и
постоплено бУдєть. А такь абыс на рокУ помєнєномь стал и тому веєму, што
тобє шьірєи собьіяснєно и доведено будєт, правнє сє прислухаль и, єсли належати
бУдєть, сотповєдаль. Писань У Вѣницы по нарожєнью Сына Божого Исус
Хрыста рок# тиеєча шєстьсоть второго мсца декабра пєрвого днія.
Позов
Печатка
Йван МикУлинскии, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 79. Оригінал.

Реґести:
По ііна подкоморого до Жорнищь сод ішов (Ободєнских.
Anno 1602 d. 1 decembra. Przypozew od p.p. Obodenskich na tribunal po
pana Lawryna Piasoczynskiego o wybice z trzech pasiek.
Там само. Арк. 79 зв.

[Далі має йти грошєи.
№374
1603 p., лютого 20. Краків, на сеймі. Привілей короля Сиґізмунда III брацлавському ловчому Стефанові
Черленковському на брацлавське підчашетво
Подчаство браславскоє Стєфанови ЧєрлєньковскомУ
Жикгимонть Трєтии //
СОзнаимУємь тымь листол* нашим, ком# то вѣдати налєжит, ижь мы,
Ліатрйочи годност и дѣлность в рєчахь собьіватєліа воєводства Браславског^
Урожоного Стефана Чєрлєнковского, ловчого браславского, которого, хотєчи кь
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службам нашимь и Рєчи Посполитоє вдіачностью и ласкою нашою гсдрьскою
побудити а з #ріад# ловєі/ства браславского на випгьшоє мѣстце #ptad подчаства
браславского, на тоть час вак#ючоє, пєрєнєсши, еоном# дати и на нєго вложити,
Ѵмысливши нинєшним листом нашим, зо вшєліаким достоєньством, владзою и
налєжностью пєрєносимь, даємь и на нєго вькладаєм до живота єго любь тєж
довипгьшого #ріад# и сопатрєньи. Што до вѣдомости, ком# то налєжит, а звлаща
(обываталомъ воєводства Браславского прыводечи, приказуєм, абы, прєрєчоного
Черлєнковского (йдеєл вжо за власного подчашого браславского маючи,
#чстивость и мѣстце мєжи собою, владз# и налєжности (оддавали з повинносте
своєє и дліа ласки нашоє королєвскоє. Писань # Кракове на соммє валном
коронномь рок# тисєча шєстсот трєтєго мсца фєвьраліа двадцатого дніа а
панованыа королєвствь нашихполекошшостогонадцат а швєдскогодєвіатогороку.
Sigismundus Rex
Zachari(asz) Jelowicky
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 202, л. 140 об.-141. Оригінал. Опубл.: Архив ЮЗР.
Ч. ѴШ.Т. 5.С. 314.

№375
1603 p., лютого 28. Краків, на сеймі. Привілей короля Сиґізмунда ІПЄронімові Черленковському на брацлавське
ловецтво
Ловєцьство браславскоє Еронимови Чєрьлєньковском#
Жикгимонт Трєтии etc. //
(0знаим#ємь тымъ листом нашим всѣм вобєць и кождом# зособна, ком# то
вѣдати налєжит. Маючи мы залєцоньїи з многих #чтевых и дѣлных справ дом
Черлєнковских, старожитных (обывателеи браславских, которьіє продком нашим,
нам и Рєчи Посполитои зь сєбє за кождою потребою и шказыею шддаєть,
(особливе тєж маючи взгліад на службы шліахєтного Еронима Черлєнковского,
которые з молодости лѣт своих часу кождоє потрєбьі, а мєновитє под чась
головноє єкьспедьїцьш, кгды на Рєчь Посполитую недавно прошлых лѣтъ было
с турки и татары зашла, которьіє хотєчи мы вдіачностю нашою королєвскою
(освѣдчате а к# таковьш жє в прышлыи час (охотнѣишогО способити, даєм и
дар#єм єм# #ріад зємскии ловєі/тво воєводства Браславского по пєрєнєсєнью з
нєго брата єго #рожоного Стефана Черлєнковского на #ріад подчаства
браславского, зо всѣю тому #ріадови владзою, налєжностью и пожитками до
живота єго любь тєж до втт>шог(о) #ріад# и юпатрєніа. Што до відомосте,
ком# то налєжит, а звлаща (обьіватєлом воєводства Браславского прьіводєчи,
прыказ#емо, абы прєрєчоного Черлєнковского юдеєль вжо за власного ловчого
браславского маючи, #чтивост и мѣстце мєжи собою, владз# и належносте
(оддавали з повинносте своєє и дліа ласки нашоє королєвскоє. Писань # Кракове
на соимє валном коронном рок# тисєча шєстсоть трєтєго мсца фєвраліа
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двадцать сосмог(о) II дніа, панованьга королєвьствь нашихь польского
шостогонадцать а швєдского дєвіатого рок#.
Sigismundus Rex
Zachari(asz) Jelowicky
РГАДА,ф. 389, on. 1,д.202,л. 141-142. Оригінал. Опубл.: Архив ЮЗР. Ч.ѴШ.
Т.5.С.315.

№376
1603 p., березня 5. Краків. Лист короля Сиґізмунда Шпро надання в доживоття двірця у місті Вінниці
зі всіма його маєтковими прилеглостями галицькому каштелянові і вінницькому
старості Юрієві Струсу з Комарова
Дворєць УВѣницы доживотьємь ішу старосте вѣницкомУ
Жикгимонт Третин, etc.
(ОзнаимУємь etc., ижь мы, маючи взгліад на послуги Урожоного Юріа СтрУса
с Коморова, кашталіана галицкого, старости нашого вѣницкого, которьіє соньнє
толко нам самьш, але и предком нашьш, королом1полским, в дѣле рыцерскомъ,
в потрєбахь Рєчи Посполитоє з великою славою своєю давал и тєпєрь соддаєть,
хотєчи мы тогды, абы єго таковые Учинки значньїє даромны нє были, соно2до
послуг наших и Рєчи Посполитоє сохотнємшьш Учинити, юномУ добра наши, в
мѣсте Вѣницы лєжачиє, дворєг/ названые, по смєрти нєбожчика ІЗна
СОришовског^ до шафУнкУ нашого вєрнєниє, которых вь Уживанью Ужє єсть,
Умыслили єсмо дати, іако жь даємо нинєшшш листом нашим зо всѣми
прьшєшостіами и приналежностями, дворам, подданными, польми, сєножатьми,
сажавками, лєсами, чиньшами, податками, повинностіами и зо всѣми пожитками
и доходами, ничого нє вьшмУючи, іако здавна тьіє добра сами в собѣ суm и гако
ихь помєнєньш СОришовскии дєржаль до скончєньїа живота єго, юбєцУючи мы
словом нашим королєвским и потомковь наших, ижь мы Урожоного Юріа СтрУса,
кашталіана галицького, покул будєть живь, ют Уживаныа того дворца и
прьілєглостєм єго нє юддапимо ани юддаліать нє допУстимо и ювшєм цѣлое и
зУполноє право сономУ заховаємо и потамковє наши заховают, права, юднакь,
нши и Рєчи Посполитоє и костєла католицкого цѣле во всєм заховУємо. На што
дліа лєпшоє вѣры и пєвности, рУкою своєю подписавши, пєчать короннУю
прытиснУти росказали єсмо. Писань // писань УКракове дніа піатого мсца марца
рокУБожого тиеєча шєстьсоть трєтєго, панованыа королєвствь наших полекого
шостогонадцат а швед, дєвіатого року.
Sigismundus Rex
Zachariasz Jelowicky
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 202, л. 155 об.-156. Оригінал.

'королям

2юного
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№377

1603 p., березня 12. Краків. Консенс короля Сиґізмунда ІП вінницькому підстарості Григорієві Чечелю
навідступлення своїх прав на село Щурівці брацлавському старості Валентиєві
Александру Калиновському
Коньсєнсь Чєчєлови на УстУпєньє ЩУровєц КалиновскомУ, старостє
браславскомУ
Жикгимонт Трєтии etc.
(ОзнаимУємь etc., нжъ кгды Усєбє постановив шліахєтньш1Григорєи Чєчєль,
подстаростии вѣницкии, абы Усе право своє, котороє маєть на сєло ЩУровци, У
воєводствє Браславско-м лєжачиє, на юсобУ Урожоного Валєнтєго Алєксандра
Капиновского влилъ и поступил, билъ нам тогды чолом, абыхмо на то сономУ
позволили. Мы тогды, видєчи рѣчъ слУшнУю, хУтливє склонилихмосє на тую
прозбУєго и позволити єсмо ємУУмыслили, іако ж позволіаем нинєшшш листом
нашим, даючи ємУзУполнУю моць, абы в которомколвєкь кгродє тоє Уступєньє
права своєго могь Учинити. За которьш то Уступєньєм и влитьем права
прєрєчоньїи Валєнтьш Алєксандєр Калиновскии сєло помєнєноє ЩУровцы зо
всѣми ролыами, сєножатьми, поддаными, польми, млынами, ловами, ставы,
сажавками и зо всѣми приналєжностіалш и пожитками и доходами, жадныхъ нє
выимУючи, такь, іако сами в собѣ суть и іако ихь помєнєньїи Грыгореи Чєчєль
дєржаль, бУдєть мѣти держати и Уживати до конца живота своєго, собєцУючи
мысловом нашим королєвским и потомковь нших, жє ани мы, ани потомки наши
прєрєчоного Калиновского сод дєржаньїа и Уживаныа того сєла ЩУровєць зо
всѣми єго приналєжностіами нє юддалимо ани шддаліати нє допУстимо, алє цѣлое
и зУполноє право доживотноє шномУзоставуємо и даємо, право, соднакь, наше
королєвскоє, Рѣчи Посполитое и костєла Божого цєлє во всєм зоставУємо. На
што дліа лєпшоє вѣры и пєвности рУкоюсє своєю подписавши, печать коронною
прытиснУти росказали єсмо. Писань УКракове дніа дванадцатого мца марца
рокУ Божого тисєча шєстсоть трєтєго, панованыа королєвствь нших полского
шостог(^)надцат а швєдског^ дєсіатого рокУ.
Sigismundus Rex
Zachariasz Jelowicky
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 202, л. 165-165 об. Оригінал.

1Написано двічі.
№ 378
1603 p., квітня 1. Краків. Лист короля Сиґізмунда ІП про звільнення брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського як такого, що виконував місії
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посла Речі Посполитої до Кримського ханства і Волощини, від викликів на будьякі судові сесії протягом дванадцяти тижнів від видачі даного листа
Пєсочинского справ юдьклад до певног(о) часу
Жикгимонт Трєтии etc. //
Всимь вобщ и кождомУ зособна, кому то вѣдат належиш, а звлаща сУдомь
трыбУналскіш, подкоморскимь, зємским, кгродскимь и иньш вшєлаким Уродам,
такжє и сторонам належнымъ.
(Ознаиму&м, иж УрожоньшЛаврынъ Пєсочинскии, подкоморьш браславскии,
секретар напгь, за посыланам нашымъ до цара пєрєколского Казын Кгирыга
посломь вєликимь в пилныхъ и важныхъ нашых и Речы Посполитое в' справахь
по двакрот У нєго2 СОрдѣ, а трєтии раз тепер2 Волошєхь дла сотданга ємУ
Упоминков com нас был и иншые справы нашы и Речы Посполитое там водлє
злєцєніа нашого и справуючы, и послы волоскиє и мУлтанскиє до нас провадіачы,
нє бываючы в домУ своємь юд трєхь лєть, з великою нєбєзпєчностю своєю на
тыхъ послУгах нашыхъ забавитисга мУсѣлъ и досєль в них com нас затрыман.
Которьш, иж вжє тєпєр тьіє посєлства намь здавшы, до домУ своег(о)
ворочаєтсса. Тогды за ним чєрєз сєсь лист наш тоє свєдєі/ство выдаючы,
хотѣмъ мѣти и росказУємь, абы Упрєимости и вєрности вашы юного чєрєз тоть
Увєс час, ако на тых послугах нашыхъ и Речы Посполитое досєл был, ют даты
нинєшнєго листу // сту нашого до нєдєл дванадцати водлє звычаю права а
єкьзємптов нашыхъ ют сУдов и вшєлаких поступков в праве волнымъ заховалы
и заховати росказали, конечно иначєи нє чыніачи, дла ласки нашоє королєвскоє
и с повинности своєє. Писан УКракове дна пєрвого мсца апрыла року Божого
тисєча шєстсоть трєтєго а панована королєвствь ншьіхь полского
шостогонадцат а швєдского дєсатого рокУ.
Sigismundus Rex
Zachariasz Jeiowicky
РГАДА, ф. 389, on. 1,д. 202, л. 169 об.-170. Оригінал.

1в зайве.

2Далі має бути в.
№379

1603 p., червня 13. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою Матєя Яблоновського про
неповернення підданого, який утік з села Качмозова Подільського воєводства до
міста Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського
Вьшис с книг справ голов[ных] трибУналскихь воєводства В[о]лынског(о)
Лѣт(а) Божого нарожєньа тисєча шєс[тсот т]рєтєго мсца июніа
трєтєгонадьца[ть] дна
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Перед нами, депѴтаты сЯдЯ головно[го] трыбѴнал# Любєлског(о), зо всихь
воєводьствь Короны Полскоє наро[к]ь тєпєрєшнии шєстсот трєтии собраными
и высажоными, ктды [с]є приточила справа з рокѴ заховалого, дєкрєтомь сЯдЯ
го[ловно]го трибуналекого на тєрминє воєводства Браславьского в р[ок]#
прошломь шєстсоть второмь мсца мага пєрвого днга мєжи Урожоными паномь
Матєємь ІЗблоновьскимь, поводомь, а паномь Лавриномь Пєсочиньскимь,
подкоморымь браславьскимь, позванымъ, Учиненого, ато в справє, чєрєз повода
в сУдУкгродского Вѣницкого на рочках кгродскихь, в рокѴпропілам шєст[ьсо]ть
пєрвомь мсца еєктєбра еємогонадцать дніа с^жоныхъ, [за]чатоє, а то со збєга
подданого поводова, в рок# прошломь [тисє]ча шєстсотномь з маєности1
поводовоє стороны сєла [Качмо]зова, Явоєводствє Подолскомь лежачого, прочь
Утєклого, [на им]є СОсипадєсгатникова шѴрина, сожон#, дєти и всю маєтно[ст]
єго, а во имєнью позваного мєстє Жорнищахь бытомь помєнєного. В которои
справє на помененыхъ рокохь по конътроверсыгахъ сторонь сЯд головньш
триб^налекии за показаньємь листѴ єго королєвскоє млсти чєрєз Ѵмоцованого
сторони позваноє, иж п[о]званыи на тот час на посл^зє Рєчи Посполитоє в
поеєлетвє [до СОр]ды єздиль, тєдьі сЯд тйо справі сотложиль и завєсиль д[о]
звернень» с тоє послуги Рєчи Посполитоє стороны позван[о]є, заховавши им,
собєюм сторонамь, рокь кромь жадного припозвѴ по звєрненью с тоє послуги
Рєчи Посполитоє позваного [д]ванадцат нєдєл на трибунале Я воєводствахь
Києвскомь, Волы[н]ьскомь и Браславскомь, котороє по датє того декреті
напєрвє[и] припадєт и сЛкоио бѴдєт, toчомь ширєи тот дєкрєт сЯдЯголовного
т]риб^нальско2 в собє // собмов[ліаєт]. На рок# тогды нинєшнємь, слушне
припало,м, сторона поводов[ага] чєрєз Ймоцованого своєго пана \Лиа Лєнского а
позв[аньш с]амь сочєвисто в той справє мєжи собою росправ# правнѴю мєли и
[коньтр]овєрсии своє пєвньїє з обЯ сторонь до сЯдЯ вносили, просєчьі, [аб]ы
каждыи з нихь при конътроверсыгахъ своихь захованы был[ъ]. СЯд нинєшнии
головний трибЛіалскии, бачачи то, ижь позваныи [пок]аз#є аттєстацьпо королга
єго млсти, жє под тьш часам быль в по[с]єльствє до цари пєрєкопьского, кгды
тага справа єго в сЯдє ни[нє]шнємь была припала, наид#є, жє позваныи
аштєстации той досыт [Ѵ]чиниль, и наказує далєи сторонамь роспиратсє, за
чим в роспиранью сторонь дєкрєть кгродскии вѣницкии ^твєржаєть и
позвано[му] поступовать наказує, а в далшомь постѴику позваного близшого
быт до присєги наид#є и наказує, абы позваньш на ближшихь рочкахь
кгродскихь вѣницкихь, которые напєрвєи по шести нєдєлгах сѴжоны бЯд!Ять,
^чиниль присегѴ в тьіє слова, иж тоть подданыи, со которого актор позьіваєт,
єст єго власныи и давност в маєтн[ост]и єго заеєдєль ани до верненьга єго
повинєнь. Которую [npHc]ert cVdдо кгродѴВѣницкого на час, вьшієи назначоныи,
сотс[ылает и ] рокь перед сонымъ с#до[м]ь сторонамь заховає. А по вьш[ска»]ю
присєги албо нѣ сЯдъ сон скажеш в той справє тоє, што [досы]т с права
належало. Што всє дліа памєти до книг головных триб#налскихь єст записано.
С которых и сєс выпис єст выдань. Писань в Люблинє.
Печатка
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Jan Trzebuchowsky,
woiewodz(twa) brzeskie0
deputat, mp.
Михайло Г&ієвич
Воютинскии, писаръ
Корикгованъ с книгами

Alexander Chryniczky,
lowczy y deputat wolynsky
Gerzy Lascz, stolnik y deputat
[wjoiewozstwa belskiego, mp.
Mikolaj Jelowicki, deputat
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ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 86-86 зв.
Засвідчена копія.

Реґести:
Року ХД и[юніа ДГдіїїа] [...] роспис написам.
[Д]єкрет пна ІЗблоновского с паном подкоморьш браславскимь.
[Anno] 1603 d. 13 juni. [...] p. Jablonowskiego o [zjbiegy.
O zbiegi pana Jablonowskiego do miasteczka Zomiszcz. Decret przysięgi,
iako dawnosci zasiedzialo w Zomiszczach. 1603 d. 13 juny.
Там само. Арк. 87 зв.

'маєтности

2трибунального

№3 80

1603 p., червня 13. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою братів Семена,
брацлавського земського судді, і Богдана Ободенських про захоплення
брацлавським підкоморієм і королівським секретарем Лаврином Пісочинським
половини Іллінецьких ґрунтів з трьома пасіками
Выпис с книг справ головных трибуналских воєводства Вольшского
Літа Божого нарожєніа тиеєча шєстсотног(о) трєтєго мсца июню
трєтєг(о)надцат дніа
Пєрєд нами, депутата cydtf головног(о) трибуналу Любєлского, на рок
тєпєрєшнии тиеєча шєс/исоть трєтии зо всѣх воєводствь и повѣтовъ Короны
Полскоє собраными и высажоными, кгды сє приточила справа з реєстр#
судового за припозвом на тєпєрєшнии трибунал воєводства Волынског(о) до
апєліацьіи, wm дєкрєту кгродского вѣницкого з рочков кгродских в року
прошломь тиеєча шєс/исоть пєрвомь мсца марца двадцат дєвіатого дніа
#чинєноє, мєжи ^рожоными Сємєномь, судєю зємскимь браславьским, и
Богданол* СОбодєнскими, поводами, з одноє, а Урожоньш Лавриномъ
Пєсочинскіш, подкомории браславским, еєкрєтаром короліа єго милости,
позваньш, з дрѴгое стороны, по проползлол* року, а то иж на тых рочкахь
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мєнованьїх за декретом трибуналскимъ и за розєимами припадал рокъ ку
выконаню присєги п[ре]рочоным поводомъ з двєма свєтками на кгвалтовное
ви[битє], чєрєз позваного Учинєноє, с трєх пасекъ, Глєбовьскоє,
Ха[ри]тоновскоє и Хвєнєвскоє, и с половиц#1кгрѴнту поводового Илинског(о),
со половєнє бобровъ, рыбъ, порубане дерева, затьш и со шкоды водлє позв#.
За которьш выконанемъ присєги наказал с#дь трибуналскии пн# подкоморому,
абы тых кгрѴнтовъ пномъ СОбодєнским #ступил и шкод сто копъ литовьских
заплатил. На которых рочках кгродских вѣни^ких за тим декретом
трибуналскил* и розєимами шт сторони позваное єкзємптом было заложоно,
жє ест на послузє Рєчи Посполитоє, до СОрды посланыи. Котороє заложєнє
суд кгродскии приніал а сторона поводоваїа на трибунал мєжи справы
#ріадовые апєлєвала. Суд шн апєліации допѴстил и рок за нєю на тєрминє
воєводства Києвьского, Волынского и Браславского, котороє бы напєрвєи
с#жоно было, становитися зложил. Око ж воєводство Києвьско2,
Вольїнскоє // и Браславьскоє припадало, стороны шбєдвє не пилновали, и
проползлыи рокь сталеє. По которол* проползломь року поводовє прєрєчоного
позваного до попартыа помєнєноє апєліации своєє, шд звышъ помєнєного
дєкрєту кгродского вѣницког(о) заложоноє, ку далшому поступку в той справє
натєпєрєшнии трибунал воєводства Волынског(о) припозвали, іако штол*тоть
припозовь и Увєс поступок тоє справи ширєи шбмовліаєт. На року тогды
нинєшнєл*, с тог(о) припозв# припалол*, постановившись шблично, сторона
поводоваїа пан Богдан СОбодєнскии сам и за мої/ю зЛіолною шт брата своєго
єго мл. пна суди, а позваньш пан подкомории такжє сам шсобою своєю ш
важности того дєкрєту кгродског(о) контровєртовали. Суд головний
трибуналскии дєкрєт суд# кгродского Вѣниі/ког(о) #твє/>жаєть. А иж
позваньш єкьзємьптови досыт #чинил, тєдьі суд сторонамь росправитисіа
наказуєш. А в росправованю суд головний трибуналскии знов# тую справ#
до выконаніа присєги чєрєз поводы водлє помєнєног(о) дєкьрєту трибуналекого
и ку давшому поступку в той справє на рочки кгродскиє вѣницкие # дванадцат
нєдєл, по тол* дєкрєтє напєрвєи припадаючиє, штсылаеть и рокь пєвьньш и
завитыи бєз припозву за тьш дєкрєтол* шбєюм сторонамь, поводовои ку
выконаню, а позваньш ку прислуханью тоє присєги, и ку далшому поступку в
той справє складаєть и заховуєть. Што всє дліа памєти до книг головних
трибуналских єсть записано. С которых и сєс выпис под пєчатю зємскою
луї/кою єст выданъ. Писан # Люблинє.
Печатка
Alexander Chryniczky,
Jan Trzebuchowsky,
lowczy у deputat wolynsky, mp.
woiewodz(ztwa) brzeskie0
Gerzy Lascz, stolnik,
deputat, mp.
deputat woiewozstwa belskiego, mp.
Михайло Г#лєвич
Mikolay Jelowicki, deputat
Воютинскии, писаръ
woiewodzstwa wolynskiego
Корикговалъ Двореі/ъкии
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ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 88-88 зв.
Засвідчена копія.

Реґеста:
Anno 1603 d. 13 (junii). Je° m. panu podkomorzemu braczlawsk(iemu) s
pany Obodenskimi o gwaltowne odięcie trzech pasiek, chlebowskey,
charytowskey (!) у chweniowskiey, у o polowice grąntu illinskiego pana
Obodynskiego.
Там само. Арк. 89 зв.

1половицы

2Києвьскоє
№381

1603 p., червня 13. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою Павла Жоховського як
доживотного володільця і белзького воєводи та галицького старости Станіслава
Влодека як дідича про неповернення підданих, які втекли з села Онацківців
(Подільського воєводства) до міста Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія
і королівського секретаря Лаврина Пісочинського
Лѣта Божог(о) нарожєніа тисєча шєстсот трєтєг(о) мсца июніа
трєтєгонадцат дніа
Пєрєд нами, депутата суд# головного трибуналу Любєлског(о), на рокь
нинєшнии тисєча шєстсоть трєтии оэбраными и высажоными, кгды
приточиласє и з реєстр# судового припала [с]права мєжи #рожоными іїномь
Лаврином Песочинским[ъ], подкоморим браславьским, сєкрєтарол* короліа его
млсти, іа[ко поз]ваньш, з одноє, а мєжи іїномь Павлсш Жоховъским, гако
па[номь] доживотным сєла СОнацковєц, а велможнымъ іїномь Станисл[авам]
Влодкомь, воєводою бєлзькимь, старостою галицкимъ, пном[ъ] дєдичньш
того ж сєла, поводам, з другоє стороны, акобы мели со[то] с іїномь подкомории
справ# # суд# кгродского Вѣницкого © под[да]ньіє свои, с тог(о) сєла
СОнацковєць на имє со Ивашка Р#дого, Павл[а] сына Ивашкова, Курила згатга
того ж Ивашка, Гарасим[а] Шипова сына, з жонами, з дєтми и зо всѣми
маєтьностіам[и] до добрь їїна подкоморого мєста Жорнищь, [збє]гльіє, на
к[ото]ры[е су]д [.. .]ныи дв[...] тисєчи гри[вєн] [.. .]ложоньіє [...] на єкьзєкуцию
до Жорнищь пєрвєи возног(о) посыла[л], а потол< сн[...] и сам єздил. А кгдьі,
дєи, тов єкьзєкуцьш заборонено, тогды їїна [под]коморог(о) на баницию до
трибуналу на воєводство Браславско[є] сотослал. Зачим, кгды терминъ на
трибунале такь рочнєм[ь] мсца апрєліа двадцат трєтєг(о) дніа припал, тогды
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пана подкоморог(о) листомь єкьзємптсш короліа єго мл. заложоно, жє тот
час ести на послузє Рєчи Посполитое посломь в Орьдє. С[уд] трибуналекии
тую справу до звернена са ііна подкоморог[о] с тоє послуги ютложиль,
заховавши в нєи тєрмин на воєводс[твах] Києвьскомь, [Волы]н[с]т«,
Браславьском, котороє по зєханю н[апєр]вєи сужоно будєть, за припозвомь
ютложєна єго1за шєст нєд[єл], ако то всє мєновитє а ширєи на поступьку
тоє справы є[сот] описано. Послуг которог(о) то поступку на року нинєшнєм
вь в[оє]водствє Волынскол*, котороє тєпєр напєрвєи по зєханю [пїіа]
подкоморог(о) браславьског(о) с тоє послуги Рєчи Посполитое суд [...]//[...]
права о тую баницию и о оньїє збєги албо такьсу, за н[их] положенню,
припалолі, Умоцованьш пна подкоморог(о), дав[ши] чєрєз возного опатрног(о)
Станислава Издєбьског(о) сторон# пов[одо]вую до тоє справы по три дни
трикрош приволати. За к[ото]рьш приволанємь, иж таа то сторона поводоваа
# суд[# ни]нєшнєго сама ани чєрєз #моцованог(о) своєго нє стала, про[то] суд
нинєшнии #моцованому ііна подкоморого браславск[ого] допустил ои#ю
вздати в Упадку всєє рєчи. Котораа спр[ава] иж по том взданю арештована
нє была, суд нинєшнии голов[ныи] трибуналекии за домовєнєм са о т
позваного, здавши сторон[# по]водов#ю в упадку всєє рєчи, чинит сторону
позьван#[ю], то ест пна подкоморог(о) браславског(о), волньш о т
нинєшьнєг(о) ро[к#] позывана и всѣх рєчєи, в нєм описаных, вєчньїми часы.
Ш[то] всє дла памєти до книг [с]правь головних трибуналских воє[вод]ства
Волыкского є[ст записа]но. С которых и сєс выпис под пєчатю зємскою
л[у]ц[кою єст выда]к. Писан # Люблинє.
Печатка

Alexander Chryniczky,
lowczy у deputat wolynsky, mp.
Gerzy Lascz, stolnik i deputat
woiewozstwabelskiego, mp.
Mikotaj Jetowicki, deputat
woie(wodztwa) wolynskiego

Jan Trzebuchowsky,
woiewodz(twa) brzeskiego
deputat, mp.
Михайло ГѴлєвич
Воютинскии, писаръ
Корикгованъ с книгами

ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050 II, арк. 90-90 зв.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Спр. 4110 III, арк. 12-12 зв.
Незасвідчеиа копія. Переклад польською мовою.

Реґеста:

Anno 1603 d. 13 junii. Miedzi je° m. p. podkomorzim braslawskim
Piasoczynskimap. Zochowskim.
Там само. Спр. 4050II, арк. 91 зв.

1Тобто терміна.
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№382

1603 p., червня 16. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою бурмістра, райців, війта
і присяжних міста Уланова (Подільського воєводства) про неповернення підданих,
які втекли з цього міста до Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського
Выпис с книг справ головних трибуналских воєводства Волынъского
Лѣта Божог(о) нарожєньга тисєча шестисот трєтєго мсца июніа
шостогонадцєть дніа
Пєрєд нами, депутата с#д# головного трибунал# Любєлского, на рок
тєпєрєшнии, вьшієи помєнєньш, зо всих воєвод[с]твь Короны Полскоє собраными
и высажоными, кгды сє был[о] дна трєтєгонадцєт мсца июніа приточила справа
з реєстр# с#довн[ог]о за потрикротньш приволаньєм возного сопатрьного
Станислава Издєбьского мєжи славетними бурмистром и раицы, воитсш и
присіажниками мєстєчка єго кр. мл. Планова, поводами, з одноє, а #рожоньш
панам Лавринам Пєсочикским, подкоморим браславскимь, позваньш, з др#гоє
стороны, за декретом суд# головного трибунал# Любєльского, на воєводствє
Браславском в року шєстсотном вторам мсца априліа двадцат шостого дніа зь
заховальш рокам бєз припозв# на тєрминє нинєшнєм, поріадкомь инъших
воєводствь коронных припадаючою, #чинєньш и выданымь, а то со збєги
подданьїє, з мєста єго кр. мл. Планова в року прошлом тисєча шєстсотномь
#тєюшє, на иміа ПЛско Ромаичюс, Доропгь, Дмитро Почудчєніа, Нєстєр, Павєл
Братка, Гринєі/ Почуичєніа, Исаи (Зкимєніа, fZit/ко, Лєвониха, з жонами, з дє тьм и
и зо всими маєтностіами своими д[о] имєньїа и маєтности позваного Жорнищь
збєгльїє н там мєшканьємь помєнєньїє, которых повод, коаедого зособна з них
оошацовавши водлє констыт#цыи по піатисоть гривень полских, сторону
позваную на рочки кгродскиє винт/киє, в року тисєча шєстсотном вторам мсца
фєвраліа двадцєть шостого дніа с#жоные, позывал, на которих рочьках в той
справє сторони межи собою росправ# мєли. СОть позваного #моцованыи єго,
#каз#ючи єкзємпть короліа єго млсти, просиль, ижь сторона позванаїа ест на
тоть час на послузє Рєчи Посполитоє, вольности com позву и року. Суд сонь
кгродскии Вѣницъкии тоє заложєньє єкзємптомь сторони позваноє приніал, а
сторона поводоваїа на триб#нал Любєльскиu апєлєвала. Суд, тоє апєліацьш
допустивши, на прєрєчономь тєрминє воєводства Браславьского, с которого
тєпєрєшнии рокь припал, стати зложил. А на тє/?м[и]нє воєводства Браславского
по коньтровєрсиїахь сторонь собу[дв]ухь суд головньш трибуналскии за
показалємь листу єго кр. мл. чєрєз #моцованог(о) сторони // позваноє, бачєчи,
иж ест на послузє Рєчи Посполитоє в поеєлетвє до (Орды, тую всю справу
завєсиль и сотьложиль ажь до звєрнєньїа с тоє посл#ги Рєчи Посполитоє, и рокь
заховав по вьзєханю єго # дванадцат нєдєль на трибунале # воєводствах, так
Києвьско.м, Вольшскам, іако и Браславьскомь, котороє бы по акте прєрєчоног(о)
834

декрету напєрвєм припадало и сужоно, гако тоть дєкреть трибун[алс]кии и #вєс
поступокь тоє справы ширєи в собє шбмовліаєт. На рок[у] тогдьі нинєшнємь, с
того декрету и року заховалого слушне припалом, постановившисє шчєвисто,
сторона позванаїа #рожоныи пан Лаврин Пєсочиньскии, подкомории
браславскии, даль поводовь ку роспаргью сіа правному прєз возного Станислава
Издєбьского приволати. На котороє приволаньє возьного, ижь сє поводовє были
нє штозвали, тєдьі их позьваньш з допущень» суд# нинєшьнєго в штбытю з
волънымъ арештом до звыклое годины з доп#щеныа суд# нинєшьнєго вздал.
Котороє взданьє того жь дніа ш годинє, арештом назначонои, шть стороны
поводовоє пань Ремигань Тишковскии арєштовал. А по томь ареште, кгды справы
з реєстр# арєпггового дніа сєгоднєшнєго, на датє вьппєи писаного, припали и
поріадкол* своим штправованы были, сторона позванаїа да[л]а сторону
поводов#ю знов# прєз того жь возьного ку роспартью приволати. Нижьлн
сторона поводоваїа, іако по пєршомь взданью, такжє и знов# по ареште не
шдозвала и ш нєстаню своємь с#дови нинєшьнєму и позваном сторонє вєдати
нє дала. Прото суд нинєшнии головний трибуналскии, видєчи #пор поводов
прєрєчоньїх, за домовєнам и правными поступками сторони позваноє а за
нєстанем поводовым допустивши поводов, гаконесталых, в рєчи #палых и справы
своє нє попираючи1, на #пад в отбытю тоє справы сторонє позванои вздати2, в
далшом поступку сторону позваную шт тог(о) позв#, речи, в нєм шписаноє, и
процес# правного часы вєчньїми волным3 #чинил и тым дєкр[є]том чинит и
сказ#є. Што всє [дліа] памєти до книг єст записано и сєс выпис под п[є]чатю
зємскою л[уМкою выд]ан. Писан в Люблинє.
Печатка
Alexander Chry[n]iczky,
Mikolaj Jelowicki, deputat
lowczy y deputat wolynsky
woiewodztwa wolynskiego
Jan Trzebuchowsky,
Gerzy Lascz, stolnik i deputat
woiewodz(twa) brzeskie0
woiewozstwabelskiego, mp.
deputat, mp.
Миха[ило Г#]левич
Воютинск[ии], писаръ
Корыкговалъ Дворецьким
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 92—92 зв.
Засвідчена копія.

Реґеста:
Anno 1603 d. 16 [junii]. Evasia je° m. p. podkomorzego braslawskiego w
sprawe miedzy panow Ulanowskich (!).
TąM само. Арк. 93 зв.

1попираючих 2вздал 3волною
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№383

1603 p., червня 17. Люблін. Оповідання брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського перед
коронним трибуналом про неправомірну передачу його маєтку Овдіївки
(Шепіївки) краківському каштелянові кн. Янушові Острозькому кн. Юрієм
Друцьким Горським та його дружиною Богданою Філонівною Кмітянкою
Выпис с книг справ головних трибуналских воєводства Волынского
Лѣта Божого нарожєніа тисєча шєстсот трєтєго мсца июніа сємог(о)надца/и
да»
Пєрєд нами, депутата с#д# головног(о) трибунал# Любєлского, на рок
тєпєрєшнии тисєча шєстсотшли трєтии зо всѣх воєводствь Короны Полскоє
собраными и высажоными, постановившисє сочєвисто, єго мл. па» Лаври»
Пєсочинскии, подкомории браславскии, соповєдал и протєстовал, иж дошло
єго вєдати, жє єго мл. киїяз Юрєи Др#цкии Горскии и малжонка єго млсти пни
Богдана Филоновна Кмитіанка, пусчаїачи пєвньш праволі имєнє своє замокь и
мєсто Пыковь, вь воєводствє Браславьском лєжачоє, зо всѣми сєльї, ктрУнты и
налєжностіами, мєжи которьши и моє власноє имєнє, правом дєдичньїм вєчньш
мнє налєжачоє з людми, кгр#ньты и налєжностіами, на имє СОвдєєвьку,
прозвавши єго Шєпиєвкою, іаснєвєлможному пн# єго млсти кнжати І3н#ш#
(Острозском#, кашталіану краковьскому, пусчают; сокотороє іа зь их млстіамы
кніазєм Горским и малжонкою єго правоїм чиню. (Одно ж єсми єсчє досєль з
ними іако за иншими справами и припадки моими, такь и за послугою короліа
єго мл. и Рєчи Посполитое б#д#чи со/и колку лєт посломь великим до цара
пєрєкокского Кази Кгєрєіа, такжє и вь Волошєх, на справах єго королєвьскоє
мл. и Рєчи Посполитое бавсачисіа, скончити нє мог, такжє и со пєвньїє кгр#нты
добрь моих забранє. Тогды, дєи, постєрєгаїачи сон, абы то там добрам и прав#
єго ничого нє шкодило и нє #ближало, еофєр#ючисє сото до конца правам чинити,
просил пан подкоморьш браславскии, абы тоє ооповєданє н протєстациіа єго до
книг головних трибуналских была записана. Што єст записано. С которых и
сєс выпис под пєчатю зємскою лункою выдан. Писан # Люблинє.
Печатка
Alexander Chryniczky,
Mikolaj Jelowicki, deputat
lowczy у deputat wolynsky
woie(wod)ztwa wolynskiego
Gerzy Lascz, stolnik i deputat
Jan Trzebuchowsky,
woiew(ozstwa) belskiego, mp.
woiewodz(twa) brzeskiego
deputat, mp.
Михайло Г#лєвич
Воютинскии, писарь
Корикговалъ Дворєцкии

Регеста:
Anno 1603 d. 17junii. Protestatiaje" m. pana podkomorzego bracslawskiego
z strony przedania maiętnosczy pykowskiej względem naleznosczy swey do
iedney wsy.
Там само. Арк. 95 зв.

№384
1603 p., червня 17. Люблін. Впис у книгу коронного трибуналу листа про продаж за 100000 польських
злотих кн. Юрієм Друцьким Горським і його дружиною смоленською
воєводянкою Богданою Філонівною Кмітянкою Чорнобильською містечок
Пикова і Глинська та приналежних до них сіл Шепіївки, Жуків, Кривошинців,
Жигалівки, Колибабинців, Ілінчи, Війтівців, Ложни, Немешівки, Люлинців, Кутища,
Чорнявки і частини села Голяків, селища Осницького краківському каштелянові,
черкаському, канівському, білоцерківському і богуславському старості
кн. Янушові Острозькому (1603 p., червня 16. Люблін)
Выпис с книг справь головних трибуналских воєводьства Волынског(о)
Лѣша Божого нарожєніа тиеєча шестсот трєтєго мсца июнеа еємогонадьцат
дна

Пєрєд нами, депутати с#д# головного трибуналу Любєлског(о), на рок
тєпєрєшнии тнеєча шєстьсотньш трєтии зо всѣхь воєводьствь Корони Полскоє
обраними н высажоными, постановившисл собличнє єго млст кнзь Юрєи
Др#цкни Горскии, дєдич маєтности Пикова и Глинска, и малжонка єго млсти
іїна Богдана Филовна1 Кмитднка Чо/жобылскал, воєводАнка смолєкскал,
малжонка єго млсти, ѴступѴючн права своєго, єсли би іакоєколвєкь мєла, на
добра, нижєи мєнованиє, Пиковь и Глинского2и на сєла, до нихь налєжачиє,
(одностайне и згодне соповєдали лист доброволнии запис свои вєчистии с
пєчатми и с подписы рукь своихь властных, такжє с пєчатми и с подъписы
рукь людєи зацных, cam их млсти іаснєюсвєцоному imtf пн# Онушови кнжати
Шстрозскому на СОстрогу кнжа3, кашталАнови краковскому, чєркаскому,
канєвскому, бАлоцєрковскому и богуславском# etc. etc. старосте, и потожкомъ
єг(о) млсти на вєчноє продане маєтности мєстєчка Пикова и Глинска, ново на
кгрунтє пыковскомъ (оеєлого, и еєл, до Пыкова належачих, мєновитє сел
ІПєпєєвки, Жуковь, Кривошинцовь и всєє части з#полноє в сєлє Голакох с
половицєю ставу и млына, до тоє части належачою, сєла Жигаловки, сєла
Колибабинєц, сєла Илинчи, сєла Гонтовєі/4, сєла Ложнєє, сєла Нємєшовкн, села
Лірлинєі/, сєла Кутища, сєлища СОсницкого, сєла Чорновки, зо всѣми их
фолварками и приналєжностАми, а то за сумі/ пнзєм сто тиеєчєи золотыхь
полских даньш. Которьш5пєрєдь судом нинєшннмь положивши и оонымво всѣхь
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єго пунктах, кондыцыіа6, артикулах и ликгамєнтах #стньш и доброволньш
сознанємь своим ствердивши и змоцнивши, просили, абы былъ приніат и до
книг нинєшних головних трыбуналских Описам. А такь судь нинєшним тот запис
выдечи быти цальш, зѴполныи и ни в чомь нє подєзраньш, вєдлє права
справлєньш, дліа вписаніа до книг приимуючи, пєрєд собою читати казал; ии
так сє в собє маєт:
ХА, Юрєм ДрѴцким Горским, a k o д є д и ч маєтности Пыкова и Глиньска, а іа,
Богдана Филоновна Кмитіанка Чорнобыльскал, в о є в о д а н к я смолєнска,
малжонка ег(о) млсти, ступаючи права своєг(о), єстли бы сакоєколвєкь мела,
на прєрєчоньїє Пыков и Глинско и на сєла, до них налєжачиє, п о з в о л а ю ч и на
продажу веѵмстѴюдобрь прєрєчоньїхь, содно з нас за другого рЯчечи и тєжарьі
на сєбє всѣ приимуючи, сотст^пуючи властног(о) повєту, воєводьства и
налєлсног(о) сЯдЯ своєго а той тєпєрєшнєи юриздицыем трыбуналскои
любєлскои, илє до тог(о) акту налєжит, з добрамм и с потсшками своими
поддаючи, чиним іавно и сознаваєм тымь доброволньш листом ншим кождом#,
ком# бы то вєдати належало, тепер и на потом, иж мы, нє будучи ни (от кого
примѴшени ани принєволєни, алє по доброи воли своєи, 6Ѵд#чи здоровыми на
тєлє и на #мысле и з добрьш розмысломь, маючи волност шафовати
маєтностью своєю водлугь воли своєє, продалисмо на вєчность имєньє ншнє7
дєдичноє, вь воєводьствє Бра(с)лавскомь лєжачоє, волноє, нєпєньноє, пєрєд тымъ
никому ни в чомь нє завєдєноє, мєстєчко Пыков и мєстєчко Глинско, ново на
кгрунтє властном // Пыковскомъ сосєлоє, и сєла, до Пыкова налєжачиє, мєновитє
сєло Шєпєєвка, сєло Жуки, сєло Кривошикцы и всю част наші/ зіѴполнѴюв еєлє
Голіаках с половицєю ставу и .млына, до тоє части належачою, сєло Жигаловка,
сєло Колибабинцы, сєло Илинчи, сєло Вомтовды, сєло ЛожнаА, сєло Нємєшовка,
сєло Люлинцы, сєло Кутьішчє, сєлищє (Осницкоє, сєло Чарнавка, зо всѣми
фолварками, в тыхъ селах, з мещаны, болры, подданьши тАглыми и с
подсусєдками, с чиншами, службами и иншими пожитками и податками, з
них приходАчими, с пашніами дворными и засєвками шзимными и іарыми, з
млынами, з ставами, з рєчками, з рєчищами и з ставищами, з селами, дубровами,
с пасєками дворными и з селищами, з полми, з еєножатми, з гоны бобровыми,
з ловы звєриньїми и пташими, зо всѣми кгрунтами, до того имєньїа ншого Пьжова
здавна и тєпєр так, іако сє в границах своихь мели, належачими, и зо всѣми
пожитками, до того имєніа Пыкова и Глинска, мєстєчокь и сель мєнованьїхь,
належачими, ничог(о) а ничог(о) с того на сєбє и потомки їшш нє зоставуючи
ани выимуючи, іаснєвєлможному пн^ ІЗнушови кнжати на СОстрогу,
кашталАнови краковскому, чєркаскому, канєвскому, бАлоцєрковскому и
богуславскомѴ старосте, и потомькомь єго мл. за певную сІЇмІЇ пнзєи за сто
ТИСЄЧЄИ золотыхъ полекихь, личєчи в кождьш золотьш по тридьцати грошей
полских. Которую єсмо сумS'от єго млсти зараз ©добрали и з нєє єго млсти
квитуємьі вєчньїми чсы, и тую маєтность Пыковъ и Глинско, мєстєчка и сєла
мєнованьїє с фолварками в них прєрєчоному ег(о) млсти im# краковскому и
потомкомь єго млсти в моць, дєржаньє и спокомноє вживане подалисмы, и тымь
838

листомь ншимь подаємо Усєго права, и панованл своєг(о) с тых добрь, так:
(обоє сполнє, гако и колсдьш з нас поєдиккомь, юдступуємьі и зрєкамьісє а на
прєрєчоного єго млст. пна краковского и потомковь єго млсти вливаємь
вєчньїми чсы, зоставуючи толко вцалє справУ зачатую а» Глинскь, мєнованоє
мєстєчко, на сейме з ынстыкгатором єго королєвскоє млсти за (однєсєнємь єго
млсти пна ЮрА СтрУса, кашталлна галицкого, старосты вѣниі/кого, которУю га,
Горскии, сам кончить маю на сєимє бєзь пєрєстанку и в тымь єго млсти пна
краковского Успокоит. І^ко ж єсмо всѣ права, твєрдости и привилєл, намь на
іьіє маєтности слУжачиє, до рук єго млги пна краковского (оддали, волно будєт
прєрєчоному єго млсти пнУ краковскому и потомкомь єго млсти, Уз а в ш ь і
которог(о)колвєкь возного, тУю маєтность помєнєнУю Пыков и Глинско,
мєстєчка и сєла мєнованьїє, в держане своє в з а в ш и , т ь іх маєтностєи зо всѣмь,
гако вьшієи помєнило, ничого а ничог(о) на нас, близких и потожковъ ншихь нє
зоставуючи, спокоинє держати и Уживати, на тых кгрунтєхь мєстєчка и сєла
присажати, тьіє добра помєнєньїє, буд Усе согуломъ або часть их гакую, кому
хотєчи, ютдат, даровать, записат, продат, замєнит, заставить и тьш Усѣмъ
водлугь воли и Уподобана своєг(о) шафовать. А мы сами чєрєз сєбє, крєвньїє,
слуги и подъданые свои, и жадньїє направньїє юсобы вь спокоиньш дєржанью
и Уживаню прєрєчоному єго млсти пну краковскому и потикомь єго мости
жадноє пєрєшкодьі чинити и дрУдности8задавати нє маємо и потомковє нши нє
мают и мочи нє бУдУт. СОвшємь мы сами, (один за дрУгого рУчєчи и кождое з
нас поюсобнУ, тєжар Увєсь на сєбє и на добра нши Усє, гдє бы // єсмо одно мєти
их могли, приимуючи, записУємьісє и тьш листом нпіымь юбовєзУємьісє, обоє
сполнє и кождоє з нась поєдинькомь, юдин за дрУгого ручачи, иж юд Ус а к о го
пєрєнаганбаьга правного ют близкихъ, кровних нших, такжє ют в с а к и х з ь іс к о в ь ,
прєзьісковь, долговь, записовь перших и процєсовь правных, зашлыхъ за чим
наимєнємь нал* Урлдовьш, ют єго млсти пна краковского кождьш з нас
поєдинкомь або юбоє сполнє и потомковє нши Укождого права и сУдУкоштомь
своимь єго млсти прєрєчоного ііна краковского и потомковь єго млсти
застУповати и тьіє добра так во всємь, ако и в части ихь, юсвобожати, ючищати
и Ус п о к о а т и маю и маємо, и повинни будемо, такжє и потомковє їшіьі повиньни
будУть чєрєзь всѣ давности земскиє толкокрот, илєкрогь бы того потреба была.
А то 9'зы о тих-9юбовєзУємосє и кождоє з нась з своєи сторони юбовєзуєтсА
под закладом сто т и с а ч є и з о л о т и х п о л с к и х . СОкоторьш закладь мы, юдступуючи
власного повєту и належного сУдУ своєго, даємо волност прєрєчоному ег(о)
млсти кнжати Инушови (Острозькому, кашталАнови краковскому, и потомкомь
єго млсти нас юбоє сполнє и потомьки нши албо и каждоє з нас поюсобнУ ю
заклад зУполньш и юва10позвати толкокроть, илєкрот бысмы тому записови в
чим досыт нє Учинили, до судУ зємского, кгродского або трибуналского вь
а к и и к о л в є к ь повєт и в о є в о д ь с т в о , хота ж нам нє належного, так в КорУнє, ако
и b Вєликомь кнзьствє Литовском, рокомь завитьш. А мы бУдУчи позваные
або котороєколвєкь з нась позваноє бУдУчы, юдинь дрУгимь нє в ь ім о в л а ю ч и с є
ани са закладаючи хоробою, болшою справою, сєимомь, повєтриємь моровымь,
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послугою господарскою и Рєчи Посполитоє, воинами, трвогами, єкзємптами " com
сУдовь", в ь і л а н є м ь водъ, поламакємь мостовъ и жадными причинами
правными и нєправньїми и з розУмУлюдского вынаидеными, за пєршимь позвом
и на пєрьшомь рокУ, гако на завитомъ, повинъни будємь и кождьш з нась
повинєнь будєть стати, а ставиш, року и позв# ничіш нє збиваючє12, шборонь
жадныхъ правныхъ и нєправньпсь, д ь і л а ц ь ш и а п є л А ц ь ш н є заживаючи, закладь
мєнованьш сто т и с а ч є и золотыхъ полскихь заплатити повинни будемо и кождьш
з нас повинєн будє/и. За которьш, 13*нє кладаючи13 роковь статутовыхъ, але
заразь на в ш є л а к и х ь добрахь ншихъ и кождоє шсобы з нась, гдєкольвєкь
бУдУчихь, штправа Учинена быти маєть. Надь то, єсли бысмы с о д ь п р а в ы за
закладь мєнованьш Учинити на добрахь своих нє допустили, тєдьі, такжє
штступУючи власного повєтУ, воєводьства и належного сУдУ своєго, даємо
волность прерєчоному єго млсти пнУкраковскомУи потомкомь єго млсти позвать
нась шбоє або котороєколвєкь з нась до дальшоє єкзекуцьш, то єсть баницыи,
пєрєдь судь трибуналскии Любєлсюш або пєрєдь которьш судь трибунальної»
Великого кнзьства Литовского в к о т о р ь ш к о л в є к ь повєть и воєводьство, хоть
намь нєналєжноє. За которымъ позвомь, сако на року завитом, // повинни будемо
або кождьш з нась поєдинькємь буде стати, ани чим сє нє в ы м о в л а ю ч и , ани
шткладовь жадныхъ до воєводьства властного нє заживаючи, або баницыю
на собє шднєсти, або рєчи шсужонои за въсѣ зыски и презыски заразь Учинити
досыт повиньни бУдємо и кожьдьш з нась повинєнь бУдєть, и потомковє нши
повинни будУть тьілєкроть, илєкроть бы сє з нась которьш позвати допустиль,
роки Усѣ ПОСЛЄДНЄКШИЄ, AKO и пєршиє, собє и потомькомь своимь завитые
заховуючи. И на то есмы дали тоть листь нпгь єго млсти пну краковскому з
нашими пєчатми и с подъписы рУкь нших. До которого за Устною и шчєвистою
прозбою ншою пєчати свои п р и л о ж и т и и руки подьписати рачили ихь млсть
пань Ивань Микулиньскии, писарь зємскии браславскии, пнь Микай14Еловицкии
а пан Фєдорь Шашкєвичь. Писан в Люблинє лѣта Божого нарожєньїа тиеєча
шєстьсот трєтєг(о) мсц. и ю н а шостог(о)надцать дніа. V того листу печатей
піат и поЭписы рУкь тыми словы: Jerzy Dručky Horsky, ręką wlasną. Bohdana
Fedorowna15Drucka Horska, rękąswą. Jwan Mikulinsky, pisarz ziemski braclawsky,
ręką swą. Mikolay Ielowicki, ręką swą. Fedor Szaszkiewicz, ręką swą.
Которьш же лист и шчєвистоє сознанє єго млсти к н з а Горского и малжонки
єго млсти до книг головных трыбуналских воєводьства Волынского єсть Уписан.
С которыхь и сєсь выпись подь пєчатью зєкскою повєту Луцкого єст выдан.
Писань в Люблинє.
Печатка

Михаило ГУлєвичь
Воютинскии, писарь
Корыкгованъ с книгами
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4050II, арк. 99-100 зв.
Засвідчена копія.
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Реґести:
Anno 1603 d. 17junii. Extract ex actis tribun(alis) liublin(ensis) zapisu x(ięci)a
Horskie0przedaze Pykowa [...] p. krakowskiemu.
G(e)n(ero)si Georgius Dručki Horski et Bohdana Filonowna Kmicianka,
coniuges, bona oppidorum Pikow et Hlinsko cum villis, eo adiacentibus,
illustrissimo Janusio duci in Ostrog pro summa centum millium florenorum
polonicaliumresignant. Lublini, 1603 die 17junij.
Тамсамо. Арк. 102 зв.
'Филоновна 2Глинск або Глинско 3Зайве слово. 4Воктовєг/ 5Ідеться про
згаданийлист. 6кондыцыях 7ншоє 8трудности 9' 9Незрозумілий фрагмент.
10Незрозуміле слово.
11Подано двічі.
|2збиваючи
13' 13аткладаючи
14Миколаи 15Має бути Филоновна.
№ 38 5

1603р.?, після 17 червня. Люблін? Відомості про роди Дубнцькнх і Биків, зокрема стосовно володіння ними
селами Овдіївкою та Кам’яногіркою, складені Лаврином Пісочинським або для
нього
І (стовпець)
Алєксандєрь ДѴбиг/кии, иж до Вєнгєрь єхавши на службу, там #мєрь.
Павлови Дубиі/кому вса тад оотчизна и Камєногорка зь СОвдєєвкою в
дєдні/ ство зосталасА и трымалъ то.
Был затьш тоm Павєл Дубинки» на Полоі/ку до вєзєньа вза/п f£f року.
З Москвы вышедлъ року gS, потомь сожєнильса.
^мєрь року g© в дєкабр^.
По смєрти Дубицкого року ОТ пань Филон жону Павла Дубицкого и дочку
єго в дєтикствє єє Макгдалєн# зь СОвдєєвки сот всєго выгналъ ьроку §Ѳ, мсца
дєкабр. ЕГдніа1. А было то суб интєрркгьно2по кр. Августє.
Король Авгусот Ѵмєр року OS d. 7 julii.
Гєнрик коронован року ОД.
[...]3 пусты.
Того ж року ІЇехал вь (Октаву нн/иррєкгнум4Божого тєла знову.
Стєфан коронован року (55 d. 1 maii.
Constitutia єго о praescriptiei по собоє ннтєррєкгьна, почавши сит смєрти
Аргустовы аж' до року comдна коронацыи нашоє.
То роки 72,735, 74,75,76, то 77 d. 7 maii, все єсть интєррєкгнумь.
А прєшкрьшцьш нѣт.
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II (стовпець)

За кр. Стєфана роковь 78, 79, 80 то всє єщє была минорєнись, аж року ПЗ
in junio пошла за мєнє.
Року 81,82, 83 и 84 нє ^ м н н а н о с А 6, чєрєзь лет пап д а в н о с т и .
Року 1585 d. 17 nouembris Споминано ііна Филона.
Стєфан Умер а. 1586 d. 12 decembris.
Interregnum bylo 87.
Жикгимонт Трєтии короновань а. 88 d. 27 decembris.
Const(itutia) ie° eo praesepiptiei ©m коронацьш до року 7fol. 57'7 a. 88. То в
року 89 d. 27 decembris в ы п о л н и т ь с а рокь comкоронацыи Жигимонта Трєтєго.
То за роки 8'78,79, 80,81, 82,83, 84,85,86'8, 87,88,89 нє юмєшкалосА,! лєт
нѣт прєшкрьшцьш.
За кр. Ж. Трєтєг(о) пан Филон ІЇмер.
ѴпоминалосА року 90 сопєкунов и сына Филонови9, року 91 шпєкунов и сына
єго, року 93 т ы х жє, року 99 Ї снза Горског(о) и жону єго, 8року 1593'8, 7року 91,
92 служба до СОрды'7, року 1603 d. 17 junii protestatia na p. krakow(skiego).
Того ж року d. 11 decem(bris) Люмино10. //
III (стовпець)
(0 СОвдєєвку" п н о л і Краковек и [л і ].
ЄнєалсоиюВороновицкого вьівєсти, што по нємь кому достало. Мєжи иншими
Камєногорка и (Овдєєвка досталасА Быкови, сынови єго з роздєлку з братьєю.
Tom Бык, мужекого потомства нє зоставши12, мєль толко дєвки.
По смєрти Быковои дєвки єго вчинили сь собою роздєлок.
Мєжи иншими Камєногорка и (Овдєєвка зосталасА Настазыи Бьпсовнє. Тад
НастазыА была за Иваномь Дубицкимь, которому мужови своєму т#ю
Камєногорку и (Овдєєвкі, иншиє добра записала. И кроль то Дубицком# 8даль
и 8конфирмовалъ, и знову дал вєчностю.
Йван Дубщкии за правомь с в о и л іъ т о г о Ѵживаль и за к о м и с ы а м и граничи/z.
По Иванє Дубиі/комь сьіновє єго Павєль и Алєксандєрь Будицкиє13д є л и л £са
и матка ихь НастазьА Быковна всє то их д є д и і / с т в о л і признала. Павлови
досталисА и м є н ь а в Литвє, а Алєксандрови в Браславсколі край а мєжи иншими
Камєногорка и (Овдєєвка.
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4050II, арк. 98-98 зв.
Оригінал.

'■ '' Ця частина потрапила сюди випадково. Вона стосується датування смерті
П. Дубицького. 2интєррєкгьно 3Одне слово. 4иншєррєгкнуи 5Подано
двічі. 6СпоминалосА 7_ 1Дописано (пізніше?). *■ 8Перекреслено. 9Филонова
10Споминано
11Далі має бути с. 12зоставивши 13Дубиг^киє
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1603 p., серпня 28. Вінниця. Лист Омеляна, або Ждана, Гричини Сабаровського Федорові
Стрижовському і його дружині Раїні Чечелівні про умови поділу між ними маєтку
Сивовківців
О, (Омєліан, прозьіваємьш Ждан, Гричина Сабаровскии, оознаимую и чиню
явно сим моим листом доброволньш записам на вшєлгакоммєстцУ и Укождог(о)
права, иж што в року пропілам тиеєча шестсотном на роки зємскиє вєницкиє
позвали мєнє были пан Фєдор Стрьіжєвскии и малжонка єго п н а Раина
Чєчєлєвна а то © ровъныи роздилок и м є н а Сивовковєі/, г д є суд з&мскии,
допустивши мнє дилгацыи болшою справую1вь Ургадє кгродском Крємганєї/ком,
а потом в року пропілом тиеєча шестсот пєрвом декретом своим ровныи дєл
присудивши, до судУ подкоморского сотослал, которага то справа длга (отезду
єго млсти пна подкоморєго в поеєлетвє до СОрдыи до сєго часу скутику своег(о)
нє взгала; а такь га, нє припускаючи далєи тоє справы на розсудокь правньш,
але, догожаючи згодє и пригазни сусєдскои, таковьш способом доброволнє межи
собою єсмо сє погодили. Што сє дотьгчє/и кгрунту Сивовковског(о), по половици,
то ест tam даты сєго листу доброволног^о) запису моег(о) маю нив своих
власных, которые тєпєр юрУ, naxamu, в ы н а в ш и цєлину, еєножати и травы
дУбровные, которых нє маю сорати ани косити, ажподєливши мєжи сєбє с панам
Стрыжовским в ровньш дип. И тот роздилокь нє далєи маєт трьватн, толко до
часу бранА толоки, которага тєпєр соблоїтш лєжит за ставками ку Соболєвци,
котороє то толоки га брати и сорати нє маю. Абьш сє с паном Стрыжовскнм и
малжонкою єго, згодивши Увєс тот кгрунт в той сторонє з цєлиною и з
еєножатми, и з нивами, на ланы ровньїє, то єсть лак пну Стрыжевскому и
малжонцє єго а лан мни и так лан чєрєз лан мєжи сєбє ровно подєлил и мєжи
значные мєжи ланами почини?. А, подєливши, то ж пахати и Уживати маю
вєчньїми часы, нє зрушаючи тог(о) роздилку. А потом в кождую сторону, гдє
тєпєр юрю, поки содного кгрунту до паханА и к о ш є н а ставати будєт, таковьш
жє, а нє инакшим способом с панам Сгрыжовским и малжонкою єго подєлитисга
маю и бєз роздилку ничог(о) сорати нє маю. Которьш то дил вєчньїми часы
держати маю, нє дєлєчи того дрУгии раз. Такжє рєку ДєсницУ, которага под
селам Сивовковцє идєт, єдучи с Прилукь до Вєници, пєрєвоз по половици брати
маєм, II по правои руцє пєрєвозУ до Соболєвки рєка пну Стрьіжєвскому и
малжонцє єго а полєвє до Турбова рєка мни. На которои то рєци гребли сыпати,
млынов будовати бєз воли и п о зв о л є н а сшог(о) пна Стрьшовског(о) и малжонки
єго нє маю, аж згодне и сполнє. А сторони кгрунту, которьш єсть в забраню
camсусєдовь (околичных, ю том волно пну Стрыжевскому самому и малжонцє
єго позвати и, выискавши таковьш жє способам, гако вышеи написало, зо .мною
подєлитисга мают. Ставъ по Устью рєчки Христыщь зо млынкам мни с панол*
Стрыжевским и малжонкою єго сполныи, а другим, которьш бєз млынка, в тоm
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пан Стрьіжєвскии и малжонка єго вступоватисіа вєчньїми часы нє мают. А
што сє дотьічєт дуброви и запустов вшєліаких, тьи сполнє на вшєлакиє потребы
наши с пажш Стрыжевсыш и малжонкою єго вєчньїми часы вживати маю, то
(особливе пну Стрыжовскому и малжонцє єго варуючи, же іа сам так дєрєва на
будоване, іакь и дров з кгрунту сивовковског(о) нигдє на сторону вивозити нє
маю на жадньїє потрєбьі своє. А коли бы которьш подданьш мои без воли и
росказанд моєг(о) того нє важил, тогды ta маю и повинен буд# с таковог^ пну
СтрыжевскомѴ и малжонцє єго справедливост скуточную и нє©тволочную
вчинити и, єсли бы винен зостал, шєст копь грошєи л и т о в с к и х пну Стрыжовскому
и малжонцє єго на нєм сказати и ш/яправу на маєтности єго в недостатку и на
шсобє самог(о) вчинити маю, нє затіагаючи в то кгрунту. А гдє бы хто с сторони
іакоє спустошене в дубровє н вь гаїах і/чинил, © то ег(о) позват. A ta tf права
пєрєшкожат и трудности пну Стрыжевскому и малжонцє єго в дохожєню
справєдливости не2задавати, такжє в подданьїє и дворища пна Стрыжевског(о)
вступоват и трудности задават нє маю, поддаючи под то всє сєбє самог(о) и
потомство моє. Которьіє вси кондыции3, ©бовіазки и варунки, вьшієм в сєм листє
моєм написаньїє, сполнити и виконати маю под зарукою на пна Стрьіжєвског^Ь)
и малжонку єго двємастьі копь грошєи л и т о в с к и х . // А в нєвьіполнєню и в
незыщеню тог(о) всег(о) албо котороєколвєк кондыции3 даю моц пну
Стрыжовскому и малжонцє єго сєбє позвати ©тую зарук# до судѴкгродског^
Вєнищог(о). А іа, нє вымовліаючисіа жадными причинами, в правє посполитою
юписаными, маю стати и во всєл< Ѵсправедливити. Которьш тот лист
доброволньш запис мои маю и повинен буд# при бытности самог(о) іїна
Стрыжовског(о) албо малжонки єго в року тєпєрєшнєм тисєча шєстсот трєтем
на роцєх зємских вєниі/кихь, которые припадут и судитисіа будtim © свєтам
Михамлє рымском свіатє, сознати. А кгдыбы з сакихколвєк причин тьіє роки нє
дошли и сужоны нє были, тогды на рочках кгродских вєниі/ких, которые бы
напєрвєм по свєтом Мнхаилє сужоны были, сознати маю, а то под таковым жє
закладом на іїна Стрыжовског^ и малжонку єго двємастьі копь грошєи
л и т о в с к и х . И на том дал сєс мои лист пну Стрыжовскому и малжонцє єго з
моєю пєчатю и с подписом рѴки моєє. А при том были и, тог(о) будучи добрє
сведомы, за Ѵстною а ©чєвистою прозбою моєю пєчати свои приложити и р^ки
свои подписатн рачили их мл. пновє а приіатєли мои, то єст єго мл. Михайло
Ласко, судіа кгродскии вєниі/кни, пан Бартош Комаровскии, подстаростим
вєницкии, а пан Андрєи Трємбицким. Писан Вєници року тисєча шєстсот
трєтем мсца августа двадцат ©смог(о) д н а .
Чотири печатки
Михайло Ласко, судіа кгродскии
вѣниі/ким, рукою власною
Bartosz Komorowski, ręką swą
Аньдрєи Тремъбиі/ским, возныи
єнєрал, р^кою власною
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АРК, zesp. Archiwum Sanguszkdw, teki rzymskie, teka XXV, s. 185-187.
Оригінал. Впис цього документа у вінницьку земську книгу 2 жовтня 1603 p.:
Ibidem. S. 189-192. Засвідчена копія.

Запис на документі:
Сам зєзнал [,..]4 Чсуд# року ХГ мсца юктєбра пєрвого дніа.
Михайло Ласко, подсѴдокъ
Ibidem. S. 188.

1справою

2Далі має бути будЧ.

3кондыцын

4Нерозбірливе слово.
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1603 p., вересня 25. Вінниця. Оповідання Миколая Керсновського, кам’яногірського урядника
брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського,
перед Вінницьким ґродським урядом про шкоди, заподіяні Кам’яногірському
маєткові підданими з Пиківського маєтку краківського каштеляна, черкаського,
канівського, білоцерківського і богуславського старости кн. Януша Острозького,
міщанами з Черкаського, Канівського, Білоцерківського і Богуславського
старосте і татарами, які перебували на службі у князя
Выпис с книг кгродских воєводства Браславског(о) вєницких
Лѣта Божог(о) нарожєніа тисєча шєстсот трєтєг(о) мсца сєнтабра двадцат
татог(о) дна
На (фіадє короліа єго мл. кгродскол* воєводства Браславског(о) Вєниі/колі
пєрєдо Ліною, Григорємь Чєчєлєи, подстаростіш вєницким, зрадник єго мл.
пна Лаврина Піасочинског(о), подкоморог(о) браславског(о), сєкрєтара короліа
его мл., камєногорским шліахєтньш Миколам Кєрсновским соповєдал и
жаловал, иж, дєм, в небытностм пна моєго во ммєню єго мл. Каменогорцы
рокі/ тєпєрєшнєг(о) тисєча шєстсотного трєтєг(о) мсца сєнтєбра
дєвєтнадцатог(о) дна аснєвєлможньїм пан Х&яЧш кнжа (Острозскоє на
(Острог#, кашъталан краковским, староста чєркаским, канєвским,
бєлоцєрковским и бог^славским, чєрєз Зрадника своєг(о) пыковског(о) пна
Михамла Силу Новицкого и чєрєз вомта пыковског(о) Юхна Васканєнка, чєрєз
писара мєстског(о) пыковског(о) Марка Стрєлчикского и многнх подданых
своих мєщан з мєста Пыкова и волости тамошнєм, такжє чєрєз многих людєм,
мєщан корола єго мл. староствь своих Чєркаского, Канєвского,
Бєзюцєрковского и Бог#славского и тєжнємальїм почєт татар свомх, Ѵмыслне
на то способлєньїх, которых сам єго мл. лєпєм знаєт, имєна и прозвиска их
вєдаєт, наєхавши моцно, кгвалтол*, конно, збромно, собьічаєл< воєнньш на
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властноє старожитноє спокоиноє держане и Уживане єго мл. з давных часов с
продков єго мл. на кгрУнт имєна єго Камєногорскии, мєновитє на Урочыща,
на долинУ КрУтУю и ПолховУ, и на ВєликУю рУдУ, и на СОсники и могилы
Вєликиє, и на пола камєногорьскиє, и над созєро Чистоє, и аж под Нижниє
могилы камєногорскиє, там жє єго мл. пан краковским. напрод с тых всѣх
кгрУнтов помєнєньш1єго мл. пна подкоморог(о), пна моєг(о), каменогорских
подданых єго мл. тамошних зь робот их збити, розогнати и росполошити
томУ воиску своєму росказал и зараз в тол* вышеи мєнованом кгрУнтє єго мл.
Камєногорскомь всѣ пола, дУбровы, юзєра и рУды, пасєки, пасєчища, ставища
з грєблами готовыми и всѣ содтол пожитки приходачиє com мала до велика
забрал, и, собє ажьіє привлащаючи, подданьш своим пыковстш там на тых
кгрУнтєх Каменогорских заходами, пасєками стоати, ставки посыпати,
заимовати и на сєбє Уживати росказал, а єго мл. пнУподкоморомУ, ішу моємУ,
и подданьш єго мл. тамошним тыхъ // кгрУнтов, поль, роль, заходов и пожитков
йде власных моцно заборонил, и єго мл. пна подкоморог(о) браславског(о) зь
спокоиног(о) держана и Уживана с прєрєчоньїх Урочищь, кгрУнтов, дУбров,
лєсков, поль, роль, пасєюь, пасєчшць, ставищь, ©зєр, рУд и вшєлаких пожитков
моцно, кгвалтом, безправне и Упорне выбил. Там жє, дєи, в тот час на тых
власных кгрУнтєх Камєногорскнх всѣ збожа власные пна подкоморог(о) и
подцаных єго мл. юбудвух еєл Камєногорских2созимые и арьіє3, то єст напрод
власног(о) збожа пна моєго дворного пшєници созимоє копь шєстдєсат, жита
(озимого копь сто и пат, жьгга арого копь тридцат, ачмєню копь юсмьдєсат,
совса коп двѣсти. А У подданых пна моєго камєногорских побрано: збожа
жатог(о) УСємєна Пєтровског(о), вь оотамана, (озимоє пшєници копь сорок
шєст, жита копь юсмьдєсат чотыри, жита арого копь двадцат двѣ, ачмєню
копь тридцать, ювса копь сємдєсат, УГрицка Ромащєнка созимоє пшєници
копь тридцат и пат, жита копь патдєсат двѣ, ачмєню копь тридцат три,
совса копь патдєсат двѣ, У Кондрата Погорєлка созимоє пшєницьі копь
тридцат три, жита копь шєстдєсат еєм, ачмєню копь двадцат двѣ, совса
копь сємдєсат шєст, УФєдора Засгадька пшєницьі (озимоє копь тридцат одна,
жита копь патдєсат чотыри, ачмєню копь двадцат (осмъ, совса копь сорокь
сєм, УВаска Гирєнка жита копь трыдьцат пать, ачмєню копь сосмьнадцат,
совса копь тридцат три, У Гринца Иванотьчєнка пшєници юзимоє копь
дванадцат, жыта копь двадцат чотыры, ачмєню копь патнадцат, ювса копь
тридцат чотыри, У Йвана Дѣденка жита коп тридцат двѣ, ачмєню копь
патнадцат, ювса копь тридцат шєст, УКлимка Литвина жита копь тридцат,
пшєницьі гароє копь патнадцат, ачмєню копь дванадцат, ювса копь двадцат
двѣ, УОковихи вдовы жита копь двадцат, ачмєню копь патнадцат, ювса
копь тридцат три, УМарка жита копь дєсат, ювса кой двадцат, УАндрєа
Дєггара жита копь двадцат, ювса копь двадцат пат, УФєдка жита арого
копь шєстнадцат, ювса копь двадцат три, УВаска Попика жита арого копь
патнадцат, ювса копь двадцат пат, УСавостана Кравца ювса копь сорокь, У
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Фєдка Гунки совса коп двадцат ©дна, V Йвана ДЙбины іачмєню копь
шєстнадцат, совса копь двадцат забрал. Такжє нєжатьіє збожга розньїє, гако
гачмєни, совсы, горохи, гречки, проса, прадива н конолли // пна подкоморог(о) и
подданых єго мл. камєногорских, тьис, легко шацуючи, было на шєстсот копь
збожга, подданьш своим пожати и, забираючи, до Пыкова сотпроважати и на
пожитокь свом юбернѴти вєлєл. Ико ж прєрєчоньш Ургадникь камєногорским,
тот жал, кривді и шкод# ііна своєг(о) до мєнє на вргад донєсши и
юбжаловавши, просил а>придане возного на «вказане а соглєданє знаков тог(о)
квалтовног(о) выбитга з кгрунтов прєрєчоньїх и шкод, тал* починєньїх.
Которую жалоб# и соповєданє га, до вєдомости моєє припустивши, на то єм#
возного зємског(о) воєводства Браславског(о) шлгахєтного Дмитра
Щнкитинског(о) придал и то всє до книг кгродских вєниі/ких записатм казал.
С которых и сєс вьшис под моєю пєчатью єсть выдан. Писан # Вєници.
Печатка
Грєгорєм Бамбуза, писар
Корикговалъ с книгами
Копчинъскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 103-104.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Арк. 105-105 зв. Засвідчена копія. Те
саме: Там само. Спр. 4105 III, арк. 18-19, 34-34 зв. Незасвідчені копії.
Переклади польською мовою.

Реґести:
Anno D(omi)ni 1603 d. 25 sept(embris). Protestatia w grodzie winickiem
naje° m. p. krak(owskiego) o gwaltowne wybicie z grunto[w] kamionohorskich.
Od pan[a] Piasoczynskiego.
NB. Janusz x(ią)zę Ostrozkie woiewodą byl krakowskim.
Там само. Спр. 4050II, арк. 104 зв.

1помєнЕньїх 1Ідеться про дві частини Кам'яногірки - Стару і Нову.
має бути побрал або вз гал.

3Далі

№ 388

1603 p., жовтня 8. Вінниця. Зізнання земського возного Дмитра Щикитинського перед Вінницьким
гродським урядом в справі за скаргою брацлавського підкоморія і королівського
секретаря Лаврина Пісочинського про шкоди, заподіяні Кам’яногірському
маєткові підданими з Пиківського маєтку краківського каштеляна кн. Януша
Острозького
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Wypis s ksiąk woiewodstwa braslawskie0wynnickich
Liata Boze0narodzenia 163 (!) miesiąca octembra osme0dnia
Na wrzedzie K. Je0grockiem wynickim woiewodstwa braslawskie0przede mną,
Griorem Czeciem, podstarosciem grockim wynickim, stawszy oczezyscie, wozny
ziemsky slahetny Dmitr Scykytinsky ku zapisowaniu do ksiąk grockych wynickich
zeznal temi slowy, ysz za przidaniem wa(szym) vrzędowym bylismy w roku
teraznieyszem tysiącz seczsetet13 miasiącza septembra 20 soste0dnia na sprawie у
potrzebie je0m. pana Lawrina Piasseczinskie0, podkomorze0braslawskie0, sekretarza
Kro(la) Je° M., v imieniu ie0Kamionogurky. Tamze y vrządnik ie° tamosny slahetni
p. Mikolay Kiersnowsky opowiedal у zalowal przede mną, ysz gdzie tymi czaszy roku
dzisieysze06 sek2trzeczie0miesiącza septembra dziewietnaste0dnia iasniewielmozni
p. 3Janusa ksiązeczia'3 Ostrozkie, kastalan krakowsky, przes vrzednika swe0
pikowskie0 p. Michayla Syhi Nowickie0, takze przesz woyta і pissarza mieskie0
pikowskie0, miescan у wolosczan pikowskych у przesz inszie osoby у tatare swoie, у
mnoge pomocniky, naiehawszy mocno gwahem na wlasni gront p. je0Kamionourky,
a mianowiczie na wroczisce na doliną Kratą pot horą i na Wielką rudu, y na Osniki, y
Mogily Wielkie, y na polah4kamionohorskie, y na iezioro Cziste asz pod insze mogily
kamionogorskie [...] y wszi [...] y pozytkowje° p. podkomorze0s pokoyn(ego) [...]
[gwa]lownie wybil, zboze na tech groczieh [...] nih ie0kamionovrskich obudwu [...]
zete pczol zabieraiącz do Pikowa [...] rze sobie [...]czeth ludzi [...] Wasila [...]
avrskie0wyiechawszy [...] rziefysmy [...] na to ludzy je° m. p. [...], ktore na wozy
pasniey roznih, iarzyn nabie [...] nabra[wszy], do Pikowa prowadzifly. Ktoreh pitalysmy,
a miano[wiczie], iako się ony bydz mienily, a у Kerenka, Hawrila, Hrynia у Pawla,
miescan pikowskih, dla cze0 oni by teye pasny p. podkomorze0у poddanih je0 m.
kamionoorskich oni5zabieraly. Ktory mi powiedziely, isz ym je0m. p. krakowsky,
p. yech, terasz za naiezaniem swoim na Pykow te pasnie kamionogorskie braly і te°
wszistkie0gruntu ich do Pikowa na sobie vzywacz у nikogo tut nie dopuscac roskazal,
iakos y wy nie maczie vczinicz tu. Y wydzielysmy na tyh na gruczie pod mogilamy
niznemy kamionoorskiem6wielkie slady ludu iezdne0y po tyh grontzieh, y po niwach
drogi od [...]y у wozow vdeptanych, gdzie pasnie byly, ktore wszystkie pobrano і
znak na tych drogah y po potrzesieniu zboza, ze to wszistko do Pikowa odprowadzono.
Iakosz у przy mnie dragie odprowadzily a za pogroskamy te ludzy więczey tam iezdzycz
nie eheziely. Czo ony vrządnik kaminoorski mnoiu i tą sfachtą, przy mnie będacz,
oswidczilyste7 gwaltowne wibiczie у takowe skody p. jego dzieią się od je° m.
p. krakowskie0. A tak ia, toiez oczewyscie wozne0wyznanie do wiadomosci moiey
perzyiąwszy, to wszystko do xiąk grockyh wynickich zapiszac kazal. S ktory ten wypisz
iest pod pieczeczią moią iest8widan. Pissan Wynniczy.
Grygory Baibuza, pissarz
Korygowai z księgamy
Kopczinsky
ЛН Б H A H України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4105 III, арк. 20.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.
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Реґеста:
Zeznanie [...] do act grodz(kich) [...] czo wydziat [...] vniskiem і pobranie
[...] przy9p. krakowskie0.
Там само. Арк. 20.

'sesczset 2set 3' '3Janus ksiąze 4pola 5oni зайве. 6kamionoorskiemi
1Після цього слова має бути ze або iz. 8iest зайве. 9przez
№ 389
1603 p., жовтня 10. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду краківському каштелянові,
черкаському, канівському, білоцерківському і богуславському старості
кн. Янушові Острозькому в справі за скаргою брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського про шкоди, заподіяні
Кам’яногірському маєткові підданими з Пиківського маєтку, міщанами з
Черкаського, Канівського, Білоцерківського і Богуславського старосте і
татарами, які перебували на службі у князя
Юрєи Струсъ с Коморова, капіталам галнцкии, староста вєницкии и
звиногородскии
Оснєвєльможному пну Онушови кнгажати СОстрозскому на (Острогу
капіталіанови краковскому, старосте чєркаскому, канєвскому, бєлоцє/лсовскому
и богуславскому.
Зо всѣхъ добрь 5Гм. звєрхностю короліа єго милти а владностью староства
моєго вєницкого приказую, абы вГм. тут Вєници, на рочки кгродскиє
воєводства Браславского вєницкиє, которьіє припасти и сужоны быти мают, в
року нинєшнєл* тисіача шєстьсотномь трєтємь мца ноіабра сосмогонадцат дніа1,
волторок, пєрєдо мною, а в нєбьітности моєи ино пєрєд судол<моим кгродскимь
Вєнициш юбличнє и завите самь стал, на жалобу и правноє попираиє Урожоного
єго милости пна Лаврина Пасочинского, подкоморого браславского, сєкрєтара
кор. єго милости, Усправєдливнль. Которьш вГм. позьіваєть ю то, иж, дєи, в
нєбьггности єго милости вь имѣнью єго Камєногорци вГм., пнє краковскии, року
тєпєрєшнєго тисіача шєстсоть трєтєго мца сєнтіабра дєвєтнадцатого дніа, в
піатницУ, чєрєз ^радника своєг(о) пыковского пна Михайла Силу Новицкого, а
чєрєз воита пыковского Юхна Васканєлка, и чєрєзь писара мєстского пыковского
Марка Стрѣлчинского, такжє чєрєз многих людєи, мєща» кор. єго млти
староствь своих Чєркаского, Канєвского, Бєлоцєрковского и Богуславского, и
тежчєрєз нємальш почет татар своих и иньшых помочников, Умьіслнє на то
способленых, которых самь вГм. лєпєи знаєшь, имєна и прозвиска их вєдаєшь,
наєхавши моцно, кгвалтол/, конно, збройно, шбычаеш воєнньш на властноє
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старожытное спокомноє держане и Уживане з давных чсов2с продков єго милости
на кгрунт имѣныа єго [Камє]ногорки, мєновитє на врочыща, на долину Крутую
и Полхову, и на Великую рудУ, на СОсники и могилы Вєликиє и на поліа
камєногорскиє, и над ©зеро Чьістоє, и аж под Нижниє могилы камєногорскиє,
там жє 5ш. мл. напрод с тых всѣхъ кгрунтовь помєнєньїх камєногорскихь
подданых єго млти тамошню: з робот ихь збити и розогнати, и росполошыти
тому вомску своєму росказал и зараз в том вьшієи мєнованомь кгрунтє єго
млти Камєногорсксш всѣ пола, дубровы, созєра, руды, пасєки, пасєчшца, ставища
з грєблами готовыми и всѣ ©дтоль пожытки приходачиє com мала до велика
забрал и, собє ©ниє всѣ привлащаючи, подданымъ своим пыковскіш там на
тых єго кгрунтєх Камєногорских заходами и пасєками стоати, ставки посьшати,
заимовати и на сєбє Уживати росказал, ако ж вжо тєпєр стоать и Ужывают, а
пну подкоморому и подданымъ єго тамошнилі тых кгрунтовь, поль, роль,
заходовь и пожытков их властных моцно заборонил и єго милости пна
подкоморого браславского з спокоиного дєржаніа и Ужываньа с прєрєчоньїх
Урочищь, кгрУнтовь, дУбровь, лєсковь, поль, роль, пасєкь, пасєчищь, з ставищь,
©зєр, руд и вшєлаких пожытковь моцно, кгвалтсш, безправне и Упорне выби/г.
Тамь жє, дєи, в тот час зараз на тых властных кгрУнтєх Камєногорских всѣ
збожа властные пна подкоморого и подданых єго ©будвох сєл Камєногорских
жатые, // созимые и арые, то єсть пшєницьі, жьтта, ачмєни, совсы, забраль, такьжє
нежатые збожа розньїє пна подкоморого и подданыхъ єго мл[ти].
камєногорскихь, ако ачмєни, ©всы, горохи, гречки, проса, прадива и кон[о]плѣ
подданымь своимь пожати и, забравшы, до Пыкова ©тпровадити и тоє всє
збожє на пожытокъ свои вГм., пнє краковскии, собєрнути вєлєль и правє, дги,
всє пожьівєньє піну подкоморому и Убогим подданьш в той маєтности єго
камєногорскои ©днато. Ико ж пань подкоморьш браславскии © тьіє шкоды,
при томь кгвалтовном выбитю там на юн час почьінєньїє, собє и подданьш
своим цєлоє право заховуєт, толко на сєс час в томкгвалтовном выбитю с тых
кгрунтовь своих мєнованьїх Камєногорских великую кривдУ, жаль и Утискь am
вГм. быти мєнит и заніш вь ©тнатю и нєУжьіванютых жє то кгрунтов, дубровь,
поль, пасєкь и всѣхъ пожытковъ шацУєть собє шкоды чотьфи тисачы копь
грошєи литовскихь, н © то вшу милост тимь позвомь позьіваєт. Прото абы
вГм. на рочки, вьшієи мєнованьїє, сам собличнє ку праву стал, а ©тоє кгвалтовноє
вьібитьє, такжє ©кгвалт и о шкоды, ако са вьшієи помєнило, на жалобу єго ш.
пна подкоморого браславского Усправєдливил. Што правнє на року пришлол*
вГм. шьфєи прєложоно и ©бьаснєно бУдєт. Писань УВеницы дна дєсатого мц
©ктєбра рокУ Божого нарожєньїа тисача шєстсотного трєтєго.
Позєв гродскии вѣнщкии
Печатка
[Грєгорєи Байбуза, писар]
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4 0 5 0 II, арк. 107-107 зв.
Оригінал.
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Реґести:
А 1603 d. 10 octobris. Pozew grodzki po p. krak(owskiego) o gwahowne
wybicie.
Pozew grod(zki) winn(icki) od pana L[awryna] Piasoczynskiego po xiąząt
Zbarazkich o wybicie z gruntu Kamionohorki.
Там само. Арк. 107 зв.

1Далі має бути ІЇ або в.

2часов
№ 390

1603 p., жовтня 10. Вінниця. Зізнання зем’янина Подільського воєводства Олександра Спичинського
перед Вінницьким ґродським судом про припинення ним справи щодо
неповернення підданих, які втекли з села Спичинців (того ж воєводства) до
маєтку брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина
Пісочинського (міста Жорнищ?), оскільки останній за кожного з них заплатив
йому 500 гривень
Выпис с книг кгродских во[є]водства Браславьского вєнш/ких
Лѣта Божого нарожєніа тисєча шєстсот трєтєго мсца октєбра дєсіатого
__

дніа

На рочкох судових кгродских вєницьких, comдніа сємого мсца шктєбра в
року, звышь написаною, припалых и судовнє сотправованых, пєрєд нами,
Григорємь Чєчєлємь, подстаростию, а Михаилою Ласкомь, судєю,
вріадниками судовыми кгродскими вєницькими, постановившисє собличнє ІЇ
суд\і нинєшнєго, шбоА сторона, то єст зємєнин воєводства Подолского
#рожоныи пан Алєксандєр Спичинским, повод, а єго мл. пан Лаврин
Пєсочинскии, подкомории браславьским, сєкрєтар короліа єго мл., іако
позваньш, и кгды з рєистр# судового припала справа за дєкрєтомь суд#
головного трибунал# Любєлского, в року тєпєрєшнємь тисєча шєстсот
трєтємь мсца июніа пєрвогонадцат дніа на воєводствє Волынскомь
вчиненого1, а то в справє со збєгльїє подданьїє з сєла Спичинєць на иміа
(Омєшна, Кондрата Бабнчєньковь, CtfnptfHa Тєрєщєнка, Сєливона Игнатєнка
а ш Павла Кош#рєнька, которьш дєкрєтомь наказана єст присєга єго мл.
пану подкоморєму бр. и рокь єи назначон был ку выконаню по датє того
дєкрєту в шєс/и недѣль на рочкох кгродских вєницьких, которые бы напєрвєи
припали и сужоньї'бьіли, што ширєи а мєновитє в тою дєкрєтє описано и
доложоно єсть, тогды прєрєчоньш пан Спичинскии, нє вдаючисє в жадйую
росправу, тую присєгу, водлугь юного дєкрєту наказаною, єго млти // пан#
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подкоморємУ сотпУстил и з нєє вєчньїми часы вызволил. Такжє, иж ємУ
(одного подданого Васка Зѣнченка єго мл. пан подкомории зо всѣмъ вцалє
выдал, то, дєи, іа єго мл. с того подданог(о) вєчньїми часы квитУю, ани со
нєго єго мл. позивати нє маю вєчньїми часы. Што сє теж ткнєт дрУгих
подданых, сокоторыс єсми єго мл. пана подкоморєго С присєги вызволил, иж
мнє єго млсть за кождого з них зособна, за жоны, дєти и за маєтности их
вєдлє констытуции по піатисоть гривен гр. заплатил и досыть Учинил, тєдьі
іа их за тьш заплачєньємь єго мл. пану подкоморєму Удєдицство и вєчноє
подданство сотдаю и их самых, жон, дєтєи и маєтности их вєчньїми часи
вьірєкаюсє ани со них вжє єго мл. ііна подкоморєго и потомства єго мл.
позывати нє маю и мочи нє бУдУ. И совшємь вжє com сєго часу тыми
поддаными волно єго мл. панУ подкоморємУ бУдєт шафовати вєчньїми часы,
■ако хотєчи. И тот Увєс постУпокъ, со них с пнол< подкоморимъ зачатыи,
касУю, Умораю и внивєчь соборочаю вєчньїми часы. И просил сам жє пан
Спичинскии, абы тоє доброволноє а шчєвистоє сознаньє єго до книг
кгродскихь вѣницъких записано было. Што єст приніато и записано. С
которых и сєс выпис под пєчатми ішіими єсть выдан. Писан УВѣници.
Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговалъ с книгами
Копчинъскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1,спр. 4 0 5 0 II, арк. 108-108 зв.
Засвідчена копія.

Реґести:
Anno 1[60]3 d. 10 octob[ris]. Cessia p. Alexandra Spiczinskiego o zbiegi
ie° do Kamionohorki.
W grodzie winnickim. Anno 1603 d. 10 octobris. Do Kamienohorki.
Quit cum cessione od j. me. pana Spiczynskiego in personam j. me. pana
Piasoczynskiego Lawryna, podkomorzego braclaw(skiego).
Там само. Арк. 108 зв.

'Учинєньш
№391

1603 p., жовтня 10. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському в справі за скаргою Вацлава Сулковського про неповернення
підданих, які втекли з села Перпурівців до містечка Жорнищ
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Юрєи Струс с Комарова, капітале» галицкии, староста вѣницкии и
ЗВИНОГОрОдСКИи

Ѵрожоному єго мл. пану Лаврину Писочинскому, подкоморому браславскому.
Зо всѣхъ добръ твоих лежачих и рухомых приказуєм, абыс на рочках
кгродских вѣницких, которьіє припадУть и сужоны будуть в року тєпєрєшнєм
тисіача шєстьсот трєтєм мсца ноіабра юсмогонадцат дна, сам сочєвисто и
завитє пєрєдо лшою самим, а в нєбьітности моєи ино пєрєд судолі монмь
кгродскнм Вѣниі/ким, стал, на жалобу и правноє попираиє Урожоного єго мл.
ііна Вацлава Сулковского Усправєдливил. Которьш вас позывает ш збєг[льіє]
подданьїє своє власньїє дєдичньїє, зь сєла Пєрпуровєі/ в [року ти]сача
шєстьсот т[рєтєм] збеглыс, которые до имє»[а ...] Жорнънищ[...] и там
[мє]шкают, Євтух, [А/?]тим Гричєнко, Микита Єчви[н]ко, Харко БєззУбєнко,
Мик[.. .]»ко, Лаврюта. Которых подданых поводовых всих, з жонами, з дєтми
и [з]о всѣми маєтностами, до прєрєчоного мєстєчка своєго при[»]авши, єго
млсти выдати нє хочєпгь. А такъ абы вша мл. на рочках, звышъ мєнованьїхь,
стал и збєговь з жонами, з дєтми и зо всѣми маєтностами их на врадє
поставивши, поводови выдал албо за кождого з них зособна по пєтисогь гривен
водлє констытуцьш, co збєгах Уфалєноє, заплатиль и в толі са наконєць во
всєлі Усправєдливиль, такь, ако с права посполитого в7м. в той справє
юбьаснєно будє/и. Писа» У Вѣници року тисача шєстьсот трєтєго мсца
(окьтєбра дєсатого дна.
Позов кгродскии вєницкии
Грєгорєи Б ай буза, п и с ар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4 0 5 0 II, арк. 110. Оригінал.

Реґести:
(0 которых подданых па» СУлковскии позваль, тых нит УЖорнвищохь,
сокролі Артима, и тот с Корсунл до Жорнвищь пришоль, а Євгухь, тот
пришол с Парпуровєц, то болшєм нє машь, жадного з них нѣт.
Kthorzi sie dawnosc zasiedzieli, odprawic sie tho moze.
Do Zomiszcy od pana [...].
Z panem Sulkowskim o zbiegi z Purpurowiec do Zomisz. 1603 d. 10 8bris.
Sulkowski contr(a) Lawryn Piasoczynski. Na sądy grod(zkie) winnickie o
zbiegle poddanstwo wydany oryginalny pozew.
Там само. Арк. 110 зв.

№392
1603 p., жовтня 10. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою братів Семена,
брацлавського земського судді, і Богдана Ободенських про захоплення
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брацлавським підкоморієм і королівським секретарем Лаврином Пісочинським
половини Іллінецысих ґрунтів з трьома пасіками
Выпис с книг кгродских воєводства Браславского вѣницких
Лѣта Бжого нарожєніа тисєча шєстсот трєтєго .мсца соктєбра дєситог(о)
д ай

__

На рочкох судових кгродских вѣниг/ких, которьіє com дніа сємого мсца
шктєбра в рокѴ теперешнєє тисєча шєстсот трєтем припали и сѴдовне
содправованы были, пєрєд нами, Грєгорєм Чєчєлєм, подстароспш, а Михайлом
Ласкол*, судєю, вріадниками с^довыми кгродскими вѣниг/кими,
постановившись соблично tf суд#, их млеть пан Сємєн, судіа зємским
браславскии, а пан Богдан (Ободєнскиє, гако повод1, з одноє, а єго млеть пан
Лаврин Пєсочинскии, подкомории браславскии, кр. єго млсти секретар,
позваним, з др#гоє сторони, ку записованю до книг кгродских вѣницких
сознали в тьіє слова, иж што за декретам сѴд# головного трибунал#
Любєлского, в рок# тєпєрєшнєм тисєча шєстсот трєтем на воєводствє
Вольшском tfчннєног(о)2, и за иншими декретами тоє ж справы, так кгродским
и триб#налскими, и3всѣх постѴпков тоє справы, припадал рокь на нинєшних
рочках кгродских вѣницких4 выконаню присєги чєрєз поводы самотрєтєм на
кгвалтовноє оотніатє трєх пасєк кгр#нт# поводового Илинского Глєбовскоє,
Харитоновскоє и Хвєнєвскоє и при них а>кгвалтовноє вьібитє с покомног(о)
дєржаніа с половици т о г о кгрунтѴИльинского, и5гако єго поводовє в дєржакю
были. За которьш выконанем тоє присіаги тоє6 чєрєз поводы наказал сЧд
триб#налскии, абы суд кгродскии поводы в тьіє добра выбитые Ѵвезап и шкод
сто копь гршєи л и т о в с к и х всказал, и на добрах п о з в а н о г ( о ) в нєзаплацєню их
экзекѴцию Йчинил, ако то ширєи мєновитє на декретах триб#налских и в сєм
пост&ік# тоє справы єст сописано и доложоно. То па/cеони, собоїа сторона, нє
прип^скаючисє с тою справою до права пєрєд с^дсш нинєшним а нє приводєчи
єє в жадною вонтпливост и совшєм целѴюв зуполнои моци заховуючи, розніали
тЧюсправ# всю зо всѣми єє поступками до других рочков кгродских вѣниі/ких,
которые бы по сих тєпєрєшних напєрвєм припали и с^жоны были, с тьш
докладом, иж на тых рочкох мєнованьїх кгродских вѣниі/ких блнзко пришлых
еони, собоїа сторона, мают и будут мѣти рокь пєвньїм и завитым, таким, іакии
и на сєс час был, без припозв^, поводом ку выконаню тоє присєги а позваном#
Ktf прислі/ханю єє и кЧ далшому пост^пкови тоє ж справы. За которьш
оотложєнєм собєюх сторон и суд нинєшним кгродскии Вѣницким тѴюсправі зо
всѣмн єє поступками до тых близко пришлых рочков кгродских вѣниі/ких
соткладаєт и рок певныи и завитьш поводом ку выконаню тоє присєги а
позваному кЧприсл^ханю єє и ку далшому поступку тоє справы бєз припозвѴ
складаєт и заховtfem, ничого тьш розєммом ©боронам собєюх сторон нє
Зближаючи. Котороє ж то еочєвистоє а доброволноє сознанє собєюх сторон
суд нинєшнии, до вѣдомостн своєє приніавши, до книг кгродских вѣницких
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записати казал. С которьис и сєс выпис под ншми пєчатми єст выдан. Писан
УВѣницы.
Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговалъ с книгами
Копчинъскии
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1,спр. 4050 П, арк. 111. Засвідчена
копія.

Регеста:
Rozejm z roczkow а 1603 d. 10 8bris. Pp. Obodensci s pane(m)
podkomorzim. O wybicie trzech pasiek w groncie ilinskim chlebowskiey [e]tc.
Там само. Арк. 111 зв.

1поводы 2Учинєньш 3Далі має бути з або зо. 4Далі має бути ку. 5и зайве.
6тоє зайве.

№393
1603 p., жовтня 11. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду брацлавському підкоморієві і
королівськомусекретареві Лавринові Пісочинському в справі за скаргоюзем’янина
Кам’янецькогоповітуВасиля Кожуховськогопро неповернення підданих, які втекли
з частини села Кожухова (Подільського воєводства) до міста Жорнищ
Юрєи СтрУс с Комарова, кашталан галиі/ким, староста вѣниі/кни и
звиногородскии
^рожоному єг(о) мл. пнУЛавринУПєсочинскомУ, подкоморомУ браславскому,
сєкритарУ короліа єго мл.
Зо всѣх добрь твоєи мл. лєжачихь и рУхомых з вирхности єг(о) королєвскоє
мл. а владности УріадУмоєго старостинског(о) приказУю, абы твоіа мл. пєрєдо
мною албо судом моїш кгродским Вѣнш/кіш, на рочках кгродских вѣниі/ких,
которые в рокУ тєпєрєшнєл* тиеєча шєстсот трєтєл< мсца ноіабра
исмог(о)надцат дніа припасти и сужоны быти мают, сал< собличнє ку праву,
ико на рокУ завитом, стал, на жалобУ и правноє попиранє зємєнина єг(о) кр. мл.
повєтУ Камєнєї/кого пна Василіа КожУховского Усправєдливил. Которьш твою
мл. сим моим позвом позьіваєт со то, што ж, дєи, рокУ прошлог(о) тиеєча
шєстсот второг(о), на веснѣ, подданьїє єг(о) власньїє дєдичньїє з ьімєніа сєла
КожУхова, части єго, то єст на ими Гаврило Кузмєнко и Пєдор КУзмєнко, з
жонами, з дєтми, с конми, з быдлол* и зо всѣми маєтностіами своими
855

повтєкавши проч, во ммєню вшєи мл. мистє Жорнища* шсєли и тєпєр там под
твоєю мл. мєшкают. Которых то подданых пна КожУховског(о) твоіа мл., пнє
подкоморьш, єму выдати нє хочєш. Которыдс подданых повод нинєшнии
колсдог(о) з них зособна шацУє/и собє противко твоєи мл. в нєвьіданю их по
піатисот гривен гршєи полских. Прото абы твоа мл. на рокУ звыпгь помєнєном
стал и в томсіа всєм пнУКожУховскомУнаконєц Усправєдливил. Писан УВиницы
року тисєча шєстсот трєтєг(о) мсца шктєбра пєрвогонадцат дніа.
Печатка
Грєгорєи Байбуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 112. Оригінал.

Реґести:
Позов шт мл. Васился КожУховского шдвох подданых на нмѣ Гаврила
- и Пєдора Кузємєнков, братьи родноє. Пн Дєшковски.
1603 mca now(em)bra 18. P. Kozuchowski.
Pozew od p. Kozuchowskiego pojp. Piasoczynskiego o zbiegi z Kozuchowa
do Zomiscz.
Там само. Арк. 112 зв.

№ 394

1603 p., жовтня 13. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою галицького
каштеляна, вінницького і Звенигородського старости Юрія Струса з Коморова
про пограбування 21 серпня 1601 р. пасік підданих містечка Буків або
Струсгорода підданими з містечка Айсина або Липівця і прилеглих до нього
поселень, маєтку краківського каштеляна, черкаського, канівського і
білоцерківського старости кн. Януша Острозького і держави білоцерківського
підстарости Станіслава Єрдана з Заклічина
Архив ЮЗР. 1890. Ч. ѴП. Т. 2: Акты о заселеним ЮгоЗападной России. С. 385—
388. Тогочасний засвідчений випис з вінницької ґродської книги. Документ
містить позов Вінницького іродського суду від 28 серпня 1603 р. Видавець
не подав тієї його частини, де ідеться про розгляд судом справи та його
декрет. Мова руська.

№ 395

1603 p., жовтня 14. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду брацлавському підкоморієві
Лавринові Пісочинському в справі за скаргою Миколая Вербовського про
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неповернення підданих, які втекли з села Чаплі Подільського воєводства до
міста Жорнищ
Юрєи Grptfc с Комарова, капіталам галиі^кии, староста виниі/кии и
звиногородскии
^рожоному ег(о) мл. ішу Лаврину Пєсочинскому, подкомором# браславскому.
З вирхности єго королєвскоє мл. а владзою моєю старостиискою
приказую, абы вТ м. на рочках кгродских виницких. коториє в року
тєпєрєшнєл* тиеєча шєстсот трєтєм мсца ноіабра сосмогонадцат дніа
припасти н сУжоны быти мают, сам собличнє и завитє стал на жалоб# и
правноє попиранє шліахєтного ііна Миколаїа Вєрбовског(о), которьш вшу мл.
позьіваєт сото, иж року прошлого шєстсот второго подданьїє єго кр. мл. а
з держави єго доживотноє сєла Чапли, # воєводствє Подолском лєжачог(о),
власньїє на имє Илпшъ, Андрѣи (Орлѣи, Пєтрик, Кондрат Машко, Андрѣи
За»ков сы(н), Малко Занков сыи, Иванєц Чокалєнко, (Олєкша Чокалєнко,
Пархом, (Остапко Илков зіат, IEki/ко Ирємин брат, Фєдор Тринос, Иванєг*
Назариши» зіат, (Остаико Пєтрашув сын, Фєдор, Борис а Йван, з жонами, з
дєтми, с конми, з быдлолі и зо всими маєтностіами своими до имєніа вшєи
мл. мєста Жорнищъ збєгли и тамь под вГм. мєшкают, а вша мл. ихь
поводови нинєшнєму выдати нє хочєшь к# вєликои кривдє и шкодє єго.
Которыхъ подъданыхъ кожьдого збєга зособъна шацУєть собє поводь
напротивь вГм. по піатисоть гривень грошєи польских. Прото абы вГм. на
року помєнєномь сталь и на то всє, што вТм. ширєи вьівєдєно и соказано
б#дєть, правнє сотповєдали. Писан # Виници року тиеєча шєстьсот трєтєго
мсца соктєб[ра] чєтвєртогонадцат дна.
Позов кгродскии вєницкии
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговаль с книгами
Копчиньскии
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4050II, арк. 113. Оригінал.

Perecmu:
[...] нє дошла.
(От ііна Вєрбовского.
До Жорнищь comВєрбовского.
Pozew о zbiegle poddane z Czapli do Zorniscz.
Pozew grod(zki) winnicki od jmsci pana Mikolaya Wierbowskiego po jmc
pana Piasoczynskiego ratione profugorum subditorum de bonis Czapli ab bona
Zomiszcz.
Там само. Арк. 113 зв.
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№ 396

1603 p., жовтня 17. Вінниця. Зізнання возного Брацлавського воєводства Дмитра Щикитинського перед
Вінницьким ґродським урядом про те, що він увіткнув у ворота міста Пикова
позов Вінницького ґродського суду краківському каштелянові кн. Янушові
Острозькому в справі за скаргою брацлавського підкоморія і королівського
секретаря Лаврина Пісочинського про вибиття його з володіння частиною
Кам’яногірського маєтку і невідшкодування заподіяних при цьому збитків
Выпис с книг кгродских воєводства Браславьского вѣницких
Лѣта Божого нарожєніа тисєча шєстсот трєтєго мсца соктєбра
сємогонадцать дніа
На вріадє єго кр. млсти кгродскомь Вєницькст пєрєдо .мною, Григорємь
Чєчєлємь, подстаростимь вѣницъким, постановившисє сочєвисто, возньш
воєводства Браславъског(о) шліахєтньш Дмитрь Щикитинскии записованю
до книг кгродских; вєницьких сознал тыми словы, иж року тєпєрєшнєг^ тисєча
шєстсот трєтєго мсца соктєбра піатогонадцать дніа Ь’ткнул єсми позов кгродским
вєницькии Чворота мєс/якиє пьїковьскиє, писаньш по вєлможного єго мл. кнжа
[П5]нЛпа СОстрозкого, кашталіана краковьского, в жалобє ^рожоног(о) єго мл.
іїна Лаврина Пєсочинского, подкоморєго бра., сєкр[єта]ра єго кр. млсти, со
кгвалтовноє вьібитє з спокомного дєржан[іа] с пєвньїх кгр^нтовь, до
Камєногорки належачих, и сошкоди, за тымь ид^чиє, іако то ширєи на томпозвє
єсть сописано и доложоно. За которьш позвеши рокь єсми зложил, такь поводови,
іако и позваному, на рочки кгродскиє вѣницьки[е], которые в рок# тєпєрєшнємь
мсца нолбра сосмогонадцать дніа припасти и сужоны быти мают, к# праву
становитисє. Котороє ж то сочєвистоє сознанє возного ta, врлд, до вєдомости
своєм приніавши, до книг записати казаяь. С которих и сєс вьшис под пєчатю
моєю єст выдан. Писан в Вѣници.
Печатка
Грєгорєм Баибуза, писар
Корикговалъ с книгами
Копчинъскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4050II, арк. 114. Засвідчена
копія. Те саме: Там само. Спр. 4105III, арк. 21. Незасвідчена копія. Переклад
польською мовою.

Ретеста:
А0 1603 d. 17 octobr(is). Polozenie pozwu grod(zkiego) w Pykowie na
p. krakowskie0o wybicie z gruntow kamionohorskich і o szkody.
Там само. Спр. 4050II, арк. 114 зв.
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№ 397

1603 p., жовтня 25. Краків. Розпорядження короля Сиґізмунда III про те, що, відповідно до
домовленості між Геронімом Ґолінським, уповноваженим брацлавського
старости Валентого Калиновського, і Александром Орловським, уповноваженим
брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького, розгляд справ (королівським?)
судом, в яких позиваючою стороною є ці староста.і воєвода, а позваною брацлавські міщани, відкладається на 12 тижнів
Лимитацыіа мєжи ѵѵоіеѵѵодою1браславским, старостою и мєщаньї
браславскими
Жикгимонт Трєтии etc.
(ОзнаимУемы тымъ листомь нашимь etc., иж мы за згодньш зєзволєньємь
шлгахєтньис Гєронима Кголынского, Умоцованого Урожоного Валєнтог(о)
Калиновского, старосты браславского, з одноє, и Алєксандра СОрьловского,
Умоцованого вельможного Инуша кнжти Збаразского, воєводьі браславского,
имєнєи прєрєчоньїх поводов своихь справы всѣ, за дворам нппш мєжи собою и
мєщаньї браславскими маючиє и пєрєд нами прьіпадаючиє, лимитовати и
юдложити Умисливши, ико ж тьш листам ішшм лимитУємо и (обкладаємо сод
дна сєгоднєшнєго двадцат патого соктєбра до недѣл дванадцати. На которьш
час стороны прєрєчоньїє мають и бУдУть мѣти рокь завитьш, такий, таким на
тоть час мѣти мѣли без прыпозвУ, (обороны вшєлакиє вцѣле с т о р о н с ш
(обУдвУмь // зоставУючи. На што дла лѣпшое вѣры печать короннУю
прытиснУти росказали єсмо. Писан У Кракове дна двадцать патого мсца
ажтєбрарокУтисєча шєстсоть трєтєго, панованьа королєвствь нашихь полского
шостогонадцат а швєдского дєсатог(о) рокУ.
Petrus Tylicky, ep(iscop)us
Справа того ж
var(mensis), R. P. vicecancellarius
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 204, л. 2-2 об. Оригінал.

1воєводою
№ 398

1603 p., листопада 25. Вінниця. Позов Вінницького земського суду краківському каштелянові,
черкаському, канівському, білоцерківському і богуславському старості
кн. Янушові Острозькому в справі за скаргою брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського про заподіяння шкод
Кам’яногірському маєткові підданими з Пиківського маєтку і старосте
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Zigimont Trzecy etc.
Wielmoznev X Januszowi Ostrozckev, kasztalanowi krakowskiemu, staroscie
czerkaskiemu, kaniewskiemu, bialocerkiewskiemu і bohuslawskiem".
Ze wszitkich dobr wiel(moznosci) waszei przikazuiem, abys w Winicy przed sądem
naszim ziemskim woiewodztwa braslawskie0 winickim na rokach tamesznich
sądowych ziemskich winickich, ktore wedlug statutu na dzien Trzech Kroly rzimskie0
swięta przipadną i nazaiutrz tego swięta sądzone będo w roku blizko prziszlym 1604,
oblicznie i zawicie sam štai na zalobe i prawne popiranie vrodzone0 Lawrina
Piaseczinskie0, podkomorze0 braclawskie0, sekretarza nasze0, ktory wiel(moznosc)
wasząpozywa o to, iz, dei, wje° niebytnosci wimieniu ie° Kamionohorce wiel(moznosc)
wasza, panie krakowski, roku teraznieisze01603 mca septębra 19 dnia w piątek przez
vrzędnika swe0pykowskie0Michala Sile Nowickiego a przez woita pykowskie0Juchna
Waskanenka, przez pisarza miescskie0pykowskie0Marka Strzelczinskie0, takze przez
wieliu liudzy mieszczan waszich, tych na titulie mianowanych starostw swych і inszich
pomocznikow, vmyslnie na to sposobionych, ktorych ty sam liepiei znaiesz, imiona і
przezwiska ich znasz, naiachawszi mocno gwahem, konno, zbroino obyczaiem
woiennym na wlasne starozitne spokoine dzierzenie, vziwanie z dawnych czasow z
przodkow ie° na grunt ie° imienia Kamionohorki, mianowicie na vrocziska na doline
Krutąi Polchowę i na Wielkąrude, i na Osniki, i mogily Wielkie, i polia kamionohorskie
i nadjezioro Cziste i az pod Niznie mogily kamionohorskie. A na ten czas tylko o same
zboze zęte, takze i o niezęte po zęcie, a o wsziskie pobranie i na pozitek twoi obrocenie
wiel(moznosc) wasza tym pozwem pozywa. Przeto abys na prziszle roki wyzei
mianowane ziemiskie sam na prawu stanąl, na zalobę podkomorze0braslawskie0i
poddanych ie° kamionohorskich vsprawiedliwil i to wszitko zboze, gwaltownie a
bezprawnie pobrane, z nawiązką wrocil albo za niego zaplacil, jako to prawnie na
roku przyszlym wiel(moznosci) waszy przelozono i obiasniono będzie, sądownie abys
odpowiadal. Pisan w Winicy dnia 25 novembra a0 1603.
Pozew
Iwan Mikulinsky, pisarz
ЛНБ ПАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4122III, арк. 61-61 зв.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

Реґести:
А0 1603 die 25 novembris. Pozew ziemsky winicky po p. krakowskie0 o
Zomiscze na Trzi Krolie v 1694.
Lawiyn Piasoczynskich1po Ostrowskiego (!), koszt(alana) krakow(skiego),
o naiazd z ludzmi jego zbroynemi na gronta dobr Kamienohorkęy o wieloliczne
ztąd krzywdy у szkody na sądy ziem(skie) winickie. Oryginalnego pozwu kopia.
Ru 1603 dnia 25 9bris.
Там само. Арк. 62 зв.

1Piasoczynski
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№ 399

1603 p., грудня 1. Вінниця. Лист Вінницького земського уряду краківському каштелянові, черкаському,
канівському, білоцерківському і богуславському старості кн. Янушові
Острозькому з вимогою маєток Овдіївку (Шепіївку), яким він безпідставно
володіє, повернути його законному власникові брацлавському підкоморієві і
королівському секретареві Лавринові Пісочинському
Запис про те, що 8 грудня 1603 р. цей лист “покладено”
Сємєн (Ободєнскии, судьа, а Михамло Ласко, подьсудокь, врадники зємскиє
воєводства Браславьского вѣниі/кие
ІЗснєвєлмож ном у п н у єго милости кнАжати ІЗн уш у СОстрозскому,
кашталАнови краковскому, старосте чєркаскому, канєвскому, бєлоцєрковском#
и богусловскому.
Пєрєд нами, гако Ѵрадомь, жаловал єго исть па» Лавринь П асочинским,
подкомории браславьским, сєкрєтар корол» єго милости, иж, дєм, тыми часы
єго милост кназ Юрєм Друцьким и малжонька єго милости пни Богдана
Филоновна КмитАнька имѣнье, вь воєводствє Браславьском лєжачоє, замокь и
МІСТО Пыковь с ПрИЛЄГЛОСТАМИ, мєжи которыми єго милости властьноє имѣнье,
правомь дєдичьньшь вѣчнымъ єму налєжачоє, зо всѣмь, на иміа СОвдѣевьку,
прозвавши єго Шепѣевькою, вашом мсти, пнє краковьским, зо всѣл<правом вѣчне
пустили, ©што пан подкоморьш николи нє мольчаль. Вєдь жє іако за инъшыми
справами и припадками, такь и за послугою господарьскою, будучи ©m колку
лѣть послам великимдо царіа пєрєкопьского Кизы Кгириіа, такьжє и вь Волошєх,
на справах кор. єго милости и Рєчьі Посполитоє бавАчисА, з держачими © то
сконъчыти нє могь. СОднакь жє слышачы ©набытью чєрєзь вшу милость такого
права а постєрєгаючи, абы то тымъ добрамь и праву єго мсти ничого нє
шкодило, заразь на трибунале Любєльскомь юзвальсіа и протєстоваль. Котороє,
дєи, то имѣнье (Овдѣевъку и кгруньты єго, вьішєи помєнєньїє ж, тєпєр вГм. на
там жє злам фуньдамєньтє дєржьшгь и вжьіваєигь ку вєликои крьівьдє и шкодє
єго млсти. Тогды просиль нас, абыхмо чєрєзь листь нашь в7м. в томь
наѴпоменули, ино кгды жь єго милость пань подькоморыи таковую крывъдѴ
собѣ быти мєнить. Прото с повинности ^ріадѴншого напоминаємь, аби в. мть,
пнє краковьскии, пану подкоморому тоєи имѣнье СОвдѣевку зо всѣмн людьми,
кгрунъты, ставы, млыны, налєжностАми и пожытки, и иньшые кгруньты єго,
вьішєи мєнованьїє, посіупиль, и иншы1доходы, и пожытъки всѣ ©д ©ного часу,
іако тоє имѣнье и кгруньты бєзьправнє забраны, аж досєль взгатые, вєрьнуль
або за то досыть Ѵчыниль ани большєи на кгрунтєхь єго милости нє
фуньдовальсіа и єму во властности єго во вьсємь покои даль такь, іакобы ©нь
надь право ничого нє шкодоваль. Писань Вѣницы дніа пєрьвого мєсєца дєкабра
року Божого нарожєньА тисіача шєстьсотного трєтєго.
Дві печатки
Йван МикѴлинскии, писар
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ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050 II, арк. 117.
Оригінал.

Лист навпоминалньш cam сУдѴзємского покладал ХГ декобр. Й дна.
Там само. Арк. 117 зв. Оригінал.

Реґеста:
1603 d. 1 decembris. List ziemski winicki napominalny do p. krakowskiego
o Owdiiowkę od p. podkomorze0.
Там само.

1иншиє
№ 400

1603 p., грудня 11. Вінниця. Зізнання возного Брацлавського воєводства Дмитра Щикитинського
перед Вінницьким ґродським урядом про те, що він у замку міста Пикова
поклав лист Вінницького земського уряду краківському каштелянові
кн. Янушові Острозькому з вимогою повернути маєток Овдіївку (Шепіївку)
його законному власникові брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському
Выпис с книг кгродских воєводства Браславьского вєницкого'
Лѣта Божого нарожєньїа тисєча шєстсот трєтєг(о) мсца дєкабра
содиньнадцатого дніа
На вріадє єго кр. млсти кгродскомь Вєницькомь пєрєдо .мною, Григорємь
Чєчєлєм, подстаростим кгродскимь вєницькимь2, постановившисє ючєвисто,
возньш воєводства Браславьского шліахєтньш Дмитрь Щикитинским ку
записованю до книг кгродских вєницких сознал тыми словы: Маючи, дєи, іа
при собє двох шліахтичовь, ііна Марка Кгодьницкого а пана Ина Борковьского,
в рокУ тєпєрєшнємь тисєча шєстсоть трєтєм мсца дєкабра юсмого дніа
покладал єсми в заліку Пыковъстм лист ют #ріад# зємского Вѣницкого
навпоминальныи до иснєвєшоясного кнжатд Инуша (Острозского, кашталіана
краковьского, ют єг(о) мл. пна Лаврина П асочиньского, подкоморєго бра., со
имєнє (Овдѣевку и ю кгр^нты єго, воєводствє Браславскомь лежачого3, іако
то ширєи в томь листє єст юписано и долож[о]но. Которыи лист
навпоминалньш Уріадникь єго мл. ііна краковьского пан Михайло Сила
Новицькии, Учтивє приніавши, вычитавши, копѣю с пєчатю моєю и с
подписомь р#ки моєи при собє зоставивши, мнє зас назад до рук тот лист
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навпоминалныи вцалє вернулъ. Котороє жъ то сочєвистоє сознанє помєнєного
возного а, до вєдомости моєи врадовоє приніавши, до книг кгродских
вєницьких записати казалъ. С которых и сєс випис под моєю пєчатю єсть
выданъ. Писан tf Вѣници.
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговалъ с книгами
Копчинъскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050 II, арк. 118.
Засвідчена копія.

Регеста:
A. 1603d. 11 decembris.Polozenielistunapominalne0pop. krakowskie°o
Owdiiowkę.
Там само. Арк. 118 зв.

1вєни^ких

2Подано двічі. 3лєжачоє
№401

1604p., січня 2. Вінниця. Позов Вінницького іродського суду брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському в справі за скаргою Миколая Вербовського про неповернення
підданих, які втекли з села Чаплі Подільського воєводства до міста Жорнищ
Юрии Стр#с с Комарова, кашталіан галыі/кии, староста вєниі/ ким и
звиногородскии
рожонсшУег(о) мл. пну Лаврину Пєсочинскому подкоморому браславскому.
З вирхности єго королєвскоu мл. а владзою моєю старостинскою приказую,
абы в. мс. на рочках кгродских вєниі/ких, которьіє в року тєпєрєшнєм тиеєча
шєстсот четвергом мсца фєвраліа дєсіатог(о) дніа припасти и сужоны быти
мают, сам собличнє и завитє стал на жалобу и правноє попиранє шліахєтног(о)
пана Миколаїа Вєрбовского, которьш в. мс. позьіваєт оото, иж року прошлог(о)
тиеєча шєстсот второг(о) подданьїє єг(о) королєвскои мл. а дєржавьі єг(о)
дожнвотноє сєла Чапли, Увоєводствє Подолскам лєжачог(о), власньїє на имє
Иліаш, Андрєи (Орлии, Пєтрик, Кондрат Машко, Андрєм Занков сын, Малко
Занков сын, Йванец Чокалєнко, СОлєшко Чокалєнко, Пархом, (Осталко Илков
зіат, ЇЛцко ІЙрємин брат, Фєдор Тринос, Иванєц Назаришин зіат, СОстапько
Пєтрашув сын, Фєдор, Борис, Тішко (Олєксин, Марко Прокопєніа, Тішко
СОлизарєніа, Мартин ТрУшєвич, Тарас, Мєшко, СОлєхно, Васил Махалко, Вакуля,
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Занко, Тишко, Прокоп а Йван, з жонами, з дєтми, с конми, з быдлолі и зо всими
маєтностами своими до имєна в. мс. места Жорнищь збєгаи и там под в. мс.
мєшкают, а в. мс. их поводови нинєшнємУвыдатм нє хочєш ку вєлнкои кривдє
и шкодє єг(о). Которых подданых кождого збєга зособна шац#єт собє повод
напротив в. мс. по namucom гривен грошєи полских. Прото абы в. мс. на року
помєнєном стал и на то всє, пгго1в. мс. ширєи вєдєно и ©казано будєт, правнє
©тповєдал. Писан VВеницы року тисєча шєстсот четъсртог(о) мсца гєнвара
второг(о) дна.
Печатка
Грєгорєи Байбуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051II, арк. 40. Оригінал.

Регести:
Арєштован.
По ііна Пєсочинского ©m Вєрбовского [...] Микола[а].
1605jan(uarii) 2.0 poddanych z Czapli do Zomiszcz.
Там само. Арк. 40 зв.

1Подано двічі.
№ 402

1604 p., січня 5. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду краківському каштелянові,
черкаському, канівському, білоцерківському і богуславському старості
кн. Янушові Острозькому в справі за скаргою брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського про невідшкодування збитків,
завданих Кам’яногірському маєткові підданими з Пиківського маєтку, міщанами
з Черкаського, Канівського, Білоцерківського і Богуславського старосте і
татарами, які перебували на службі у того ж князя
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 120. Оригінал.
Тут ідеться про виклик позовом на рочки, які мали розпочатися 10 лютого
1604 р. Документ ідентичний документу № 389.

Реґеста:
Anno 1604 d. 5 januarii. Pozew grod(zki) winicki o gwahowne wybicie z
gru(ntow) kamionohorskich.
Там само. Арк. 120 зв.
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№ 403

1604p., січня 5. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду краківському каштелянові,
черкаському, канівському, білоцерківському і богуславському старості
кн. Янушові Острозькому в справі за скаргою брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського про шкоди, заподіяні підданим
Жорнищського маєтку підданими з Айсинського маєтку
Jerzy Strus s Komorowa, kastalan halicky, starosta wynicky і zwynogrocky
Iasnie wietmoznemu panu Ianusowy kziazeczyu Ostrowskiemu1 na Ostrogu,
kastaianu krakowskiemu, staroscie cerkaskiemu, kanewskiemu, bialocerkoskiemu у
boguslawskiemu.
Ze wszystkich dobr w(ielmoznosci waszei) lezączych y ruchomih, z wierzhnoscy
Kro(la) Je°, wladza starostwa me0 wynickiego przykazuię, abyscye w(ielmoznosc
wasza) tut, Wynici, na rocky grockie woiewodzstwa braslawskie0 wynickie, ktore
przypasč y sądzone bydz maią w roku dzysyesem 164 (!) miesiącza febriariy 10 dnia
we wtorek, przede mną, a2 niebytnoscy moyei уйе3 przed sądem moym grockim
wynickiem оЫуспіе у zawite sam stal, na zalobie у prawnie popieranie urodzone0je°
mc p. Lawryna Piaseczynskie0, podkomorze0 braslawskie0, sekretarza K. Je0 M.,
usprawiedlywil. Ktory w(ielmoznosc waszą) pozywaiet w dogodzeniu sprawiedliwoscy
shizebniku і podanim swem zomyskiem, y4ysz gdzie w(ielmoznosc wasza), panie
krakowsky, w roku przyslim5163 (!) miesiącza maia trzeczie0dnia, naslawszy moczno
у gwahem urzednika swe0aiszinskie06pa. Jarosa Czemiawskie0z niemalemi shigami
у miescany swoiemy jasziensky7na wlasny gront je0m. zomiskiey za Szob na futori
albo folwark zomiskye od siela zomiskiego Otowaczowiecz, wziąn8і pograbil shxgi ie0
Trohima Ledewskie0 klacze sierczączystawą, ktora і kupiona za sidm kop groszy
litewskich, a v miescąn zomiskich v Micza kusnierza 4 woly, kupione po piącziu kop
grosy litewskich, v Kuzia wolow 6, kupione po 5 kop grosy litewskieh, kusz 5, targiem
dawano za kazdą kozę po pulkopi grosy, a owyecz dwadziescia po dwa zlotyh kazdą
osaczuią. A u podanich je° m. siela Olowaczowicz v Mihayla Steblowky, otamana,
wolow 2 po 4 kopi y po grosy 20 kupione, w Olipiera wolow 2 po put 5 kopi grosy
kupione. Czo wszystko pobrawszy у pograbywszy, do imienia w(ielmoznosci waszei)
Ayszyna odegnaly y na pozytek swoy w(ielmoznosci waszei), p. krakowskey,
obemuczyscie kazaly, ku zalu p. podkomorze0a ku wielkiey krzydzie у skodzie te0
shizebnika je° m. A tak aby w(ielmoznosc wasza) na rockah wiszey mianowaneh
samstal у w tem s p. podkomozem rosprawyl, a temu shidze і podanem ie0te grabiezy
z nawiąskoiu powraczal у za wsze dosicz vczynil, iako to prawnie na roku przyslym
w(ielmoznosci waszei) serey przylozono у wiwiedziono będzie, sądownie aby
w(ielmoznosc wasza) odpowiedzial. Pisan Wyniczy miesiącza januara 5 dnia roku
Boze01604.
Pozew wynicky
Grygory Baybuza, pysarz
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ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4138 III, арк. 4.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

Реґеста:
А0 1603 d. 20 no(ve)mbri. Pozew grocky winicky po p. krakowskie0 o
grabiez zomisky.
Там само. Арк. 4 зв.

1Ostrozskiemu 2Після цього має бути w. 3Слово незнаного значення.
зайве. 5przeslim ‘aiszinskie0 7aiszienskymi 8wziąl

4у

№ 404
1604 p., січня 5. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду брацлавському підкоморієві і
королівському секретареві Лавринові Пісочинському в справі за скаргою
зем’янина Подільського воєводства Івана Кирдановського про неповернення
підданих, які втекли з села Кирданівців того ж воєводства до містечка
Жорнищ
Юрєи СтрУс с Комарова, кашталіань галнцкии, староста вѣницкии и
звиногородскии
Ѵрожоному єг(о) мл. пану Лаврину Писочинскому, подъкоморому
браславскому, сєкрєтару єго королєвскоє млсти.
З вирхности єго королєвскоє млсти а владьности УріадУ моєго староства
вѣницкого приказую, абы вша мл. пєрєдо мною алъбо сУдомъ моимъ
кгродскимь на рочках кгродских вѣницких, которьіє припасти и сужоны быти
мають в року тєпєрєшнєм тисіача шєстьсоть чєтвєрьтомь мсца фєвраліа
дєсіатого дніа Чдворѣ єго королєвскоє млсти ЧВѣници, іако на року завитомь,
стал на жалобу и правноє попиранє зємєнина єго королєвскоє млсти
воєводьства Подолского пна Йвана Кирьдановского, которьш вшу млсть
сим позвом моимь позьіваєть а> то, ижь року недавно прошлого тисіача
шєстьсоть второго подьданьїє єго власньїє сотчизньїє з ьіимєніа єго сєла
Кирьдановєць, Ч воєводьствє Подолскомь лежачого, на имє Корьннло,
Гринєць, СОлєкса, Кузма, ЛУкыань сыны Корьниловы, Фєдько Ємєць зіать
Корьниловь, Игнат а Данило, з жонами, з дєтми, с конми, з быдломъ н зо
всєю маєтьностю своєю Утекли прочь и сосѣли в маєтьности вГм. мєстечьку
Жорьнищахь, Чвоєводьствє Браславскомь кгруктомь лежачого1. Которыхь
то подъданыхъ менованыхъ кожъдого зособна поводь противко вГм. по
піатисоть гривень гршєи польскихь шацуєть. Прото абы вГм. на року вышь
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мєноважш сталь и во всємь сіа поводови Усправєдьливиль. Писань ЧВѣници
року тисіача шєстьсоть чєтвєрьтого мсца гєньвара питого дна.
Позов кгрод. вєниц.
Печатка
Грєгорєи Байбуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4050 П, арк. 121. Оригінал.

Реґести:
Року ДХД м[с]ца фєвраліа бТдніа позваньш [...] здал в отбитю.
Арештована.
Pozew od jm. p. Kierdanowskiego po jm. pana Piasoczynskiego o zbiegi z
Kierdanowic do Zomiscz. 1604 d. 5 january.
Там само. Арк. 121 зв.

№ 405
1604 p., січня 8. Вінниця. Лист шляхтичів Федорові Стрижовському та його дружині Раїні Чечелівні
про те, що вони засвідчують: співвласники села Сивовківців з давніх часів
володіють як своїми власними ґрунтами, що на протилежній стороні ріки Десниці
в напрямі від міста Прилука
Мы, Урпдники и шлАдта, собьіватєлє воєводства Браславског^, которьіє сє
єсмо нижєи до сєг(о) листу нашог(о) подписали и пєчати свои приложили,
шнаимуємо и чинимо вєдомо сим наипш листам Чкождог(о) права, иж єсмо
того сут добрє вєдоми, иж Ччастники сєла Сивовковєць з давньис часов по той
сторонє рєки Дєсници com мєста Прилука с продков своих кгрунту Уживали,
которьш єсть их власныи, сотчизньш и дєдичньш. И на то єсмо дали сєс напгь
лист с приложєнємь печатей и с подписол* рУкь наши* пну ФєдорУ
Стрыжовскому и малжонцє єго панєи Раинє Чєчєлєвнє такжє. V В єници рокУ
тисєча шєстьсот чєтвєртог(о) мсца гевара1сосмог(о) дніа.
Дев’ять печаток
Фєдор Шиньдєровскии, рукою
Михаило Ласко, суди
Фєдор Звиногородєц
кгродскии, рУкою власною
Стєфан Кгулчєвскии, рукою власною
Богдан Копьєвскии, рУка власнаи
[... ]юковскии, рѴка власная
Maczy Mykulynsky, renko swo
‘СОлекьсєи Диковскии, влосною рУкою
Василєи Кордыш, рУкою свою
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki rzymskie, teka XXV, s. 249. Оригінал.
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Регеста:
Dokument od jm. panow obywatelow w(oiewo)dztwa braclawskiego na
pewne gruntą, do Sywowkowiec nalezace. A01604 die 8 january. W Winnicy.
Ibidem. S. 252.
1гєнвара

№406
1604 p., січня 10. Вінниця. Декрет Вінницького земського суду в справі за скаргою брацлавського
підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського про
невідшкодування збитків, завданих Кам’яногірському маєткові підданими
краківського каштеляна кн. Януша Острозького
Выпис (с) книгь зємских вєницьких
Літа Божого нарожєніа тисєча шєстсот четвертого мсца гєнвара дєсіатого
дай

На роках с#довых зємских вєниі/ких, которые в року тєпєрєшнєм на дєн
Трєх Кролем рьшского свіата припали и на завтрєє тог(о) свіата с#жоны былм,
пєрєд нами, С ємєнолі (Ободєнскил<, судєю, а Михамломъ Ласкомъ,
подсудкомъ, вріадниками с#довыми зємскими вєниі/кими, кгды сіа приточила
справа за позвомь мєжи #рожоньш єго мті. паномь Лавринолі Пєсочинскіш,
подкомории браславьским и секретарем єго королєвскои мл., поводомь, з
одноє, а вєлможнимь єго мл. кнажатєл* ІЗнушємь (Острозкимь,
кашталіаномъ краковскіш, позванымь, з др#гоє стороны, а то со побране, ш
потоптане и внивєі/ (обернене збожа розного власноє роботы повода
нинєшьнєго и подданьис єго камєногорских, то єст # єго самого и # подданых
єго # Сємєна Пєтровского, атамана, # Грибка Ромащєнка, # Кондрата
Погорєлка, # Фєдора Засіадка, # Васка Гирєнка, # Клинка1Литвина, Марка,
# Фєдка, # Иванка Попика, # Фєдко2Гунки а # Йвана Д#бины, іакобы позваным
чєрєз певъных слуг и подданых своих пыковских на кгрунтє стороны
поводовоє Камєногорскомь тые шкоды, в позвє мєнованьш, поводови самом#
и подданьш єго, вышъ мєнованьїмь, починиты мєл, іако то ширєи на тож
позвє єст сописано и доложєно. В котором справє сторона поводоваїа, сама
будучи сочєвисто # суд#, по довєдєнью достаточномь року и позву, затымъ,
иж позваним сам ани чєрєз #моцованого своєго до права нє стал, нам, суд#,
и сторонє поводовои со нєстаню своєм жадноє вєдомостм знати нє [да]ль,
тєдьі сторона поводоваїа тую то стор[о]ну позваную, ако несталую [и] права
посполитог(о) нєпослушную, за допусчєнємь суд# нинєшнєго # винах
статутовых в пєршомь нєстаню здала. Што всє дла памєти до книгь зємских
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вєницких записано єст. С которых и сєс выпис под нашими пєчатми єст
выдан. Писан ЧВєницьі.
Дві печатки
Йван МикУлинским, писар
С книгами корыкговал
Андрим
ЛНБНАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050 П, арк. 122. Засвідчена
копія. Те саме: Там само. Спр. 4107II, арк. 1. Незасвідчена копія. Переклад
польською мовою.

Регеста:
А0 1604 d. lOjanuari. Wzdanie na pirszy pozew u sądu ziemskie0 od
p. podkomorze0braslawskie0na p. krakowskie0o zboze, w3roku 1604 o Trzech
Kroliach.
Там само. Спр. 4050 U, арк. 122 зв.

1Клямка

2Фєдка

3Подано двічі.
№407

1604p., лютого 13. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою Яна Бєлецького
про неповернення підданих, які втекли з села Дашківців Подільського
воєводства до Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського
Выпис с книг кгродских воєводстьва Браславског(о) виниі/кюсь
Літа Божого нарожєніа тиеєча шєстсот четвертого мсца фєвраліа
тр(є)тєг(о)надцат дна
На рочкох кгродских виницких, которьіє припали и судовнє ютправоватмсіа
зачали в рок# нинєшнєм шєстсот четвергом ют дна дєсіатого мсца фєвраліа,
пєрєд нами, Григорємь Чєчєлєм, подстаростии, а Михайлом Ласкол*, судєю,
вріадниками судовьшм кгродскими воєводстьва Браславского виницкими,
постановившись габлично з обудвУх сторон Умоцованьїє, то єсть ют повода
єго млости пана ПЗіна Бєлєі/ког(о) пан Фєдор Стры[ж]овским а ют позваного
єго млости пана Лаврина Пєсочинског(о), подкоморого браславского, пан
Лєюнтєи Подгаєі/ким, коморникь воєводстьва Браславского, доброволнє
сознали, иж, дєм, што был позвал пан \Лн Бєлєцким пана подкоморог(о)
браславского, акобы подданьїє єго зь имєна сєла Дашковєц, Ч воєводстьвє
Подолскол* лежачого, то єсть Пєдор ІЗсков сын, Пєдор ГамдУкь Братков сын,
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Ивань Сємєновичь, Гаврило СОмєлковичь, Исковаи вдова зь сьшами Федором
а (Онискам, Пилипъ Василєвичь, з жонами, з дєтми и з маєтностами до имєна
пана подкоморого Жорнищь в року т[и]сєча шєстсот вторам збєчи мєли, ако
мєновитє на там позвє «описано єст. То пакь шни, собоїа сторона, с певных
причин помєнєнУю справі [...] єе скутксш в том жє моци соткладают до рочков
близко пришлых [кг]родских виницких, которые мсца марца двадцать
трєтєг(о) дна в року нинєшнєм шєстсот четвергом припадаюm и сУжоны
бьши мают. Гдє на тых вьшієи мєнованьїх рочках в марцУ шбєдвє тьіє
стороны бУдУть мити в той справє таковыи жє рок, акии на сєс час мити
мили, никоторые стороны праву ничог(о) тьш нє придаючи ани Уближаючи. И
просили собоА сторона мєнованьїє, абы то до книг кгродских виницких записано
было. Котороє мы, суд, ючєвистоє сознанє их, до вєдомости своєє принавши,
до книг кгродских виницких записати казали. С которых и сєс выпис под
нашими пєчатми єст выдан. Писан УВиници.
Дві печатки
Грєгорєи Байбуза, писар
Корикговалъ с книгами
Копчинъскин
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4050II, арк. 125. Засвідчена
копія.

Реґести:
Розєимь с пнеш Бєлєцькіш пна подкоморого бра. шзбєги.
Rozeym między p. Bieleckim, aktorėm, a p. Piasoczynskim, pozwanym, o
zbiegi z Deszkowic do Zomiscz. Anno 1604 d. 13 febru(arii).
Там само. Арк. 125 зв.

№ 408

1604 p., лютого 14. Вінниця. Впис у вінницьку іранську книгу листа Анни Мартинівни Войцеховської
про те, що 500 польських злотих, записаних їй її першим, уже покійним, чоловіком
на третій частині села Якушинців, вона, зваживши на зичливе ставлення до
себе свого теперішнього чоловіка Богдана Ободенського і на те, що він записав
доживотно їй 1000 злотих на половині свого маєтку села Обідного та, крім того,
четверту частину своїх рухомих речей, дарує йому ці 500 злотих і все своє рухоме
майно та дозволяє розпоряджатися ними на свій розсуд; дітям же своїм від
першого шлюбу та іншим близьким своїм дозволяє вступити у володіння цією
третиною Якушинців після сплати 500 злотих Б. Ободенському або його
потомкам, або тому, кому Б. Ободенський цю суму на ту саму третину запише
(1604 p., січня 2. Вінниця)
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Выпис с книг гродских воєводства Браславского вєницькихь
Лѣта Божого нарожєніа тисєча шєстсоть четвертого мсца фєвралА
чотырнадцетог^ дніа
На рочкох с#довых кгродских вѣницких, которые в року тєпєрєшнєм мсца
фєвраліа дєсіатог(о) дніа припали и с#довнє штправованы были, пєрєд нами,
Григорьємь Чєчєлєм, подстаростимь, а Михайлом Ластм, судєю, вріадниками
с#довыми кгродскими вѣницкими, постановившисє шчєвисто, шліахєтнаїа пни
Анна Мартиновна Воицєховског(о,), малжонка зошлого іїна Богдана
ПЗкушинского а тєпєрєшнаїа малжонка пна Богдана СОбодєнского, сама #стнє и
доброволнє вєдлє листу доброволного запис# свогг(о), comнєє малжонку єє пн#
Богдан# СОбодєнскому на с#му пнзєи піатсоть золотых полских, которую с#му
зошльш нєбожчикь пан Богдан ПЗікушинскии, малжонокь єє, ги листом своїш
на трєтєи части в еєлє (Йкушинцахь в людєх, подданых, ставєх, млинєх и во
всих пожитках штписал, такжє и на рєчи р#хомьгє даного ку записованю до
книгь кгродских вєницких, сознала и тог(о) сознаніа своєго положила лист
доброволньш запис свои под пєчатю своєю и т е ж под пєчатми и с подписами
р#клюдєи зацных, ствєржаючи гг(о) #стньш сознаньєм своим и на всѣ кондыции,
в нєм сописаньїє, позволивши, просила, абы был читан и до книг #писан. Которьш
был читан и та/c сє в собє маєт:
ЇЛ, Анна Мартиновна Воицеховског^о), зошлого пна Богдана ІЗкушинского
бывшаіа а тєпєрєшніаіа малжонка пна Богдана СОбодєнского, вьгзнаваю и чиню
Авно силі моим листам доброволньш записок, ижь іа, видєчи с права
поспопитог(о), жє кождому маєтностю своєю вшєліакою, іакішколвєкь
шбычаемь набытою, шафовати волно єст, маючи с#му пнзии ntamcom золотых
полских, шд нєбожчика першого малжонка моєго пна Богдана Коц#ба
ІЗкушинского на трєтєи части имєніа сєла Икушинєц записан#ю, то гст в людєх,
кгрунтєх, поліах, еєножатєх, ставєх и млинєхь, іако сє в собє таїа част маєт, а
дознавши милост и зычливость по тєпєрєшнєм малжонку моємь пн# Богдан#
СОбодєнскому к том#, иж мнє сонь на маєтности своєи половици СОбодного
сум# тисєчу золотих и доживотьє, такжє и четвертую част рєчєи р#хомых',
т є д ь і сапрєрєчоном# пн# Богдан# СОбодєнскому тую с#му, котор#ю соднєбожчика
першого малжонка моєго маю, то гст niamcom золотых полских на трєтєи части
сєла ІЗкушинєі/ вєдлє листу запис#, мнѣ шд того малжонка моєго іїна
ІЙкушинского даног(о), даю, дарую и сим тєпєрєшним записом моим запис#ю,
з оноє сє зрєкаю а на тєпєрєшнєг^ малжонка моєго пна Богдана СОбодєнского
вливаю. Волно вжє будєть малжонковѣ моєму пн# Богдан# СОбодєнскому тую
с#му пнзєи мєнованую за живота и по животє моем, кому хотєчи, штдати,
даровати, записати и заставити и іакимколвєкь собьічаєл<, способом суму пнзєи
мєнованую2, хотєчи завести, водлє доброє воли, х#ти и мысли своєє тою с#мою
іщзєи, вьішєи мєнованою, // шафовати и ку своєму наилєпшом# пожитку
шборочати. А д є т и моє першого малжонства, такжє близкиє и повинньїє моє
до тоє с#мы моцы мemu и з дєржаніа малжонка могг(о) тоє третєє части имєніа
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їЛкупшнец ютнимати и пєрєказьі чинити нє мают и нє будЧтмочи аж до сотдаяга
всєє зУполноє тоє сумы пнзєи прєрєчоному малжонкови моємУалбо потомком
єго млсти и тому, кому то (йд нєго записано будєт под закладом на малжонка
моєг(о) и покшки єго, ако на сторону нарушоную, пєтисот золотых полских. К
тому всі річи рухомьіє, то єст золото, сєрєбро, клеиноты, шаты, мід, ціну,
кони, быдло, овци, свини, гуси, куры, Чтии, Чвєс спрат домовьш, записѴю пну
малжонкові моємУ тєпєр и по животє моєм. С тог(о) всєг(о) спргату моєму3
пан малжонок мои по смєрти моєи личб[ы чинити никомУ] нє будєт повинєнь.
И на то [єсми] дала [сєс] мои лист доброволньш запис з моєю пєчатю. До
которого за Нотною прозбою моєюпєчати своє приложити и руки своє подписати
рачили их млст пан Гнєвош Стрыжовскии, воискии віницкии, пан Михаило
Ласко, судіа кгродскии віницкии, а пан Михаило Братковскии, возньш
воєводства Браславског^о). Писан ЧВіници рокУ тиеєча шєстсот четвертого
мсца гєнваріа второго дніа. того листу пєчатєи притнснєньїх чотьфи и подписы
рукь тыми словы: Михаило Ласко, судіа кгродскии віницкии, рУкою власною.
Михаило Братковскии, возныи, рУкою.
Котороє ж то шчєвистоє сознанє пнєє Анны Мартиновны Воицєховског^ и
лист єє доброволньшзапис мы, до вєдомости своєє пршшвши, до книг кгродских
віницких записати казали. С которых и сєс выпис под нашими пєчатми єст
выдан. Писан ЧВіници.
Дві печатки
Григореи Чєчєл, подстаростии
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговалъ с книгами
Копчинъскии
НБ ЛНУ, від. рукописних, стародрукованих та рідкісних книг
ім. Ф. П. Максименка, рук. 1806 ГѴ, арк. 5-5 зв. Засвідчена копія. Впис цього
документу 13 червня 1605 р. у вінницьку земську книгу: Там само. Арк. 910. Засвідчена копія.

Регести:
РокЧХЕ мца июнеа ГТдніа ЧсЧдЧприніато. Йван МикУлинскии, писар.
Михаило Ласко, подсѴдокь.
Zapis p. Obodyn(skiemu) od malzonki iego summę zlo(tych) 500 na
Jakuszyn(cach) odpierwszego malzon(ka) Bohdana Jakuszynskiego zapisane4.
In c(ast)ro vinnic(ensi). 1604.14 febr(uari).
Anna Obodenska de domo Martynowna Woyciechowska, primo voto
Jakuszynska, summę 500 zl(otych) sup(er) 3tia sorte Jakuszyniec od zeszlego
męza zapisaną, teraznieyszemu męzowi Obodenskiemu cedit.
,
Там само. Арк. 6 зв.
Далі має бути записал.

2Далі має бути комѴ.
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3моєго

4zapisano

№ 409

1604 p., лютого 14. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою Миколая
Вербовського про неповернення підданих, які втекли з села Чаплі Подільського
воєводства до міста Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського
Выпнс с книг кгродских воєво[д]ства Браславского вѣницких
Лѣта Божого нарожєна тисєча шєсот четвертого мсца фєвраліа
чєтвєртогонадцать дна
На рочкох сУдовых кгродских вѣницъких, которые в року тєпєрєшнєм мсца
фєврала дєсатого дна припали и судовнє штправованы были, пєрєд нами,
Григорємь Чєчєлємь, подстаростимь, а Михашюлі Ласкомь, судєю, врадниками
сУдовылш кгродскими вѣницкими, кгды сє приточила справа за позвомь мєжи
шлахєтньш пномь Миколаємь Вєрбовскилі, поводом, з одноє, а Урожонымь
єго мл. пномь Лаврином Пєсочинским, подкомории бра., позванымъ, з дрУгоє
стороны, в котором справє повод, сам будУчи ючєвисто У судУ и чєрєз
Умоцованого своєго ііна ЇЛна Лєнского, давши сторону позванУюдо права чєрєз
возного приволат, ' по которого приволаніа'1поднєс позов на позваного, вьзданьш
тыми словы: [,..]2
А по вычитана3того позву повод, довєдши року и положена позвУ, слУшнє
вєдлє права просил, абы сторона позванаа до скутєчного штповєдана декретом
судУ нинєшнєго притиснена била, собороны всѣ правные вцалє заховавши. А
Умоцованьш со/и єго млсти пна подкоморєго браславского шлахєтньш пань
Балцєрь Каватурским, тутжє зараз УсудУшзвавшиса, повєдал, ижь в тои справє
поводь нє ест належним актором н чинити ш тьіє збєги нє може а то с тых
причин, пєршаа, иж добрь тых, с которых позывает, нє шн сам єсть посесором,
алє ест их болшєи, а мєновитє нєакик пань Подлєскии, которьш на той
маєтности пєвнє записи и контракти маєт и в дєржаню со[н]ых до того часу
єсть, што сторона, єсли бы с права належало, Укажєт, дрУгаа, иж добра тые,
хота бы и повод сам, што са нє признаваєт, шных был посесором, нє сут добра
власные, волные, шлахєтскиє, алє иншии, а то єсть єго мл. пань староста
камєнєцкин, ако рамє господарскоє, має там взтадол< повиностєи певных
праволі владность. А ижь мимо [єго] мл. позвано и сторона поводоваа права
належного жадного показати [на] тые добра нє может ани показУєт, просил
позваний, жєбьі а>ног(о) судь содр[окУ] справы и позву волньш Учинил, собороны
иншиє вобєць всѣ вцалє собє за[ховав]шы. А повод повєдил, жє з собою права
носыт4 и шного на голые слова чиє п[оказыв]ат нє повинєн, алє власности
подд[аны]х нє показывает, права толко присєгою [водлуг]ь констытуцыи
д о в о д и ш маєт, шбороны всѣ и доводы правньїє вцалє соб[є з]аховуючи. Суд
нинєшньш кгродскии Вѣницким, прихилаючисє до констуцым5, [ш зб]єгахь
Уфалєноє, нандУє, жє повод права жадного Указоват нє повинен, прото [с]торонє
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позваном далєи поступоват наказує. СОmкоторого дєкрєту сторона позванаїа, нє
прнимуючн єго, до судЧголовного трибуналу Любєлского на воєводство Бра.
апєлєвала. Суд єи апєлацьіи допустил и рокь за тоєю апєліациєю пєрєд судом
головним трибуналсюш в Люблинє на тот час, к^цы справы воєводства Бра.
поріадком инших воєводствь напфвєи по датє того дєкр[є]ту припадУт и сужоны
будЧт, юбєюм сторонам ©чєвисто ку праву становитисє зложил и заховал и ©
то дєкрєт суда своєго до книг кгродских вѣницъких записати казал. С которых
и сєс выпис под пєчатми нашими єст выдан. Писан ЧВѣници.
Печатка

Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговаль с книгами
Копчинъским
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 126-126 зв.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Спр. 4105 ПІ, арк. 22-22 зв. Незасвідчена
копія. Переклад польською мовою.

Реґести:
Дєкрєт пна Вєрбов[ск]ого зь єго мл. паномь подкоморимь Бр. юзбєги.
А. 1604 d. 14 february. O poddanych, z Czapli do Zomiszcz zbieglych.
Там само. Спр. 4050II, арк. 127 зв.
'• 1кагором приволаню
2Наведений далі документ ідентичний документу
3вычитаню 4За контекстом має бути нє носит. 5констытуцыи

№ 401.

№ 41 0

1604 p., лютого 17. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду брацлавському підкоморієві і
королівському секретареві Лавринові Пісочинському в справі за скаргою Войтєха
Горського про неповернення підданих, які втекли з села Паликорови Руського
воєводства до маєтку Жорнищ
[Юрєи Струс с Комо]рова, кашталіа» галицкии, староста віницкии н
звиногородскии
[Ѵрожоному єго м]лсти пану Лаврину Пєсочинскому, подькоморомУ
воєводьства [Браславьского, сєкрє]тарови єго королєвскоє млсти.
З вѣръхности єго королєвскоє [млсти а владзою] моєю старостинскою
приказую, абы вша млсть на [рочках кгродских]ь вѣницкихь, которые в рокУ
тєпєрєшнємь тисіача шєст[соть чєтвєр]томь мсца марьца двадцать трєтєго
дніа припасти [и сУжоны быти] мают, сам юбличнє и завит[є в] дворѣ єго
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королєвскоє мл. [Вѣницколі стал] на жалобу и правноє попир[анє #р]ожоного єго
мл. пна Воитєха [Кгорского, которьш] вГм. позьіває/я ш то, што ж [в]ша мл.
єм# подданых єго влас[ньис збеглы]хъ з маєт[н]ости єго млсти [Щаликровы, #
повѣте Р#[скол<, которых] час# певного, то єсть в ро[к# прошло]мь тисіача
шєстсот вторам, [з жонами, з дєтими], с конми, з быдълол< и з[о всєю
має]тностю своєю до имєніа [вГм. Жо]рнищъ збеглыхъ и тамь [жє ...]
мешкаючих, на имєніа [Jliaxa, Шимка] и ІЗска сынов єго а Мар[тина
Нєс]тєрєвича, выда[ти нє хочєш]ь. Которыхъ то подь[даны]хь кождого з нихь
[зособна пре]речоныи поводь шац#є[т со]бє противко вГм. [по піатисо]ть
гривень гршєи польски[хь. Пр]ото абыс вГм. [на року] помєнєномь сталь и
[на] в[с]ємь сє тому пово[дови #спра]вєдьливиль, што ширєи и достаточнєи на
t o [jm року а>ка]зано и вьівєдєно б#дєть, абысъ вГм. правнє [ш/иповєдал. Пи]са»
# Вѣници рок# тисіача шєстьсоть чєтвє[ртого мсца] фєвраліа сємогонадцать даіа.
Позов кгродскии вєни[цкии]
Печатка
Грєгорєи Баиб[уза, писар]
ЛНБНАНУкраїни, від. рукописів, ф. 5,оп. 1,спр. 4050II,арк. 128. Оригінал.
Регести:
Кгурскии.
Pozew grodzki[i] winnicki od p. Gurskiefgo] po p. Piasoczynskiego.
O zbiegi do Zomiszcz od Gorskiego. 1604 d. 17 febru(arii).
Тамсамо. Арк. 128 зв.
'Див. документ № 417.
№411

1604 p., лютого 20. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду краківському каштелянові,
черкаському, канівському, білоцерківському і богуславському старості
кн. Янушові Острозькому в справі за скаргою брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського про пограбування в місті Айсині
тамтешнім війтом Федором Жасковським Гарасима Бартошенка, підданого з
маєтку Жорнищ
Юрєи Струс с Комарова, кашталіан галицкии, староста вєниі/кии и
звиногородскии
Вєлмоленом[у] єго мл. кніажа/nu І3н#ш# (Острозком#, кашталіан#
краковскому, чєркаском#, канєвском#, бєлоцєрковском# и бог#славском#
старосте.
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Зъвирхностю УргадУ староства моєго, положєнєл* тог(о) позвУ, правУ
ничиємУ нє Убьлижаючи, приказУю, абыс в.мс. пєрєд сУдо.м моим кгродскии
вєницккм на рочках кгродских вєницких, коториє в року тєпєрєшнєм тисєча
шєстсот четвергом мсца марца двадцат трєтєго дніа припасти и сУжоны быти
мают, в дворе єго кр. мл. Виниі/кол< собличнє и завите стал на жалобУ и правноє
попиранє Урожоног(о) єго мл. пна Лаврина Піасочинского, подкоморєго
браславског(о), короліа єго мл. сєкрєтара, Усправедливая. Которьш вГм.,
д о в о д є ч и справєдливость подданолгУ своємУ жорньвискомУ, имєнєм нижєи
шписаномУ, сим позвом моим позьіваєт со то, иж, дєи, в року тєпєрєшнєм
ДХД мсца фєвраліа шостогонадцат дня подданьш єго мл. Гарасим
Бартошенко приєхал до имєна 57м. мєста Амсина до [т]оргУ, У которого за
власним росказанємь вГм. вомть вГм. амсннским [Фєд]ор Жасковским взіал
и бєзпр[авн]є пограбил клгачУ, которага кошт[овал]а сєм копь грошєм
литовс[киих ...]и, хомут, дУгУ, то коштовало ко[пУ гро]шем литовских, мУки
житноє [трєти]иникь, которьш коштовал полторы [коп]ы грошєм литовских,
ложникъ н[овы]м, которьш коштовал семдєсіат грошєм ли[то]вских, кокирУ1,
коштовала п[єтн]адцат грошєм литовских, рѣпы полтрєтикника, коштовала
грш. дванадцат литовских, а зь самог(о) тог(о) подданог(о) єго кожух новым
бараним, которьш коштовал полторы копы грш. литовских, сєрміагУ, которага
коштовала копУ2 грошєм литовских, поіас з мишком, з ножами, з огнивомь,
коштовало грш. шсмь, в мєшку пограбєно піат кой грошєм литовьских.
Которьш то Увєс бєзьправньш грабелс вГм., чєрєз того вомта амсинского
бєзьправнє пограбивши, до двора своєго Амсинского ошпровадил и на
пожитокь свом власним юбєрнул и привлащил. СОкоторим безправним грабеж,
навіазькУ єго и вини правньш3нинешним повод, д о в о д є ч и справєдливости томУ
подданому своємУ, вГм. сим позволі моим позиваєт. Прото абис вГм. на
року, звим/ созначонол*, стал, на жалобУ нинєшнєго повода во всєл* толі
Усправєдливил. Писан УВєници року ДХД мсца фєвраліа ЇСдніа.
Позов кгродским вєницкии
Печатка
Грєгорєм Байбуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050 П, арк. 129. Оригінал.

Реґести:
Позов по ііна краковского шграбѣж. По Липовцам (!).
Pozew pana Lawryna Piasoczynskiego po x(ię)cia Janusza Ostrozkiego o
grabiez poddanego zomiszckiego. Datt(um) wWinnicy 1604 d. 20 february.
Там само. Арк. 129 зв.

'сокирУ

2Виправлено з кУпу.

3правньш
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№ 412

1604p., березня 10. Луцьк. Впис у луцьку ґродську книгу листа братів і сестри Василя, Романа, Андрія
Григоровичів і Марини Григорівни Павлової Бережецької Непитущих Орловських
про те, що вони змушені назавжди подарувати частину в селах Махнівцях,
Семаківцях, Бокіївці, Новоселиці і місті Браїлові, успадковану від їхньої тітки
Полонії (!) Григорівни Чешейківни Федорової Бокієвої Печифостської, братам
Ярофієві і Гаврилові Гостським, оскільки не в стані сплатити останнім ту частку
з 20000 польських злотих, записаних їм цією тіткою на зазначених селах і місті,
яка відповідає згаданій їх частині (1604p., березня 3. Гоща)
Даровизна их пновь НєпитУщихь частєи в Махновцю, Сємаковцах, Бокиєвцє,
Новосєлицьі и Браиловє пном Гостскимь
Лѣта Бжго нарожєніа тиеєча шєстсот чєтвєргог(о) мсца марца дєсатог(о)
дніа
На рочках сУдовых кгродских луї/ких, дніа четвєртог(о) мсца марца в рокУ,
звышъ написаною, припалых и сУдовнє ютправоват зачатых, пєрєд нами,
Матєємь Стєляїковским, подстаростим, а (Остафьємь Словичом Малинским,
сѴдею, вргадникал/м сУдовьши кгродскими луцькими, постановнвпшсє
шчєвисто УсУдУ, Урожоные ііновє Андрєм и Роман НєпитУщьіє соповєдали и
покладали лист запис свои, сами прєз сєбє и имєнємь брата Василіа и сєстрьі
Марины, с пєчатми и с подписы рУкь своих, такьжє с пєчатми и с подписы рЧк
людей зацных, com сєбє Урожоньш их млетеш їшол* Ирофєєви и Гаврилови
Гостским на даровизн# частєи своих вь Махновцах, Сємаковцах, Бокиєвцє,
Новосєлицьі, в мєстє Браиловє и в' всих до тых имєн приналежностей и
пожитков, вь воєводствє Браславскомлєжачьіх, на которых еониcomнєбожчьщи
пнєи Бокиєвоє Полониє Григорєвньї Чєшємковньї Фєдоровом Бокиєвои сУмУ
пнзєи двадцат тнеєчєи золотых полских мают записаною, даньш; которьш во
всих єго кондициіах, пУнктєх и артикулах, илє на част их самых двох належыт,
ствєрдившьі и змоі/нившы, просили, абы приніат и вь книги кгродскиє лУг/киє
Уписан был. А такь мы тот лист запис видєчьі быт цєльїи, зУполньш и ни вь
чом нє подозраныи, дліа вьписаніа вь книги прыммУючы, пєрєд собою чытати
казали и слово comслова такь сє в собє маєт:
\А, Василєи, іа, Роман, а іа, Андрєи, и га, Марина Павловаїа Бєрєжєцкаїа,
Григорєвичи НєпитУщьіє (Орловскиє, чыним іавно то сим нашьї м л и с т о м
доброволньш записам всѣм во всєм и кождомѴ зособна, комУ бы содноколвєкь
со том тєпєр и на потом завжды вєдати належало, ижь што пєвнаїа // пєвнаїа
част вь добрах пєвньїх в сєлє Махновцах, в сєлє Сємаковцах, в сєлє Бокиєвци, в
сєлє Новосєлнци и вь мєстє Браиловє, V воєводьствє Браславском лежачых,
такь в тых имєніах, во всѣх их приналєжностіах, кгрУнтєх и пожитках, ровно з
их млетгалш пнолі ПЗрофєел* и пнолі Гаврилол* Гостскими, каждом звышь
мєнєнои сособє по зошлои з сгг(о) свѣта єи млсти пнєи Полонѣе Григорєвнє
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Чешемковнє Фєдоровои Бокиєвои Пєчифостком, тютки нашоє, пришла и спала
єст. На котором то звышъ мєнованом маєтности иж шт небожчыци пнєи
Бокиєвои их млсгям пном2(Трофею и пн# Гаврилови Гостким пєвнага с#ма пнзєи
двадцат тиеєчєи золотых полских листом назначона и записана ест. Которага
звышъ рєчонага маєтност нємало затгагов правных на собє поносєчи,
властнымъ коштом и накладом толко их млсти самых пнов Гостких шт всѣх
нєбєспєчєньствь шсвобожаєт, прото мы, звыпгь рєчоньїє Василєи, Роман,
Андрєи и Марина Непит#счые, видєчьі то добрє, ижь так с тоє с#ми пнзєи
двадцати тиеєчєи золотых полских, илє бы што на част наш# пришло, нє мог#чи
сє их млстиьи пном Гостким сплатити, гакотєжь и на затгаги правные нє маючы
чым докладати, розмыслившысга на то подостатк# а нє б#д#чы ни шт ког(о)
прим#шони ани намовлєни, (одно сами по доброи волѣ своєи, вѣдаючы то с
права посполитог^ и #фалы сейм# Бєрєстєиского, иж волно єст каждом#
станови шліахотном# добрами своими шичыстьши и набытыми по воли своєи
шафовати, част свою шг#лом в той всєи звьшгь рєчонои маєтности Махновцах,
Сємаковцах, Бокиевцы, Новоселицы и вь мєстє Браиловє, и во всѣх до тых имєнєи
приналємсностіах и пожитков3, сами на сєбє, дєти, потомки, счадки, близниє,
крєвньїє, повинньїє наши и ни на ког(о) иног(о) иичог(о) нє выим#ючы и нє
зоставуючы, их млстгал/ пн# Ирофѣю и пн# Гаврилови // лови Гостким самым,
дєтєм, потомком и счадком, близним, крєвньїм, повинним их млсти, з двором и
з б#дованємь дворным, з богары, з мєсчаньї, з людми тіаглыми, з огородниками
и подс#сдєьками, зь их вьсіакими роботами, платы и повинностіами, с корчмами,
з мыталш, ставами сп#стными, ставищами, з рєками и рєчьками, з млынами,
фолюшами и зо всіакими их выме/гками, з кгр#нты шрємьіми и нєшрємьіми, зь
сєножатми и болотами, з лєсами, борами, гаїами, д#бровами, запустами, з
деревом бортным, зо пчолами, с пасєками, садами, шгородами, пастовниками,
з ловы зверынными, рибными и пташыми и з бобровыми гоны, а згола зо
всіакими пожитками и зо всим на всє, іако таїа част нша в прєрєчоних добрах
в долгости и вь шырокостм своєи замкн#ти сє и зосгати можєт, даром вєчньїм,
николи нє штзовным, на вєчност пустила4и зараз вріадовнє в моць, в держане
и спокоиноє #жьіванє их млстіаж зо всѣмъ правож и тит#лол< дедичънымъ
п#стили и на их млеть влили єсмо и сим тєпєрєшним листол< вливаєм. Маєт5
тогды их млеть пновє Госткиє тих то добрь, шт нас их млсты п#щоных в еєлє
Махновцах, Сємаковцах, Бокиєвцє, Новосєлици и вь мєстє Браиловє, гако
власностям своєи, #живати, розшыратм, прымножати, замки, двори б#довати,
млыны, корчми, р#дни ставити и стави заимовати, мєста, сєла и слободы на
мєстцах погожих людми волными6 нашои части шсажовати, к# налєпшожУ
пожиткови своєм# то приводіачы, волни б#д#т чынит сєг(о) час# и даты, в
сєм листє нашом нижем написаноє, тым всим, іако хотєчьі, водлє #подобаніа
своег(о) шафовати, штдати, продати, даровати, замєнити, заставити такь всю
шг#ломь, іако и част з них, іак#ю хотечы и роз#мєючьі // и роз#мєючьі, што по
их млетіах и потоліки млсти тож всє #чынити волни моцни б#д#ть. А ми вжє
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сами чєрєз сєбє, чєрєз дєти, потомки, братю, сєс/ирьі, близких, крєвньїх, повинних
наших и ни чєрєз кого иног(о) нє маєт5 и мочи нє бУдєть7 их млстігш пном
Тостким самьш и потомком их млсти, и комУби тоє право за часом слУжыло и
належало жащіог(о) пєрєнагибаніа, шкоди и затрУднєніа чинити и задавати под
зарукою пєвноє сУмы пнзєи comкаждог(о) з нас стома копами гршєи литовских
и под нагорожєкємь шкод на голоє рєчєнє слова. А по заплачєню зарУки прєдсє
сєс лист доброволнии запис напгь Укаждог(о) права и сУдУвъ зУполном моци
дєржан и заховай бити маєт вєчними часи. И на то дали єсмо их мл. пнУ
ІЗрофєю и пнУ ГаврилУ Гостсюш сєс напгь вєчистьіи доброволнии лист под
нашими пєчатми и с подписами рУкь наших власних. До которог(о) за Устною
а шчєвистою прозбою нашою их мл. пновє приіатєлє нши пєчати припожит и
рУки подписати рачили, єго мл. пан Андрєи Брам, пан Алєксандєр Вилгорскии
и пан Фєдор Шандировскии. Писан УГощы рокУтисєча шєстсот четвертого
мсца марца трєтєг(о) дніа. тог(о) листУ записУ даровизни вєчистоє печатей
притиснених піат а подпис рУкь в тьіє слова: Роман НєпитУсчии, власнаїа.
Андрєи НєпитУсчии, рУка. Андрєи Брам, рУкою власною. Na swiadectwo
oczewiscie proszony pieczętarz Alexander Wielhorsky. Фєдор Шандировскии, рУкою
власною.
Котории жє то вишєи мєновании лист запис вєчьістоє даровизни за
признанємь прєрєчоних пнов Романа и Андрєіа НєпитУсчих Увєс с початкУ аж
до конца до книг кгродских луцких єст Уписан.
ЦДІА України в Києві, ф. 25, on. 1, спр. 72, арк. 116-118. Оригінал. Впис у
луцьку земську книгу цього документа 23 січня 1607 p.: Там само. Ф. 26,
оп. 1,спр. 15,арк. 1317-1319 зв.: Перенесене записУ tomішов НетпУщыхих
мл. пном Гостким на вєчност маєтностєи, нижєи помененыхь. Оригінал.

'в зайве. 2пну 3пожитках 4пустили 5мают 6Далі має бути на. 7бУдУть
№ 413
1604p., березня 27. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою брацлавського
підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського про пограбування
Федором Шандировським Яська Даниленка, підданого з маєтку Жорнищ
Вьшис с книг кгродских воєводства Браславског(о) вєницких
Лѣта Божог(о) нарожєніа тисєча шєстсот четвертого мсца марца двадцат
сємог(о) дніа
' На рочкох судових кгродских вєницких, коториє в рокУ тєпєрєшнєм мсца
марца двадцат трєтєг(о) дніа припали и сУжоны били, пєрєд нами, Гри[г]орєм
879

Чєчєлєм, подстаростим, а Михайлом Ласком, судєю, врадниками кгродскими
вєницькими, кгды приточиласіа справа мєжи1 єго мл. пнол< Лаврином
Пєсочинским, подкоморьш браславским, сєкрєтаром короліа єго мл., поводом,
з одноє, а мєжи пном Фєдором Шандыровским, позваньш, з дрУгоє стороны,
тогды па» подкоморьш, собличнє ЯсудѴставши, чєрєз прокуратора своєг(о) іїна
Балцєра Каватурского поднєсль позовь по позваног(о), выданьш тыми словы:
Юрєи СтрУс с Комарова, капіталам галицкии, староста вѣницкни и
звиногородскии
Шлахєтному пну ФєдорУ ШандыровскомУ.
Зо всих добрь вГм. рУхомых и нєрУхомьіх звєрхностю єго королєвскоє ш. а
владнос/ию староства моєг(о) вєницког(о) приказую, абы вГм. туги, ЯВєници,
на рочки кгродскиє вєницкиє, которьіє припасти и сУжоны быти мают в рокУ
тєпєрєшнєм тиеєча шєстсот четвергом мсца марца двадцат трєтєго дна, Я
волторокь, пєрєдо л<ною, а в нєбьітности моєи ино пєрєд судом моим кгродскіш
Вєниі/кіш собличнє и завите сам стал на жалобУи правноє попиранє Урожоног(о)
єго мл. пна Лаврина Пєсочинског(о), подкоморог(о) браславског(о), еєкрєтара
є[г]о королєвскоє мл., которьш вГм. позьіваєт, доводєчи справєдливости
подданом[У с]воємУ жорнвищъскому Оск[У] ДанилєнкУ са то, иж рокУ
тєпєрєшнєг(о) тиеєча шєстсот ч[єтв]єртого мсца гєнвара піатог(о) дніа, кгды
тот подданьш єго мл. подкоморог(о) браславског(о) поєхал бал Я заход до
товарУ своєг(о) на кгрУнть Калниі/кии, на врочищє, прозьіваємоє Дѣдовком, то
пан вГм., пнє Шандыровскии, наєхал єго в дорозє, поминУвши Илинци, в дУбровє
на гостинцУ, которыи идєт з Илинєі* до Калника, того подданог(о)
жорнищьског(о) Данилєнка там жє, нєт вєдома, дла котороє причины, безправне,
кгвалтовнє взіал и пограбил Яєго коніа, шєрстью плєснивог(о), которьш коштовал
копь двадцат гршєм литовских, санки и дрУгиє санки, которьіє провадил, и с
хомУтом, и з дУгою, то всє коштовало копы2гршєи литовских; на тых санках на
тот час было четверть мУки иржаноє, кУплєноє за золотыи полекии, а пшона
четверть за полкопы гршєи, хлѣба піатєро, кождьш хлѣбъ коштовал по грошУ,
полот солонины, которыи коштовал сорок гршєи литовских, сало свиноє,
коштовало полкопы гршєи литовских, порєбрєи дви свиних, коштовало кождоє
по три грши, соли сто сырцов, кУплєноє за гршєи чотыри, ложник новьш,
коштовал трох золотых полских, радно, коштовало гршєи двадцат, сєрміагУ,
коштовала копы3гршєи, сокирУ, купленою за гршєи патнадцат, шлыкъ барани
новыи, коштовал гршєи патнадцат. То всє, ако сє вьппєи помєнило, в. м., пнє
Шандыровскии, пограбивши, до домУ своєго, сєла Тростєнца, припроваднл и на
свои пожиток тоm грабнж привлащил або там, гдє вГм. хотєл, собєрнул. Прото
абы вГм. на року помєнєном стал и со тот бєзправньш // грабєж ст[орон]є
поводовои на жалобУ єє во всєм сє Усправєдливил. Писан ЯВєници року тиеєча
[шєстс]от чєтвєртог(о) мсца фєврала сємог(о)надцат дна.
А по вычитаню того позвУ и року з[ара]з сторона поводоваа ючєвистьш
сознанєл* возног(о) шлахєтног(о) ІЗна Высог/ког(о) дов[є]дши, домовалса, абы
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позваньш ку ск#тєчном# #справєдливєню декретом судовим наказам был. (От
стороны позваноє пна Фєдора Шаидыровского за моцю camнє[г]о з#полною, на
то даною, пнь Вомтєх Домаєвсюш, такжє собличнє # суд# буд#чи, заховавши
собє всѣ юбороны правные, налєлсностн с#д# кгродског(о) в том справє быти
нє признавал. А сторона поводоваїа фор#м власноє бити ко»[с]тыт#циею довела.
Суд нинєшним кгродским Вєницким # с#д# своєго фор#м налєж[н]оє в том бити
намд#єт н далєм позваном# пост#поватм наказ#єть. А позваним cow тог(о)
апєлєвал. Суд, тоє апєліацьш нє допускаючи, сотповєдати наказал. В которол*
ашповєданю позваным до тог(о) грабєж#, аби коли подданом# іїна
подкоморог(о) чинити мєль, нє зналсіа. А поводь того подданого своєго # с#д#
юч[є]висто с[т]авил, которьш на том грабєж# своєм до присіаги бралсіа. А в
далшом пост#пк# су[д н]аказ#єт позваном# скутєчнє сотповєдати. Ино и в
ск#тєчном со/иповєда[ню] позваним тые ж вносил (оборони свои, жє таког(о)
грабєж# николи нє чинші. А подданьш сторони поводовоє на грабєж# своєм,
гако и пєрвєи, до присіаги готовь. Суд нинєшним кгродским Вєницким, бачєчи,
жє сторона позванаїа к# жадном# ютвод# нє бєрєтсіа, прихиліаючисіа в том до
права и констыт#ции посполитоє, прєрєчоном# подданом# пна подкоморого ХАскІЇ
Данилєнк# на том грабєж#, шк[о]дах єго присіаг# наказ#єт'. А сторона позванаїа,
того дєкрєт# нє примм[#ю]чи, до с#д# головног(о) трибунал# Любєлского
апєлєвала. Суд тоє апєліацьш до[п#]стил и рокь (обєюм сторонам на трибунале
Любєлстм на воєводствє Браславс[ком], котороє напєрвєм по датє сєго декрет#
с#жоно б#дєт, бєз припозв# зложил и заховал, и тотдєкрєт с#да своєго до книг
кгродских вєницких записати казал. С которих и сєс випис под нашими пєчатми
єст вида». Писан # Вєници.
Дві печатки
Грєгорєм Бамбуза, писар
Корикговалъ с книгами
Копчинъским
ЛНБHAH України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4050 П, арк. 130. Засвідчена
копія.

Реґести:
Дєкрєт пна подкоморого бра. с пном Ша»дыровским.
А. 1604 d. 27 martii. Decret grodzki winick[i] miedzy p. podko(morzym)
brasla(wskim) a p. Phedore(m) Szandirowski(m) o grabiez.
Na woiew(odztwo) braclawskie.
Lawryna Piasoczynskiego p(rzeciw)ko Fedorowi Szandirowskiemu.
Там само. Арк. 131 зв.

1Подано двічі.

2копу?
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№ 414

1604p., березня 27. Вінниця. Декрет Вінницького іродського суду в справі за скаргою Миколая Булдія
про неповернення підданих, які втекли з села Пархомівців Подільського
воєводства до містечка Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія Лаврина
Пісочинського
Выпис с книг кгродских воєводства Браславског(о) вєницгких
Літа Божог(о) нарожєніа тисєча шєстсот четвертого мсца марца двадцат
сємого дна
На рочкох сУдовых кгродских вєницких, которьіє в рокУ тєпєрєшнєм мсца
марца двадцат трєтєг(о) дна припали и судовнє со/иправованы былм, пєрєд
нами, Григорєм Чєчєлєм, подстаростим, а Михайлам Ласкам, судєю, вріадниками
сУдовыми кгродскими вєницкими, кгды сє приточила справа за позвом мєжи
Урожоньш пнолі Миколаєм Булдѣсм, поводом, з одноє, а Уро[ж]оньш пнолі
Лавринол* Пєсочинским, подкоморим браславским, позваньш, з дрУгоє
сто[рон]ы, а то со подданьїє повода нинєшнєг(о) власньїє, з ьімєна єго сєла
Пархомовєць, [Уво]єводствє Подолском лєжачог(о), мєновитє Стєпана, Иска
Шукачовичов, КУлика, [...], Миколаа, Протаса, Пилипа, Фєдца, Сємана, Гаврила,
Богдана, Иска КузємкУ [а] Климка, сожоны, дєти и маєтности их, рокУшєстсот
второг(о) до имє»а позваног(о) мєстєчка Жорнищь Утєкльїє, и по петисот
гривен гршєм полских кождьш збєг comповода сошацованьш, ако то ширєи на
том позвє єст ©писано и доложоно, на рокУ тєдьі нинєшнєм, за тьш позволі
припалом, сторона поводоваа року и положена позвУ слушне позваному довела.
По котором довєдєню року суд сторонам, такь поводови, ако и позвано[м]У єго
мл. пну подкоморомУ, сочєвисто УсудУ бУдУчомУ, росправоватисє н[а]казУєт.
А в росправованю сторон суд нинєшнии кгродскии Вєницкии, бачєчи то, иж
позв[а]ныи поводови содног(о) позваного12на ммєстє пана 2толко самого выдал,
за которьш вьщанєм и сУд позваног(о) com тог(о) подданог(о) выданог(о)
волньш чинити и Учинил, а жонУ, д[є]ти и маєтност того подданог(о) выданог(о)3,
2вєдлє еофарована позваног(о)'2, суд наказУє[т], абы позваньш мєнованУюжонУ
и маєтност подданог(о) выданог(о) поводови на пришлых рочкох кгродских
вєницких, которьіє по сих напєрвєи припадУт и сУжоны будУт, скутєчнє под
таксою, в позвє мєнованою, выдал и рокь пєвньш и завитьш на тых жє рочкох,
вьшієи мєнованьїх, позваному ку выданю тоє жоны подданог(о) выданог(о) и
маєтности єго, а поводови кУсо/ибираню и квитованю с тоє жоны и маєтности
єго кролі вшєлаког(о) припозву складаєт и заховУєт. А ш©статок подданых, в
позвє мєнованьїх, повод и позваний рокь до тых жє пришлых рочков, вьішєм
мєнованьїх, розєимУют. На которых то рочкох кгродских вєницких суд нинєшнии
за позволєнєм собєюх сторон рокь пєвньїи и завитьш собєюм сторонам кролі
вшєлаког(о) припозвУ ку далшомУ поступку тоє справы, ако с права належати
будєт, складаєт и заховУєт. Што всє дла памєти до книг кгродских вєницких
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єсть записано. С которых и сєс выпис под нашими пєчатми єст выдая. Писан
tfВєници.
Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
КорикговалУ с книгами
Копчинъскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050 II, арк. 132.
Засвідчена копія.

Реґести:
Rozeym pana Buldiia z p. podkomorim braslawsky[m].
1604 d. 27 maja. O zbieglych z Parchomowic do miasteczka Zorniscz.
Там само. Арк. 132 зв.

'п о ж д ан о го

2' 2Незрозумілий вислів.

3Далі має бути н е

вы дал.

№415
1604p., березня 27. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою брацлавського
підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського про
невідшкодування збитків, завданих Кам’яногірському маєткові підданими з
Пиківського маєтку краківського каштеляна, черкаського, канівського,
білоцерківського і богуславського старости кн. Януша Острозького, міщанами
з Черкаського, Канівського, Білоцерківського і Богуславського старосте і
татарами, які перебували на службі у князя
Выпис с книгь кгродскихь воєводства Браславского вєниі/ких
Лѣта Божого нарожєніа тиеєча шєстьсотьного четвертого мца марца
д в а д ц а т ь сємого д н а
На рочках кгродскихь воєводства Браславского вєницких, которьіє вь ваш
мєнованомь року мца марца двадцать трєтєго д н а припали и сѴдовне
сошправованы были, пєрєд нами, Грыгоремь Чєчєлємь, подстаростим, а
Михаиломь Ласкомь, судєю, вріадниками сУдовыми кгродскилш вѣниі/кіши,
кгдыприточиласіа и з реєстр# припала за приволаньємь по три дни чєрєзь возного
зємского Андрєіа Трємбицкого справа до суду нинєшнєг(о) мєжьі єго милостью
паномь Лавриномь П а . с о ч ы н ь с к и м ь , подъкоморымъ браславскимь,
сєкрєтаромь кр. єго мл., поводомъ, зъ соднои, а межа єго млстю пнол<
ІЗнушомь к н А ж а т є м СОстрозским, капіталіанол< краковскіш, тогдьі єго мл. пан
подкоморьш, сам собличнє Усуду ставши, чєрєз прокуратора своєго поднесль
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дєкрєть нашь, з рочковь близко прошлых кгродскихь вєницкихь в справє
нинєпгьнєм выданыи, тыми словы:
Выпись с книгь кгродскихь воєводства Браславского вєницких
Лѣта Божого нарожєкл тисіача шєстьсоть четвертого мца фєвралл
дванадцатого дна
На рочках кгродских воєводства Браславского вѣницких, которые вь выш
мєнованомь року мца фєвралса дєсатого дна припали и судовьнє ашправованы
были, перед нами, Грыгоремь Чєчєпємь, подстаростим, а Михаиломь Ласкомь,
судєю, вріадниками судовыми кгродскими вєницкими, кгды приточыласА и з
реєстр# припала за приволакємь по три дни через возного зємского Андрєи
Трємбицкого справа до суду нинєшнєго мєжьі єго милостью паномь Лавриномь
П асочимсюш, подкоморымъ браславскимь, сєкрєтаромь кр. єго мл., поводомь,
зь содноє, а мєжьі єго мстю пномь ІЗінушомь кніажатємь СОстрозскимь,
кашталіаномь краковьскимь etc., позванымь, з др#гои стороны, за позвомь
кгродскимь вѣницкимъ, по єго милость пна краковского выданьш, тогды єго
милость пак подкоморьш, самь ооблично # суд# ставшы, чєрєзь #моцованого
своєго пана Бальцєра Каватурьского поднєс позовь на позваного, выданьш тыми
словы: [...]'
А по вычытанью позву, на рочьки нинєшниє виданого, сторона поводоваїа,
доведъшы достаточьнє року и позв#, такь нинєшнєго, іако и перьшых, на двои
перед сими близко прошлые рочки кгродскиє вѢницъкие, в рок# шєстьсотномь
трєтємь стіагаючыхьсА, которьіє с#жоны нє были, просиль2, абы сторона
позванаїа до скуточного штповєданьса дєкрєтомь судовымъ наказана была,
захов#ючы собє впєродь всѣ шбороны правные вцалє. Гдє тут жє шзвавшысА
и ставшы шчєвисто # суду, возньш воєводства Браславского шліахєтньш
Станиславь Д#бровскии повєдиль, ижь #моцованьш єго млсти пана
краковского пак Вомтєхь Дамоєвским, которьш былъ зь справами єго млсти
на рочьки нинєшниє послань, єсть хорьш, ш котором хоробє суд# и сторонє
листы, ш томь пшрєи писаньїє, штдавьшы, просиль, аби таїа диліацыіа
заложеныа хоробы пана Дамоєвского водлє права посполитого приніата и аби
єго милость пань краковскии шт того року и позв# волнымъ #чьінєнь былъ.
А сторона поводоваїа выводила и с права #казывала, жє тут ш кгвалтовноє
выбитьс идєть, в которомь акте жаднаїа зволока чьінєна быти нє маєть, іако и
в справахь ш выкупнахъ добрь, бо позваньш, взіавьши маєтность мою ж, //
шноє3#жьіваєть, а іа, помешканыа и пожываныа сл#шного нє маючи, до коньца
бых знищити мусєль; и тєжь тоть пань Дамоєвским, которьш с а прокураторомь
сторони позваноє быти мєнить, чоловєкь в сєм край нєзнаємьім, нєшсєльш, и
тот4, што єго хоробою закладаєть, на тот час шт нєго нє показ#єть
плєнипотєнцьш єго милости пана краковского, єсли коли до тоє справы того то
пана Дамоєвского альбо кого иного послаль, ни шсєлости єго, ани того
свєдоцьтва, наконєць, гдє бы и коли рознємогчьісА, лежати и в томь шсвєдчьіти
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мєль, ако право и звычаи старьш Учыль5; и домавдлсга, абы тоє нєправноє
заложєньє хоробы пана Дамоєвского, ико до тоє справы неналежного, на
сторону (отложоно, аби єго мл. пань краковскии самь, а ни чєрєз Умоцованого,
не6 стал. Повод, показуючи и бєрУчьісА во всємь до скутєчного правного
доводу и свєдєцтва на тоє кгвалтовноє выбите и на шкодах своих, в позвєх
положоные7, домовлилсга, абыхмо єго млти іїна краковского в Упадку всєє тоє
рєчи вздати допустили и всказали, пана подькоморого в тоть кгрунт єго, с
чого выбить, впустили, которьш собє на шєсть тисачєи копь грошєи шацУєть,
такжє за кгвалт н за шкоды мєнованьїє єкзєкУцьію виконали. Судь нинєшнии
кгродскии Вєницькии тоє диліацыи заложєньє8хоробы Умоцованого єго мл.
іїна краковского приншіь и наказУєть, абы тоть плєнипотєнт єго млсти пана
краковского на рочкохь кгродскихь вєницких, которые по сих напєрвєи
припадУть и сужоны будУть, тоє дилицыи, дліа котороє на нинєшшньїхь рочкахь
быти нє могь, досыть Учынилъ, а єго милости пну краковскому з стороною
поводовою тую справу до роспровованьА9єє завєшаєть; на которых то рочках
рокь пєвньш и завитьш Умоцованому позваноє стороны кУдосыть Учьінєнью
тоє дилгацыи а поводови ку прислуханью єє и ку попартью справы єго зь єго
млтю паномь краковьскимь кромь вшєлгакого припозвУ складаєть и заховуєть.
А сторона // поводоваїа тут жє зараз УсудУвозными на нас, суд, сотот дєкрєть
наш, розУмєючи то собє быти кгравамєнь, такжє и на сторону позванУю єго
млти пна краковьского са зволоку бєзьправную и со шкодУ затымъ
сведчылсіа10. Судь тоє шсвєдчєньє приніаль и тоть дєкрєть суда своєго до
книгь кгродских вєницкихь записати казаль. С которых и сєс выписъ под
пєчатми іштми єсть видань. Писань УВєницьі.
А по вычытанъю того акьтУсторона поводоваїа року нинєшнєго тымъ самьш
дєкрєтомь кгродскимь, такьжє перших позвовь и тєрминовь выписами с книгь
и сочєвистьімь сознаньємь возьного зємьского Дмитра Щыкитиньского при
шбличности з моцью зУпольною ют пана краковского Умоцованого єго милости
до тоє справы пана Воитєха Дамоєвского Усуду правнє довела. Кгды прєрєчоньш
пань Дамоєвскии диліацьш на хоробу свою досыть Учьшил, тогды суд нинєшнии
шного в томь вольнымъ чынить и росправоватисА сторонамь наказуєть. Ико
ж поводь домовшісіа, жебы позваныи на тую жалобу єго У" сУдУ нинєшнєго
скутєчнє сіа Усправєдливил. Гдє тУm жє Усуду шзвавшисіа, плєнипотєнть єго
млти пна краковского шліахєтньш Воитєх Дамоєвьскии, нє прнзнаваючи
помєнєного Учынъку и швшєл* заховУючы кнлжати єго милости вшєліакиє
шбороны правньїє, до тоє справы налєжачьіє, и до того заступцУ, єсли бы с
права приналєжал, нє Упущаючи, повєдиль, жє таїа справа в судє кгродскомь
форумь нє маєть, абовємь то єсть крывда власнаїа зємскаїа, гако то самь позовь
пшрєи в собє шбьмовліаєть. А што сторона поводоваїа право приводить за
собою, жє швыбитьА кгвалтовньїє зь спокоиного дєржаньїа нигдє иидєи, шдно
до кгродУ позивають, тогды то нє штаких сіа кгрУнтахь розУмєєть, алє штаких,
гдє сами в собє шграничоны и шццрклєваньї суть, то єсть сєла, шсєішє людми,
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и иншые тымъ подобньїє; але са туть с того позв# показ#єть прилєглост
кгр#нтов мєжьі собою такь поводовоє, ако и позваноє сторони, межы шгорыми,
чого са нє признаваєть, єстли бы было акоє промстьє албо пєрєшранє // мєжи,
ако то в нєрозграничєнью12кгр#нтах, тєдьі нє © кгвалтовноє вьібитє до с#ду
кгродского, алє ако шпростую крывд# альбо тєжь до #чыненыа границь повод
позваного мєль бы позвати, ако со толі шыреи статуть в роздєлє дєватомь
#чыть. И просил, абы при томь статуте былъ захований а на тот час шт позв#
и справы, в нємь шписаноє, ако в нєналєжномь с#дє, вольньш #чьінєньш с
прис#жєньємь винь, хто кого нєслушнє до иншого права позовєть, ако штомь в
статуте шбмовлаєть. Сторона зас поводоваїа, поступ#ючи водлє порадк# права,
напрод добрь Камєногорских спокоиного держаныа и #жываньа продковь своих
здавна и вжє чєрєз трыдцать лєть своєго власного правы и листы доводила
(захов#ючи тєжь собє цєлоє право до сєла и кгр#нтовь швдѣевских, бєзьправнє
до Пыкова забраных). Потомь тоє кгвалтовноє выбитье своє зь спокоиного
дєржаньа шд Кр#тоє долины и иных #рочыщъ, кгр#нтовъ и пожытковъ
Камєногорских, на жалобє и в позвє менованых, шт єго милсти пна краковского
недавно в року шєстьсотномь трєтємь мца еєньтєбра дєвєтьнадцатого дніа
єм# #чьінєноє, іавными а правными свєдоцтвьі колькудєсіать шсобь людєи
зацныхъ, дыкгнитаровь и шліахты воєводства Браславского, такьжє на вьшисахь
вріадовых, протєстацьіах и сознаньах возных показала, докладаючи, жє єго
милт пан краковскии нє мєл кгвалгомь ничого брати, шдно, ако #чыть в роздєлє
дєватомь артыкуль дєватьш, доходити и спирати правомь, єсли бы чого было
надобє, маючи вольныи приступь зо мною, з шлахтичомь и посесором тих
добрь, до зємского и вшєлакого иного с#д#. А што #казуєть, жє шнє всє имѣнье
Камєногорскоє, только шчасть кгр#нтов чынить, тогдьі в той мєрє право наше
и порадокь, вєдлє которого то идєть, розно єсть шдь коронного, жє ш часть
кгр#нт# вьібитьємь чынити нє можєть, заст#пцою тєжь жаднымь в той мѣре //
щытитисіа и #жывати єго в той справє нє можєть, кгды ж толко тоm сам, кому
вина дана, а нє хто иншыи, справоватисА того #чынку мусить. А з сторони
побраньА збожа при томь кгвалтовномъ выбитью и иныхъ шкодь, почьшєньїхь
на кгр#нтєх Камєногорьских, иж са с тых позваньш до суду зємского
штзьіваєть, тогдьі поводь ани туть тєпєрь ш тоє чынить, шдно цєлоє право
собѣ и подданымъ своимь заховуєть, только актомь нинєшнимь чынить со
#чьшокь кгвалтовного выбитьа своєго зь самых кгр#нтовь Камєногорьскихь
и шшкоды, в нє#жьіванью их стагаючиєса, шкотороє то вьібитьє подлуг права
и статуту в роздєлє чєтвєртомь арьтыкуловь двадцатого и шєстьдєсать
дєватого и конъстытуцыи сєим# Городєнского, в року шєстьдєсать шемомь
#чьінєноє, в час до кгрод#, ако до с#ду належного, запозвала и тал< правнє
поступ#єть; нехай жє позваныи впєрод того са # суд# нинєшнего справить, а
потом б#дємь далєи поступовати зь собою, ако право посполитоє на#чыть, бо
иначє мусаль бы поелєднии #пєрєднти порадокь первыи. И просиль поводь,
абы сторона позванаа до скуточьного #справєдливєньа дєкрєтомь с#довымь
наказана была.
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Суд нинєшнии кгродскии Вєницкии, бачачи, иж таїа справа сокгвалтовьноє
вьібитьє з кгрУнтовь идєть, тогды в нєи водлє права форУмь налєжноє туть У
судУ своєг(о) кгродского быти наидУєть и далєи поступовати позваному
наказуєть. А сторона позванаїа, того дєкрєту нє прьшмуючи, до сУдУголовного
трибуналу Любєлского апєлєвала. Суд тоє апєліацьш, іако нєправноє, нє
допустив, со што сона свєтчиласіа. Суд сосвєтчєньє приніал. А в дальшомь
поступьку, стоіачи моцно при апєліацьш и сосвєдьчєнью пєршомь, Умоцованьш
позваного повєдил, жє eta на такий позовь нєпоріадньш нє повинєнь справовати,
бо єсть помєшаньш, // то єсть подопьтаньє, побраньє зболед и кгвалтовноє
вьібитьє, нє вѣдати тєдьі, на што сіа справовати, и просил, абы юдь такого
нєпоріадного позвУ вольньш был Учинєньш. А сторона поводоваА с того жь
виводі и поступьку своєго, вьшієи сописаног(о), тоть позовь свои только со
кгвалть а вьібитьє кгвалтовноє з кгрУнтовь и за нимь ш шкоды, в нєУжьіваню
их стіагаючиєсса, слушнымь быти Указала. Которым позовь и суд нинєшнии
добрьш и поріаднымъ водлє права быти наидУєть н сотповєдати на нєго
позваномУ наказуєть. А сторона позванаїа и того дєкрєту нє приимУючи, до
трибуналу апєлєвала. Суд нє допустил, © што com позваного свєдчоносіа.
Котороє сосвєдчєнє суд прыніал. А Умоцованьш позваного сотповєдаючи,
стоіачы моцьно при перших апєлацьнах и протєстацьііах своих, будУчи
примУшоныи декретами сУдовыми, просил диліацыи на инквизыцыю, жебы
альбо суд зємскии, альбо кгродскии вьієхал на тот кгрунть, там жебы сторони
собєдвє Указали, хто маєт крывдУ албо нѣ, кгды жь в таковыхъ справахь
завжды инквизицыи идУть, ачь в тУтошнємь правє нє суть сописаны такь
достаточнє, алє вжо звычаи взіали с права короньного и с трибуналу, тєдьі их
завжды позволіають, бо што повод документа и граници іакиєсь мєжьі
Камєногоркою и ІЙнєвомь показУєть, тєдьі тут на столє в7м. нє можете
розьсУдку «отомь чынити, кгды жъ и Пыковъ з кгрУнтами своими нє на нєбє,
алє на землѣ мєжьі тьши ж кгрУнтами Камєногорскимь и Инєвскимь лєжьіть.
Стоє тогды причини просил, абы таїа инквизыцыіа была позволєна, хотіачи то
нє голыми словы, алє самою рєчью Указати, жє кніажа єго милость нє бєрєть
и нє взіаль ничого чУжого, алє то держить и Ужываеть того спокоинє, іако
ант[єцє]соровє єго кніажацкоє милости пєрєд тьш того спокоинє Ужыва[ли], а
тєпєр так, а нє иначєи, // іако єго милости єсть подано и заведено, держыть и
Ужываеть. Просил теды, іако и вьішєм, аби при соборонахь своих былъ
захований, иншые собороны вшєліакиє, доводы и сотводы правные вцалє
кніажати єго милости в своєи моцы заховавши. Сторона зась поводоваїа
розными правы, листы и поступъками правными граници свои камєногорскиє
давньїє, іако зь иншых сторонь сод добр, собє прилеглих сусєдскихь, с
которыми справы бывали, такь и тєпєрь свєжоє вьібитьє своє чєрєзь границУ
с Пыковом сод КрУтоє долины и за тою долиною зь иншыхъ Урочыщъ,
кгрУнтовь и пожытковь Камєногорскихь показУючи, виводила, жє сона, тьіє
Урочыща всі и кгрУнты на жалобє своєи в позвє іаснє и мєновитє виписавши,
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свєдєцтвьі іавными того всєго доводить. А инквизыциіа в правє тутошнємь нє
заховУєтьсіа ани тєжь тут идєть со розознаньє лєпьшости правь альбо со
Учьінєньє границь іакихь новыхъ, (одно шУчынокь кгвалтовного выбитыа. На
которомь кгвалтє, такьжє и на шкодахь, в позвє сописаныхь, при таких доводєх
своих водлє права єщє зь свєдками до присіаги браласіа, домовіаючисд, абы
за такими доводы своими, подлуг права и звычаю достаточными, в посєсьію
того, с чого єсть выбита, впУщона и екзекУцыіа за кгвалть и шкоды на
позваномь виконана была.
Судь нинєшнии кгродьскии Вєницкии, тымъ всѣмь выводамь стороны
поводовоє достаточнє зрозумєвши а бачєчи, жє са сторона позванаїа со тоє
вьібитьє подлУгь права нєправ13єсть, тогды позваному тоє инквизыцыи, ако
нєправноє, нє позволіаючи, скутєчнє сотповєдати наказУєть. Которого дєкрєтУ
сторона позванаїа нє прыимУючы, до сУдУ головьного трибУналУ
Любєльского апєлєвала. Судь тоє апєліацьш допУстил и рокь за тоєю
апєліацьією пєвньїи и завитыи имь, собєюмь сторонамь, пєрєд сУдом
головнымь трибуналскимь в Люблинє на воєводьствє, будь Києвском,
В олынскомъ альбо Браславьскомь, которыи14с тых напєрьвєи по датє того
декрету припадєть и сУжоно бУдєть, сочєвисто кУправУ становитисіа зложылъ
и заховаль и тот дєкрєть сУда своєго до книг кгродских вѣницких записати
вєлєль. С которых и сєс выписъ под пєчатми ншьши єст выдан. Писан У
Вѣници.
Дві печатки
Грєгорєи Байбуза, писар
Корикговаль с книгами
Копчикъскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 133-137 зв.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Спр. 4105III, арк. 12-16. Незасвідчеиа
копія. Переклад польською мовою.

Реґести:
Anno 1604 d. 27 marti(i). App(e)lla(tia) z grodu winiczkiego zje° mciąpanem
krakowskim na tribuna[l] o gwaltowne wybicie z gruntow kamionohorskich
p. podkomorze0braslawskiego Piasoczynskiego.
[...] Z ksiąg grodzkich winnickich.
Там само. Спр. 4050II, арк. 138 зв.

1Наведений далі документ ідентичний документам № 389 і 402.
2просила
3сонУю 4Ідеться про возного С. Дубровського. 5Учытъ 6незайве. 1положоных
8заложєньіа
9росправованьл
10свєдчьіласіа
11Виправлено з до.
12нерозграничоных 13неправа 14котороє
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№ 416

1604p., березня 29. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою брацлавського
підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського про
невідшкодування збитків, завданих підданим Жорнищського маєтку підданими
з міста Айсина, маєтку краківського каштеляна, черкаського, канівського,
білоцерківського і богуславського старости кн. Януша Острозького
Выпис с книгь кгродских воєводства Браславского вєниі/ких
Лѣ/иа Божого нарожєніа тиеєча шєстсот чєтвєртог(о) мсца марца двадцат
дєвотого дна
На рочках кгродских вєнш/ких, которьіє в рок# тєпєрєшнєм мсца марца
двадцат трєтєго дніа припали и сУдовнє сотправованы были, пєрєд нами,
Григ[орєм]ь Чєчєлємь, подстароспш, а Михайлом Ласкам, судєю, врсадниками
сУдовыми кгродскими вєниі/кими, кгды сє приточила справа за дєкрєтом
кгродским вєниі/ким мєжи Урожоньш єго мл. пном Лаврином Пєсочинским,
подкоморим браславским, еєкретарам [єго кр.] мл., поводол*, з одноє, а
вєлможньш єго мл. книжатєм ИнУшем СОстрозким, капіталіанол* краковским,
позваньш, з дрУгоє стороны, а то в довожєню справєдливос[ти] слУжєбникУ
стороны поводовоє и подданьш жорнискимь со пєвньїє грабєжи, которьіє
позваньш року прошлого шєстсот трєтєго мсца маїа трєтєго дніа, наніавши
мої/но кгвалтом Уріадника своєго амсинъского пна tapoma Чєрніавског[о], з
многими слУгами и мещаны своими амсинскими на власньш кгрунт Жорниским
за Собол», на хУторы албо фолварки жорнискиє из1 сєла жорниского
Головачовєі/2, взіал и пограбил VслУги єго Трохима Лєдинского кліачУ шерстю
тисавУю, котораіа кУплєна за сем копь грошєи литовских, а в мєщан жорниских
УМица КУшнєра чогари волы, кУплєньїє по пєти копь [г]рошєи литовских, У
КУзіаволовь шєст, кУплєньїє по пєти копь грошєи литовских, куз піатєро, торгомь
давано за [к]о[ж]дою по полкопы гршєи, совєі/ двадцатєро, по два золотых
кождУю шацУєт, а У подданых єго мл. зь сєла жорниского Головачовцов У
Михайла Стєбліанки, атамана, [во]ловдва, по чотьфи копы и по грошєи двадцати
кУплєньїє, УСОлифєра волов два, по полпеты копы грошєи кУплєньїє. Што всє
позваньш побравши и пограбивши, д[о имє]ніа своєго Аисина оотогнаты и на
пожитокь свои собєрнУти іакобы вєлєл. [СО] што повод позваного на рочки
кгродскиє вєницкиє, дніа дєсіатого мсца фєвраліа року шєстсот четвертого
сУдовнє сотправованьїє, позывал. На которых то ро[ч]ка[х] Умоцованыи стороны
позваноє пан Воитєх Домаєвскии, которьш был на [com]праве com позваного на
рочки мєнованьїє послан, хоробою сє заложил. КоторУю хоробУ суд приніал и
наказал, абы тот Умоцованыи той диліации3 [заложєніа хоробы] на рочках
кгродских вѣниі/ких, которые бы наипєрвєи по тых сУжоны были, [дос]ыт
Учинил на том, ако правдиве хор был, а нє ку зволоцє сторонє поводовои, а
межи тыми сторонами, // такь поводовою, іако и позваною, тУю справУ до того
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ж часу суспєндовал и рокь певны[м] и завитьш ѴмоцованомѴстороны позваноє
досы/п ^чинєнга той дилсаци3, а поводови кШприсл^ханю єє и кѴпопартю справы
с позваньш бєз припозвѴ зложил н заховал, ако то ширєи на томь дєкрєтє ест
сописано и доложоно. На року тєдьі нинєшн[іш], за тьш дєкрє[т]омь припаломь
и заховало.**, сторона поводоваїа єго мл. па» подкоморьш браславскии
^моцованого стороны позваноє ііна Вомтєха Домаєвского, сочєвисто ti ctiptf
б#д#чого, с тоє диліации заложєніа хоробы вызволил, за чим и суд іїна
Домаєвского волньш і/чинил. А в далшом поступку сторони собєдвє, повод самь,
а позваним єго мл. па» краковскии, чєрєз ^моцованого своєг(о) прєрєчоного
пна Воитєха Домаєвского, т^ю справ# под тою ж моцю до рочьковь кгродских
вєницких, которьіє по сих наипєрвєи приладtim и с^жоны бѴд^тъ, сошкладают,
росписуюш и розєимуют. На которых то рочках суд нинєшнии кгродскии
вѣницкии за позволєнємь собєюх сторонь рокь пєвньїи и завитьш собєюмь
сторонамь кролі вшєліакого припозв# K ti далшом# поступку тоє справы, іако с
права належати бУдет, складаєм и заховаєм, соднакь ничого нє Зближаючи на
шбєдвє сторонє оборонамь правньш, алє и совшєл* на шбєдвє сторонє вцалє
заховуючи. Што всє дліа памєти до книг єст записано. С которых и сєс вьшис
под нашими пєчатми єст вы[да]н. Писан ti Вєници.
Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговалъ с книгами
Копчинъскни
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 139-139 зв.
Засвідчена копія.

Реґести:
Vтєрмину вписан. (0/исужон.
Розєимь єго мл. пна подкоморєго Бра. с пномь краковскимь сограбєж.
Rozeym prawa pana Lawryna Piasoczynskiego, powoda, z jo. x(ięciem)
Januszem Ostroskim w dowodzeniu sprawedliwosci poddanym swoim
zomiszekim, hoiowaczewskim o grabiezy. 1604 d. 29 marty w Winnicy.
Там само. Арк. 139 зв.

1и

2Далі мало бути сказано про вторгнення.

3диліации

№417
1604 p., березня ЗО. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою Войтєха Горського
про неповернення підданих, які втекли з села Паликорів Руського воєводства до
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містечка Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія і королівського секретаря
ЛавринаПісочинського
Выпис с книг кгродских воєводства Браславского вѣницких
Літа Божог(о) нарожєнга тисєча шєстсот четвертого мсца марц1
тридцатогодніа
На рочкох сУдовых кгродских виницких, которьіє в рокУ тєпєрєшнєм мсца
марца двадцат трєтєг(о) дна припали и сУдовнє штправованы были, пє[р]єд
нами, Григорємь Чєчєлємь, подстаростим, а Михашюмь Ласкам, судєю,
врадни[к]ами сУдовыми кгродскими виницкими, кгды сє приточила справа за
позвеш мєжи шлгахєтньїмь пном Воитєхам Кгорскимь, поводомь, з одноє, а
Урожоньш єго мл. ішол< Лавриномь Пасочинским, подкоморим воєводства
Браславског(о), секретарем короліа єго мл., позваньш, з дрУгоє стороны, <в то,
ижчасу певного подданьїє повода нинєшнєго власньїє дедичные зь [м]аетности
єго сєла Паликров Уповєтє РУском на имєніа Лох, Шамко, [И]вань сьіновє єго,
Мартин Нєстєрьровичь, з жонами, з дєтми, с конми, з быдлам и зо всими
маєтностами своими іакобы u до имєніа позваного мєстєчка Жорнищь збєгти
мели; гако ж повод, сошацовавши кождого збєга зособна по піатисот гривен
грошєи полских, на рочки нинєшниє позваного позваль, іако то ширєи на тол*
позвє ест (описано и доложоно. На року теды нинєшнєм, за тымъ позвом
припалом, повод чєрєз Умоцованого своєго пна Вавринца Каршницкого а
позванаїа сторона такжє чєрєз Умоцованого своєго ііна Лєюнтого Подгаєцкого,
коморника воєводства Браславского, УсУдУ шбличнє бУдУчи, тУю справУ под
тоюж моцю до рочковь близко припілых кгродских вѣницких, которые по сих
нампєрвєиприпадУть и сУжоныбУдУть, содкладают, роизєимуют2и росписУют.
Накоторыхто рочках суд нинєшнии кгродскии Вѣницкии за позволєнємь собєюх
сторон рокь певныи и завитьш (обєюм сторонамь, кролі вшєліакого припозвУ, и
кУдалшомУ постУпкУ тоє справы, гако с права належати бУдєт, складаєт,
п[єрєх]овУєт, (однакь ничого нє Уближаючи на шбєдвє сторонє (оборонамь
правньш, алє и совшєм на (обєдвє сторонє вцалє заховУючи. Што всє длга памєти
до книг кгродских вѣницких єст записано. С которых и сєс вьшис под нашими
пєчатми єст выдан. Писан УВиници.
Дві печатки
Грєгорєи Байбуза, писар
Корикговалъ с книгами
Копчинъскии
ЛНБНАНУкраїни, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4050II, арк. 141. Засвідчена
копія.

Реґести:
Позваньш повода в зыску и в отбытю тоє справы здал.
Нє арештовано.
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C пномъ Кгурскіш розємь.
Rozeym pana Gorskieg[o] z panem podkomorzym braslawskym o zbiegi.
Z Palikrow do Zomiszcz pana Piasoczynskiego. [A°] 1604 d. 30 marty.
Там само. Арк. 141 зв.

1марца 2розєимуют
№ 418

1604 p., квітня 3. Краків. Консенс короля Сиґізмунда III Полонії Хребтовичівні Богуринській на
уступлення в доживоття селища Ярмолинців, яке здавна належало
Брацлавському замкові, але було відірване від нього, і яким вона володіла по
своєму першому чоловікові Андрієві Садовському, брацлавському старості
Валентиєві Александру Калиновському і тим самим на повернення його тому
ж замкові
Коньсєньсь wm Кгорєцкоє на ІЗръмолинцы старостє браславскоє У
Жикгимонт Третин etc.
(0знаим#ємь etc., ижь мы, маючи взтіад на заслуги #рожоного Валєнтого
Алєксандра Калиновского, старости нашого браславского, которьіє сонь нам
завшє такь пры дворє нашом, гако тєжь потомь, в розмаитых потребах наших
бываючи, роты люд# нашого водєчи, сам сєбє и кошт# нє лютУючи1, значне
показовая и показовати нє занєхиваєть, к том# за причиною пєвньїх пановь рад
наших, коториє нась за штахетною Полонєєю Хрєбьтовичовною БогѴрынскою,
першого малжєньства н є к г д ь і шліахєтного Андрѣіа Садовского, а потом2_ '2
Кгорєцкого позосталою вдовою, просили и прьічиншіисє до того, жє нижєи
мєнованоє сєлищє сод замк# нашого Браславского пєрєд тим шдєрвано и
малжонкови єи дано било, теды #мыслили єсмо позволити, іако жь тымъ
тєпєрєшним листом нашим позволіаємь прєрєчонои Полонѣи Хрєбтовичовнє
Бог#ринскои з права своєго доживотного албо іакогоколвєк тгьшог(о), котороє
бы єи способам іакимколвєкь на тоє сєлищє, пєрєд тим здавна до замк# ншог(о)
Браславског(о)3, рєчоноє ІЗръмолинцы, в повєтє Браславскоє пры рєцє Салницы
лєжачоє, по м#ж# єи сл#жило, з кгр#нтом земним, з лєси, з д#бровами, пасєками
и зо всѣми пожитками, к нєм# належачими, (акимиколвєюь назвисками рєчоньши,
ничого собѣ ани намь нє зостав#ючи, том# жь Валєнтом# Алєксандрови
Калиновском#, старостє // нашом# браславском#, #ст#пити, шноє цѣлое з#полнє
на нєго влити и соноє знов# до замк# ншог(о) Браславского прыл#чити и
прьівєрн#ти, даючи з#полн#ю моць и владз# прєрєчонои Полонѣи Бог#рынскои,
жєби пєрєд книгами которимиколвєкь #ргадовыми час# которогоколвєкь
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способного мєнєноє сєлищє ПЗІрьмолинцє, іакимколвєкь способам єи слѴжачое,
ничого на сєбє, на нас н потомки наши, королє полские, нє зостав^ючи, на
прєрєчоного Валєнтог(о) Калиновского, старосту нашог(о) браславского, вліати
и прєрєчоном# замкови нашом# Браславском# юноє прилучити могло. За
которьш таковьш сійщєньємь и до староства Браславского єго прьш#чєньєм
прєрєчоньш Калиновскии маєт и бУдєт добра помєнєньїє дєржат и соных
спокомнє вживать ажь до состатнєго час# живота своєго, права наши королєвскиє,
Рєчи Посполитоє вцалє заховуючи. На што дла болшоє вѣры, р#кою нашою
подпнсавши, пєчат коронною прыгисн#ти єсмо росказали. Писа» # Кракове дна
треггєг(о) мсца апрѣли тисєча шєстсот четвертого а панованіа кр. нших пол.
сємогонадцат а швед. пєрвогонадцат року.
Sigismundus Rex
Гєроним Пашинским
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 204, л. 26 об.-27 об. Оригінал.

'лтѴючи 2' 2Місце для подання імені. Ідеться про вінницького підстаросту
Юрія Ґорецького. 3Дал/ має бути налєжачоє
№ 419

1604 p., квітня 3. Краків. Консенс короля Сиґізмунда III на передачу галицьким каштеляном,
вінницьким і Звенигородським старостою Юрієм Струсом з Коморова
королівському дворянинові і брацлавському старості Валентиєві Александру
Калиновському у доживоття Вінницького і Звенигородського старосте, за
винятком села Мізякова, котрим дозволено Ю. Струсові і далі володіти до його
смерті, після чого воно повинно бути знову включене до складу Вінницького
староства
Коньсєнсь на спущєньє Вѣницы Калиновском# сод Стр#са //
Жикгимонт Трєтии etc.
СОзнаимѴемetc., ижь мы, маючи взгліад на зацные заслуги ^рожоныхъ Юрыа
Струса с Коморова, кашталана галицкого, старосты нашого вѣницкого и
звиногородского, которые юнь продкомь нашим свєтоє памєти королем полским,
іако тєжи нам самим #сюды в потрєбахь кровь свою ' проливати нє лютйочіг',
до того и, на талі той Украинє мешкаючи, сохроноюпокою б#д#чи, завшє протав
нєпрьпатєлом коронньш татарьшови и иньшим всѣм, такжє тєж и бантом
вшєліаким готовостью своєю ставатсє,нє занєхиваючи, показовал и до того
часѴпоказовати нє занєхиваєт, такжє Валєнтого Александра Калиновског(о),
дворєнина и староста нашого браславского, которьіє сонь при дворє нашом, іако
тєжь потам за сжазьією, кошт# и здоровыа своєго нє жалуючи, нам завшє вєрнє
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собдавал, до того за прычиною пєвньїх сєнаторовь наших Умыслили єсмо
позволити, гако жь тьш тєпєрєшним листам нашим позволіаєм прєрєчоному
кашталганови галицкомУ, віницкомУ и звиногоробскомУ нашомУ старостє зъ
староствь тых жє Вєницког(о) и Звиногородског(о)2 и иньшими, до нєг(о)
належачими, то єсть дворы нашими, содньїмпротивко замкови, другим на Скалцє,
бУдУчими, сєлми Вишнєю, Слободкою, на пєрєбмєстью Вєницьі бУдУчою,
сопрочь сєла Мєзгакова, до того староства 3'Вѣницкое налєжачоє 3, пры которои4//
прєрєчоного кашталгана до живота єго, гако сотом нижєи єсть ширєи написано,
зоставуємо, зь замком, таким на тот час єсть, и стрєлбою, на ним бУдУчою,
юрыдыкою судовою, мѣстом, богары, месчаны, побданьшм зь ихь цыншами,
доходами, податками вшєліакими, млыны, полми, лаками, дубровами, гагами,
пасєками, фолварками, заходами, рєками, річками, єзєрьі, ставы, ловы
вшєліакими и иными вобєі/ вшєліакими пожитками и доходами, гакимьколвєюь
имєнєм и способом назваными, которьіє тєпєрь єсть и на потом быти мают,
ничог(о) нє вьтмУючи ани нам албо потомком нашим в тых добрах зоставуючи,
такжє и сУмУпіать тисєчєи копь гршєи л и т о в с к и х , чєрєз свєтоє памєтм пробка
нашого ємУна замкУи староствє Віницкам з спрьіналєжностгами5єго УисчонУю
и записаною, а потсш и чєрєз дєкрєть пробка нашого свєтоє памєти Стєфана
апробована6, томУж ВалєнтомУ Алєксандрови КалиновскомУ, старостє нашомУ
браславскомУ, Уступити и соноє цілоє и зУполноє на сособУ єго вліати, даючи
зУполнУюмоць и владзУпрєрєчономУкашталганови галицкомУ, старостє нашомУ
віницкомУ, жєбьі пєрєд книгами которьімиколвєкь Ургадовыми часУ
которогоколвєкь способного УстУпєньє права и доживотіа своєго на 7помєнєное
староство 7 Віницкоє и Звиногородскоє и єго8 прьіналєжности, и сУмУ
прєрєчонУю, собі // собі слУжачУю, 9вєсь толко Мєзіаковь, до того староства
Віницкого налєжачУю10, до живота томУкашталганови галицкомУ позволгаючи,
которага11, соднакь, по смє/тти прєрєчоного галицкого до того жь староства
Віницкого и сУмы, на нимь Уисчоноє, належати маєт и12той жє сУмі, взвышъ
©писаної/, маєть быти и прьівєрнєна'9, ничого на сєбє ани на потомки наши
короли полскиє нє зоставУючи, на прєрєчоного Валєнтого Алєксандра
Калиновского, старостУ нашого браславского, влатм13, права своєго УстУпитии
правильга всі, на тоє староство и на сУмУслУжачиє, содьдать могль. За которьш
таковьш спУщєньємь и УстУпєньємь прєрєчоньш Валєнтьш Алєксандєрь
Калиновским взгпіадом того позволеныа нашого маєт и бУдєт добра помєнєньїє
староства14Віницкого и Звиногоробского зь ихь прьіналєжностіами, такжє и в
сУмє прєрєчонои держати и соныхь спокоинє Уживати маєть ажь до состатного
часУ живота своєго. А мы сами за сєбє и нагаснєишиє потомки наши собєцУємо
помєнєного Калиновского, старостУ браславского, покул бы на том світе былъ,
з добрь преречоных староства Віницкого зь єго прыналежностгами нє
выкУповати, содь Уживаньга ихь соного собдалгать и соных, хотга бы
наикгвалтовнєиша потреба наша того была, такь чєрєз себе, гако и потомки
наши короли польскиє и иньїє шсобы вшєлгакиє не ©дьшмоват, совшєм в
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спококномь дєржанью и Уживанью соного ажь до смєрти єго заховати маємо и
ттшковє наши повинни бУдУть. На што дла лєпшоє вѣры рУкою нашою
подписавши, и15 пєчать // короннѴю прысесити16 росказали єсмо. Писань У
КраковерокУтиеєча шєстьсоть четвертого мсца апрѣлп трєтєго дніа, панованыа
королєвствь нпіьіх полског(о) еємогонадцат а швєдекого пєрвогонадцать року.
Sigismundus Rex
Гєроним Пашинскии
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 204, л. 27 об.-29 об. Оригінал. Опубл.: Архив ЮЗР.
Ч.ѴШ.Т. 5. С. 318-320.

'' 'проливал нє литУючи
2Далі відчувається пропуск частини тексту.
3' 3Вѣницкого належачого 4котором 5приналежностями 6апробованою
ь 7помєнєньїє староства *ихь 9‘ 9Це мало бути виділене дужками. Останнє
слово цього уривка слід читати привернем. 10належачим 11которьш 12Після
цього має бути в. ,3вліати 14старосте 15и зайве. 16прывесити
№ 420

1604 p., червня 15. Краків. Декрет королівського реляційного суду в справі за скаргою брацлавського
старости Валентия Алєксандра Калиновського про самовільне осадження
урядниками і слугами брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького грунту
Брацлавського староства біля городища (урочища) Соколецького острова
(Сокільця) та збудування на ньому замку; суд, за апеляцією до нього князя
проти затвердження асесорським задвірним судом декрету Вінницького
іракського суду, переніс розгляд цієї справи на сейм, призначив кам’янецького
стольника Войтєха Гумінського та королівського секретаря Захаріаша
Єловицького для вияснення на цьому ґрунті того, чи він є дідичним володінням
князя, чи належить до зазначеного староства, і доручив їм “завартим” листом
доповісти тому ж сеймові про результати цього вияснення
Дєкрєть межы старостою и месчаны браславскилш а воєводою браславскьш
Жикгимонт Трєтии etc.
(ОзнаимУємьі etc., ижь кгды прыпала справа пєрєд нас и сУд нашь асєсо/>скии
за апеліацьією сод сУдУкгродского Вѣницкого, в рокУ тиеєча шєстсот трєтєм
дніа сосмогонадцать мсца июліа мєжьі Урожоньш Валєнтьш Алєксандрол/
Калиновским, старостою нашим браславским, поводам, з одноє, a вєлможньш
кнжтєм ІЗнУшомь Збаразским, воєводою браславским, позваньш, з дрУгоє
сторони, выточонУю1, а то в довоженью справєдливости подданымъ нашим,
воитови и мєечаноє всім браславским, со кгвалтовноє выбитье в рокУ тиеєча
шєстсот третєє дніа оосмогонадцат марьца чєрєз Уріадники и слУги своє з
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кгр#нт# ншого(о) браславского коло городища, названог(о) Соколєцкого//
Соколєцкого острова на рєцє Бог#, и оозб#дованьє на том жє кгрунтє замк# к#
вєликом шкодє стороны поводовоє, 2'которых ШКОД'2 на тисєч# копь гршєи
литовских сошацовавши, оо то всє позваного на рочки кгродскиє вѣницкие
позывали. На которыхрочкахь сонєналєжность межы собою собоїа сторона споры
правные мѣли. С которых контровєрсьш их #ріад кгродскии, прыхиліаючисе до
права посполитого и звычаю, належног(о) с#д# # с#д# своєго взнавши,
позваном# далєи пост#поватн наказал. А сторона позванаїа, нє прыим#ючн того
дєкрєт#, до с#д# головног(о) трыб#нал# Любєлского апєлєвала. рад кгродскии
Вѣницкии тоє апєлацьіи на трыб#нал допѴстил и рокь собѣма сторонам заховал.
А сторона поводоваїа содтоє апєліацьшзложєнємрок# на трыб#налдо с#д# нашого
королєвског(о) за двором апєлєвала, котороє такжє апєліацьш #рад кгродскии до
с#д# нашого доп#стил и рокь соб#дв#л< сторонам пєрєд с#дсш нашим задворньш
к# прав# зложыл, ако ширєи дєкрєт тоє апєлацьш в собѣ собмовлаєть. На рок#
тогды, за тою апєліацьією прыпалом, постановивпшсє сочєвисто # с#д# нашого
асєсорског(о) дна патогонадцаm соктєбра рок# тисєча шєстсот трєтєго, шбѣдве
сторонє, то єст сод поводов шліахєгиньш Гєрошш Кголинскии, a сод позваного
шліахєтньш Алєксандєр СОрьловскии, #моцованьіє, // в той справє мєжи собою
росправ# правн#ю мѣли и со нєналєжность с#д# контровєртовали. Сторона
позванаїа повѣдила, жє т#т тоє апєлацьш повод нє можє прозєквоват и термин^
и належного с#д# нє можє позваныи мѣт, кгды ж на трьіб#налє таїа справа
прьшала была и трыб#нал, ижь єсчє шєст недѣл по дєкрєтє кгродскож нє вышло
было, юдложил т#ю справ# до иньшого воєводства; зачьш, иж сє вжє повод
вдал пєрєд с#д#ол< триб#налским, тєдьі за двором тоє апєлацьш попирати нє
можєть. И просил сод с#д#, ако неналежного, и comрок# волности. (От повода
повєдано, жє то мнѣ ничого шкодити нє маєть; хотам сє а созьгеал на трыб#нале,
алє, иж там нє дошла3а за двором апєловалом и тєрмин# с тоє апєліацьш маю,
а звласча в таковом справє, котораа пр#дкоє сотправы потрєб#єт. И пєрвєи,
ниж на трыб#нале прьшадаєт, просил, абы, налєзши налєжност с#д# и рок#,
апєпацьію кгродск#ю вѣницк#ю прозєквоват наказал. С#дь ншь асєсорским,
бачєчи, иж пєрвєи, ниж на трыб#нале, тєрмик апеліацыи тутъ прыпал, тєдьі,
налєзши налєжност с#д#, сторонам пост#поват за двором апєліацьію налєз,
прозєкв#ючи тогды апеліацыю. Повєдил позваньш, иж дєкрєт кгродскии
вѣницкии нє єсть правныи н нє мѣлом там с#д# належного з велю // прычинъ, бо
позвано мє со вьібитє з пгг#ки кгр#нт# Соколца, которьш Соколєц єсть мои
дєдичньш. И показал лист корола Жикгимонта Старого, гдѣ потвєржал лист
короліа Александра, гдѣ ж продкови позваного дал Соколєц; прото, ижь то с#ть
добра дєдичньїє, нє повинен сє со них справовати; алє хота бы тєж такого
доброг(о) права нє мѣл, іакиє мам, теды сотак#ю крывд#, котораа єсть проста,
нє мѣл тут с#д# належного, бо кгвалтовноє вьібитє так сє роз#мѣ, хто кого з
мѣста, з сєла сосѣлыхъ выбие; алє там еони жадноє сосѣлости нє мѣли, содно за
прозбою позваного 4х#торы дозволиль им-4ставити и то за наммож; зачим нє до
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кгродУ, алє до земства, єсли бы сє мѣли, котороє нє прьізнаватє, позваньш5
мѣли бы позвать. До того повєдил, жє хлопъ юкгвалтовноє вьібитє позвати нє
можєт, КГДЫ ж нє єсть ровньш пілшггичови, бо кгды бы то піло, теды бы хлопи
албо подданьїє to пггУкУ кгрУнтУ, со розрУчєньє плотов, кгвалтовноє вьібитє
зыскивали, зачим єсли нє лѣпшУю, теды ровнУюмѣли бы кондыцыю з піліахтою.
И просил позваньш, абы, дєкрєть вѣницкии6скасованьш, шного волньш Учинено.
СОдповодов повєдіано, жє сокгвалтовноє вьібитє нигдє иньдєи, толко до кгродУ
маєт позват, тєдьі и поводовє // добре Учинили, жє до кгродУ позвали и
налєжность сУдУєсть подлуг права; а што сторона позванаїа задаєт, жєбьі то
была штУка кгрУнтУ, тєдьі то там єсть Урочиско, на котороє за кгвалтовньш
вьібитьє7замокь збУдовал, а збУдовал с хУторов албо сосад, кгды ж там мєсчанє
браславскиє хУторы там8своє здавна мєвали и чинши до замкУ давали, іако на
кгрУнтє королєвском, и нє была то там и нє єсть штУка кгрУнтУ, алє пєвноє
Урочиско, зачим кгды хто кого з Урочиска албо кгрУнтУ вьібиє, иначєи сє то
зрозУмѣти нє можєть, шдно іакобытєж з іакоє сосѣлости выбил; а што повєдаєт,
жє хлопъ со кгвалтовноє вьібитє нє можє чинити, тєдьі такь єсть, соднакь
староста з ними чинити и, пры них стоєчи, доводит ихь справедливосте, сочомь
право прыводил; а што сє ткнєт того прывилею, тєдьі два сУт Соколцє под
Браславєлі и тог(о), на которьш право показУєт, позваньш дєрьжит, а тот
дрУгии, (о которьш спорь идєть, тєдьі до староства налєжьіт; а хотіа бы тєж и
на то слУжило то право, тєдьі подлуг права волынског(о), хто до дєсєти лѣть до
скУткУпрывилю нє прыводит, тратит єго и нє єсть важньш, а позваний нє был
єго в дєржанью, ажь тєпєр по выбитю показал; пры том и инвєнтар, гдѣ пры
спУсчєнью того староства чєрєз прошлого // старостУ албо комисарє9, до того
сосланьїє10, ютданьш ємУ тєж тот Соколєць, такжє и свєдєцства пєвньїх
собывателовъ воєводства Браславского з стороны дєржаньїа и выбитыа. И
просил затьш, абы декрет вѣницкии был апробованим. СОд позваного тьіє ж
пєршиє рацые прыпочивано, а со тые два Соколцє такь повєдано, же два сУm
Соколцє, (один єсть дєдичньш сынов позваного, которьш за дожывотьам
дєржьіт позваньш и сотот ничого нє дьбаєт и нє мовить, алє сото ж , сокоторьш
спорь єсть, теды то єст єго властньш и тоm привилєи на нєго сє властнє
стєгаєть; што тєж повєдаєт, жє єго нє был в Ужываныо, т є д ь і завшє был и
мєсчаном браславьским наммовал єго; з сторони иньвєктара повєдіано, жє
ничого нє можєт шкодити, бо, іако повєдано, такь писано иньвєнтарь, бо кгды
бы иньвєнтарєм мѣл зысковати добра шліахєтскиє, теды бы такь добра
шліахєтскиє, мимо вѣдомост накладній вь иньвєтарь, могль бы всѣм побрати.
СУд нпгь асєсорскии с контровєрсєи ообУдвУ сторонь бачєчи, ижь идєт со
кгвалтовноє вьібитє, ю котороє нигдє иньдєи, толко до кгродУ позыват мают,
теды дєкрєть сУдУкгродского Вѣниі/кого апробовал и стороні позваної/ далєи
постУповаm наказал. СОдкоторого дєкрєтУпозваньш на рєліацьіє нши апєловаль, //
Kotopoe ємУ сУдь асєсорскии допУстил. На рєлацьпах тогды наших дніа
піатогонадцать июніа в рокУ нинєшнєл* тисєча шєстсот чєтвєртом
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постановившисє собличнє, содповодов шлгахє/иньшГеронимъ Кгольшскии а шт
позваного шліахєтньїи Матєи Важынскии, Умоцованые, в той спрає м е ж и собою
споры правные мѣли. Мы с ііны радами нашими, выслУхавши споров шбУдвУ
сторонь а бачєчи, иж з доводов шбУдвУ сторон вонтьпливост показУєтсє з
стороны того кгвалтУ и Урочиска Соколца, чий бы мѣл быт, чили до староства
Браславского здавна налєжьіт, чили тєжь дєдичньш єсть позваного, тєдьі за
таковою вонгьпливостю на сонмъ прьппльт тУю справі штсьшаємо и рокь
сторонам завитьш шостого дніа шд зачатіа того соммУзаховУємьі. Єднаюь хотєчи
ш толі кгрУнтє вѣдомост и справ# достаточнУю мѣти, комУ бы мѣл налєжит,
теды Урожоньш Вомтѣхови ГУминскомУ, столникови камєнєцкомУ, Захаріашови
ЄловицкомУ, сєкрєтарови нашомУ, злєцаєл< и росказУємо, абы шд даты того
дєкрєтУ за недѣл дванадцать на тот кгрУнть и Урочиско Соколєць зьєхалися и
там такь с положеныа мѣстца, гако и иньших д о в о д о в и з свіадєцьствь годных
и старых людєи пилнє вьівєдалисє, докУль тот Соколєць налєжьггь, єсли до
староства Браславского чили до дєдичньїх добрь позваного, и хто єго был здавна
в Ужыванью // в Ужыванью и дєржанью, и всє, пгго бы колвєкь в той справє
бачили быти потрєбного, пилнє и достаточнє всємУ сє прыпатрываши и
довѣдавшисе, намь на прышлыи соимь чєрєз листь свои завартыи шзнаимили
и сописали моцью нинєшнего дєкрєтУ ншог(о). До которого на болшУю вѣрУ
пєчать короннУю прытиснУти єсмо росказали. Писань У Кракове дніа
піатогонадцать мсца июніа рокУ тиеєча шєстьсот четвертого, панованыа
королєвствь нших полекого еємогонадцат а швєдекого пє/жогонадцать рокУ.
Petrus Telicky, ep(iscop)us
Справа того ж
var(miensis), R. P. vicecancellarius
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 204, л. 58 об.-62. Оригінал.

'выточоною 2~ 2котороє шкоды
5позваного 6Далі має бути был.
|0сосланых

3Ідеться про справу.
4Подано двічі.
7вьібитьєл* 8Зайве слово. 9комисарєи

№ 421
1604 p., червня 26. Вінниця. Позов Вінницького земського суду краківському каштелянові,
черкаському, канівському, білоцерківському і богуславському старості
кн. Янушові Острозькому в справі за скаргою брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського про шкоди, завдані панському
дворові і підданим Кам’яногірського маєтку підданими з Пиківського маєтку
та міщанами з Черкаського, Канівського, Білоцерківського і Богуславського
старосте
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Жикгимонт Трєт[ии, Божю] мя. корол полскии, великий киш лито[вск]и[и],
р#скии, пр#скии, мазовєцкии, жомоитскии, ифлсанскии а швєцкии, кготскии,
вандалскии дєдичньш король
Вєлможном# кнсажати ІЗнушу (Острозкому, капіталіану краковскому,
старосте чєркаскому, канєвскому, бєпоцєрковьскому и богуславьскому.
Зо всих добрь вєшожности вшєи приказуєм, абы єсй # Вєницьі пєрєд с#дом
нашим зємским воєводства Браславского Вєницьким на рокох тамошних
сѴдовых зємских вєницких, которые водлє статуту на дєн свіатого Михаила
рьшского свта припадеш и на завтрєє того свіата с#жоны буд#т в року
тєпєрєшнєм тисіача шєстсот чєтвєртом, юбличнє и завите сам стал на жалобу
и правноє попиранє #рожоног(о) Лаврина Пєсочинского, подкоморог(о)
браславского, сєкрєтара ншого, которыи вєлм. вшу позьіваєт што, иж, дєи, вь
єго небы/пности во имєню єго Камєногорцьі вєлмст вша, пнє краковскии, року
прошлого тисєча шєс/исо/иного трєтєг(о) мсца сєнтєбра дєвєтнадціатого дніа, в
піатьниц#, чєрєз #ріадника своєго пыковского Мих[аи]ла Сил# Новш/кого а чєрєз
воита пыковского Юхна Васканєнка, и чєрєз писара мєстского пыковского
Марка Стрєлчинского, такжє чєрєз многих людєи мєщан їїпшх тых на тит[улс]
мєнованьїх староствь своих и иншых помочниковь, #мьіслнє на то способлєньїх,
которых ты сам лєпєи знаєш, имєна и прозвиска их лєпєи вєдаєшь, наєхавьши
моцно кгвалтом, конно, збройно, собычаем воєньш на власноє старожитное
спокоиноє держане и вживане з давъных часовь с продковь єго на кгр#нт имєніа
єго Камєногорки, мєновитє на Урочища, на долину Кр#т#ю и Полхов#, и на
Великую р#д# и на (Осники и могилы Вєликиє, и на поліа камєногорскиє, и над
созєро Чистоє, и аж по Нилснии могили камєн[огор]скиє ж, гдє єси н[а]прод с
тых всих кгрУнтовь помєнєньїх Камєногорских подданых [та]мошних зь роботь
их збити и розогнати и росполошити том# воиску [своєму роска]зал и єго з
спокомног(о) дєржаніа и #живаніа с прєрєчоньїх #рочищь, кгр#нтов
[Камє]ногорских и всіаких пожитков моцно кгвалтом выбил, там жє в тот час
на тых власних кгр#нтєх Камєногорских збожа созымые и іариє власноє роботь/
подкоморог(о) и подданых єго собудвух еєл Камєногорских1, то єсть напрод
власного збожа єго дворного жатого [пш]єницьі созимоє копь шєстьдєсіат, жита
созимого копь сто и піат, жита іарого кои тридціат, іачмєню копь сосмьдєсіать,
совса копь двєстє, а нєжатого збожа, легко кладучи єго, дворного, іачмєню нива,
на которои было на двадціать копь, совса нива, на которои было на дванадціат
копь, чого всєг(о) шац#єт на сємдєсіат н піат копь и грошей піаддєсіат2шєст
литовских. А # подданых єго камєногорских3: збожа жатого # Сємєна
Пєтровского, атамана, пшеницы созимоє кол сорок шєст, жита созымого копь
сосмьдєсіат чотыри, жита іарого копь двадціат двє, іачмєню копь тридьціат,
совса копь сємдєсіать, # того ж атамана збожа нєжатог(о) іачмєню нива на
копь дєсат, совса нива на копь піаднадціат4, горох# нива на кол шат, грєчки
нива на копь дєсіат, проса нива на копь сєм, пріадива нива на копь двє, всєго
шац#єт на сорокь и дєвіат копь грошєи литовских; # Грш/ка Ромащєнка жатого
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[<вз]ымое пшєницьі копь тридцат пат, жита копь патдєсат двє, ачмєню кол
[три]дцат три, совьса копь патдєсат двє, нєжа[то]г(о) [збож]га ачмєню
полнивы на кол дєсат, // совса полнивы на копь содилнадцат, горох# нив[а на
к]опь дєсат, грєчки нива на кол сосмь, проса н[и]ва на кол шєст, прадива нива
на копь двє, всєго шац#єт на тридцат три копы u грошє[«] тридцат дєват
литовских; # Кондрата Погорєяка жатог(о) пшеницы созимоє копь тридцат три,
жита (озымого копь шєстдєсат сєм, ачмєню кол двадцат двє, совса копь
сємдєсат шєст, a нєжатого ачмєню нива на кол дєсат, совьса полнивы на кол
дєсат, горох# нива на коп сосмь, грєчки нива на кол шєст, проса нива на копь
чотыры, прадива нива на кол двє, шац#єт всєго на тридцат шєст кол и грошєи
двадцат дєват литовских; # Фєдора Засадка жатог(о) пшєницьі созьімоє кол
тридцад содна, жита созымог(о) кол патдєсат чотири, ачмєню кол двадцат
сосмь, совса кол сорок сєм, збожа нєжатог(о) ачмєню нива на кол [дє]сат, совьса
нива на копь тридцат, горох# полнивы на кол чотыри, грєчки нива на коп
тринадцат, проса нива на кол чотыры, прадива нива на копь двє, конопєл нива
на копь чотыры, того всєго шац#єт на тридцат двє копы и грошєи тридцат
чотьфы литовских; [#] Васка Гирєкка жатог(о) жита копь тридцат пат, ачмєню
кол юсьмнадцат, совса копь тридцат три, нєжатог(о) зьбожа ачмєню нива на
копь сосмь, совса нива на дєсат копь, горох# нива на кол шєст, грєчки полнивы
на кол сосмь, проса нива на кол ч(о)тыры, прадива на копу, конопел нива на копь
три, шац#єт того всєго на семнадцат копь и ш[є]ст грошєи литовских; # Гринца
Иванотчєкка жатого пшєницьі созьімоє кол дванадцат, жита кол двадцат
чотьфи, ачмєню кол патнадцат, совса кол тридцат чотыры и нєжатого горох#
нива на кол пат, грєчки нива на шєстнадцат копь, проса нива на кол чотыры,
шац#єт собє всєго на патнадцат кол и грошєи шсмьнадцать литовских; #
Йвана ДЬдєнка жатог(о) жита кол тридцат двє, ачмєню копь патнадцат, совса
кол тридцат шєст, нєжатого збожа ачмєню нива на копь одикнадцат, совса
нива на копь двадцат, горох# нива на к[о]пь содиннадцат, [г]рєчки нива на
копь дєсат, шац#єт собє тог(о) всєго на сємнадцат копь и грошєи двадцат
чотьфы л и т о в ь с к и х ; # Клішка Литвина жатог(о) жита копь тридцат, пшєницьі
ароє кол патнадцат, ачмєню копь двадцат, совсакол двадцат двє, нєжатог(о)
ачмєню нива на копь тринадцгать, совьса нива на кол дєват, горох# нива на кол
чотьфы, шац#єт собє всєг(о) на шєстнадцат кол и грошєи двадцат пат
л [ и т ] о в ь с к и х ; # ГЙковыхи вдовы жатого жита копь двадцать, ачмєню кол
патнадцат, сов[с]а копь тридцат три, a нєжатог(о) горох# нива на кол шєст,
проса нива на кол шєст, прадива нива на копь пат, конопєл нива на кол сєм,
шац#єт собє всєго на дванадцат копь и грошєи двадцат чогары [ли]товских;
# Марка жатог(о) жита копь дєсать, совса кол двадцат, a нєжатог(о) ачмєню
нива на кол тринадцат, горох# нива на копь дєват, прадива нива на кол три,
конопєл нива на кол сосмь, шац#єт собє того на сосмь копь и грошєи паддєса'т2
литовских; # Андрєа Дєгтара жатог(о) жита копь двадцат, [со]вса копь
двадцат пат, нєжатого збожа ачмєню нива на кол патнадцат, горох# нива на
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копь дєсгат, гречки нива на кол двадцат шєст, шацУєт собє того на дєсгат кол
и грошєи сорокь литовских; ЧФєдка жатог(о) ж[ита ко]л [ш]єстнадціат, совса
копь двадціат три, збожа нєжатог(о) іачмєню нива на кой шєсть, [ropoxtf нива
на] кол сєи, гр[є]ч[к]и нива на копь озсмьнадціат, шацУєт того на сосмь кол и
[грошєи дванадціат] литов[ьских; У] Васка Попика жатог(о) жита іарого ко[п]ь
піатнад[ціат, збожа] // нєжатог(о) га[чмєню] нива на коп[ь] псатна[д]ціат,
г[рєчки] нива [на] коп[ь дєсіат], шацУєть того на еєм копь и грошєи піатдєсіат
литовьских; ЧСавостіана Кравца жатог(о) совса кол сорок, нєжатоє гречки нива
на сей кол, проса [н]нва на кол три, шацУєт собє на чотыры копы и грошєи
сорок сем литовских; ЧФєдка Гуики жатог(о) совса кол двадціат содна, іачмєню
нєжатог(о) нива на копь еємнадціат, гречки нива на кол тринадціад, шацУєт
собє на піат кол и грошєи двадціат сси литовских; ЧЙвана ДѴбины жатог(о)
гачмєню кол шєстнадціат, совса копь двадціат, Ч того ж ДѴбины нєжатого
збожа гречки нива на копь шєст, пріадива нива на кол три, конопєл нива на копь
чотьфы, шацУєт собє на шєст кол и грошєи два литовских. Которьіє то всѣ
збожа, так пожатые, што в копах стогали, гако и нєпожатьіє на нивах, подданьш
своим пыковскіш казавши пожати и забравши то всє на возы, до Пыкова
сотпровадити а на пожиток свои (обернути вєлєл єсн. А и»ших подданых
камєногорских, которьіє, гако знищоньїє, дліа поживєніа розно розбєпьчисга
мусєли, шкоды тут тепер нє менованы. СОкотороє ж то кгвалтовноє вьібитє и
[ш] самьш кгвалт и со шкоды в нєУживаию тых кгрѴнтов своих сомз вєрностю
5шєю Чналєлсног(о) сЧдЧкгродског(о) Вєницкого правам чинити5и тепер сото
такьжє и в далпіом поступьку со спустошене тоє маєтности своєи, н со шкоды
цєлоє право заховуєт, а толко со самоє збоже жатоє, такьжє и со нєжатог(о)
пожате, а со всєго побране и на пожиток твои (обернене Ч сЧдЧ зємского
Вєницког(о) з вєрностю вшєю чинити5. И вжо сото в. мс. до того сЧдЧзємского
на роки близко прошл[ьіє] соТр[є]х [К]ролєх [на ро]ку нинєшнєм позывал. А за
нєстанем вєрности вшєи в пєрш[о]л< нєс[таню] н Чвинах статутовых здала6и
тєпєр сим вторьш позвом вєрност вш[Усотоє ж\ зьбоже и совины статутовьіє
позьіваєт. Прото абы єсьі на пры[шлые] роки выше мєнованьїє зємскиє сам ку
праву стал, вины статутовые сЧдЧи сторонє заплатил, на жалобу подкоморог(о)
браславского и подданых єго камєногорских Усправєдливил и тоє всє зьболеє,
кгвалтовнє а безправне побрано[є], зь н[а]вєзкою вєрнул албо за нег(о) заплатил,
гакото правнє на року пришлам вєрности вшє[и] ширєи прєложоно и собіаснєно
будєт, судовнє абы есы сотповєдал. Писан ЧВєницьі року Божог(о) нарожєніа
тисєча шєстсот четвертого мсца июніа дв[адца]т шостого дніа.
Позов
Печатка
Йван МикУлинскии, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4050II, арк. 149-150.
Оригінал. Те саме: Там само. Спр. 4122III, арк. 63-64,65-66. Незасвідчені
копії. Переклади польськоюмовою. Уцих копіях ідеться про позов, датований
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З квітня 1604 р. Земські роки, згідно з ним, мали розпочатися наступного
дня після свята Святої Трійці 1604 р.

Реґести:
Nie sądzono.
Anno 1604 d. 26 juny. Pozew po p. krakowskie° o zboze na roki s(więtego)
Michala 1604.
Pozew ad Piasoczynski o Kamenohorką.
Там само. Спр. 4122 Ш, арк. 66 зв.

1Далі має бути побрал або в з а я. 2патдєсат
взсАто.

4піатнадціа/п

5чинить

3Далі має бути побрано або

6здал

№422
1604 p., серпня 4. Люблін. Впис у книгу коронного трибуналу декрету компромісарського суду про
розмежування ним Жорнищського маєтку брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського та Данилковецького маєтку
брацлавського воєводи і кременецького старости кн. Януша Збаразького та його
синів Юрія, пінського старости, і Криштофа (1603 p., липня ЗО, Війтівці, над
Ярославовим ставом)
Випис с книг справ головних трибуналских воєводьства Києвьского
Літа Божого нарожєніа тисіача шєстсоть четвертого мсца августа
четвертого дніа
Пєрєд нами, депутати с#дУ головного трибуналу Любєлского, зо всѣхъ
воєводствь Корони Полскоє на рокь тєпєрєшнии, вьппєи мєнованьш, «эбраными
и высажон[ы]ми, постановившисіа соблично суд# нинєшнего, вєяможташ єго
шість па[н] ПЗІнушь кнжа Збаразкоє, воєвода браславскии, староста
крєміан[є]цкии, зь содноє, а Урожоныи па» Лаври» Пєсочинскии, подкомории
[брасла]в[скии, сєкрєт]арь короліа єго млсти, зь другоє сторони, іавнє, Ѵстне [а
доброволнє ку записова»]ю до книг тєпєрєшнихь головних трибуналских
[зьгоднє сознали, што с]уди полюбовные з обудвух сторон, ют их млсти
[собраниє, ниже в листє], тут вписаномь, мєнованьїє, то єст пань Йван
[Микулинскии, писар зєм]скии браславскии, а пан Фєдор Стрыжевскии, розни[цы
кгрунтовые мє]жи добри єго млсти пна воєводьі браславского [Данилковскимн
а єго] млсти піна подкоморого браславского Жорнищь[скими над рєчкУ Собкоіи]
до конца помфковали, розграничили и Успокои[ли, суд и розграничєнє пєршихь
к]омпромисаров мєжи добры єго млс[ти кнжати кгрунтами Короваєвским]и и
тыми ж Данилковскимн и [снов єго млсти пна Юріа, старосты пинского], а пна
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Крыштофа кнжат [Збаразких [...] тыми] ж Жорнискими по [рєчку Собокъ [...]
цєлоє заховавши, дєкрєто]мь своим #твєрди[ли. А их млсти собєюмь сторонамь
тот суд своu вє]чнє держати приказа[вши, на [...] в одно слово писан]ые, мєжи
них роздали, ако [то [.. .]кох правных компромисах и] декретах тоє справы всє
ширєи и до[статочнє выражоно єст. А иж в запи]сє того компромису доложоно
было, ж[є каждаїа сторона лист]ы, дєкрєта граничные, кождыи свои, надалєи
[до [...] шести нєд]єл на роках зємских албо кгродских браславск[их [...]
коронн]омь на воєводствє Браславском созна[ти, по[...]. (Одно єго млеть пал]
воєвода браславскии того дєкрєту компроми[сарского, єго млсти даного, на
т]от час при собє нє маючи, к тому #важаю[чи, жє час запис рочныи сознан]іа
до книгь тых листов компромисарских б[єзь зо[...] выходит а воєводство]
Браславскоє на трибунале сєго року сужоно [нє будєт, тогды их млс]ть, шбєдвє
стороны, прихиліаючисіа до шног(о) [компромису а чинєчи д]осыт праву
посполитому и (обликгу своєму, [дєкрєт тыхъ компром]исаров шетатнии в той
справє, вь шдно слово на шбєдвє сторони [дєрж]ачии а на сторону пна
подкоморого даныи, пєрєд // нами сполнє положивши а на нєм зьгоднє
пєрєставаючи, шныи цєлє доброволнымъ зєзволєнємь своим нинєшним
ствєржаючи а ©тступуючи права и всѣхъ иных воєводствь, повєтов и судов,
собє належных, вжє то всє до книг вєчньїх трибуналеких на воєводствє
Києвскомь, котороє сіа тєпєр судити, чинєчи єго собє' мєсто Браславского,
доброволнє сознавают а всѣ варуньки, в том декрете компромисарском
шписаные, на сєбє и потомки свои приимуют, жє то на шбєдвє сторонє н и к о л и
ничого в жадную вонтшпвост привожоно и взр^шано бьгги нє маєт. И просили
прєрєчоньїє шбєдвє стороны, абы тоє сознанє их доброволноє и тот дєкрєт
компромисарьскии до книг нинєшних трибуналеких вписан был. Которого
дєкрєту суд нинєшнии при таковои доброволнои згодє и Ѵстномь сознаню шбєюх
сторон дліа вписованіа до книгь примуючи, читати казал. И так са шт слова до
слова в со[бє маєт]:
И[ван Микулинскии], писар зємскии воєводства Браславского, а Фєдор
[Стрьіжєвскии
СОзнаимуем] ты2листом нашим, иж которые розницы пєрєд [тым дєіалисіа
мєжи кг]рунтами іаснєвєлможного іїна Инуша кнжати Збаразького, воєводьі
бра]славского, старости крєміанєцкого, в процесе* [меноваными
Короваикскими] и Данилковскими, и сынов єго млсти пна Юріа, [старости
пинского, а пна Крыш]тофа кнжат Збаразских Нємировскими, а Урожоного
пна Лаврына Пєсочинског]о, подкоморого браславског[о, еєкрєтара короліа
єго млсти, Жорнискими], в тых сіа вжє там чєрєз псвн[ых компромисаров их
млсти и супєрарбитра #спокоєн]є стал[о] и границь #чи[нєнє, почавши шт
першого коица, tf Прозорового Круглого лє]ска школо дѴба ^[сыпаного, шт
границы пна Йвана Красносєлского], а скончилосіа Угребли [Ирославова ставу,
на рєчцє Собку лежачого, гдє шс]татнии копець ^сыпан. Нижли [што сіа єщє
тамь далєи, за рєчкою Собьком], мєжи их млстю розницы дєіал[и, гдє пан
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подкомории за Собкомъ мєно]вал быти кгрунты свои Жорнискиє з ста[родавна
по границі шбодєнск]ую, аисинскую либо липовєцкую, такжє за [Собом и
тєж по границі аисинскую], а єго млсть пан воєвода браславскии [за Собъком
соби кгрунты Дани]лковскиє мєнил, то пакъ их млсть шбад[ва, хотгачиси и со
тьіє розницы] Успокоити и границы вєчистьіє м[єжи помєнєньїми добры свои]ми
Учинити и скончити, в року нинє[шнсш тисіача шєстьсоть трєт]ємь мсца маїа
шєстогонадцат дна [в Люблинє на трибунале] «обрали собє на розознанє тых
розниц нас, при[іатєл сполных, признавш]и и назначивши собє в записє, пєрєд
судо[мь головньш трыбунал]скимъ в Люблинє сознаномъ, часъ певны[и, то
єсть на дєнь двад]цать дєвитьш мсца июліа в року нинєшь[нємь тисіача
шєстсот трє]тєм, нас, приіатєл своих, там звести, под розсудо[юь наш подлєчи,
шного по]слушными // быти, на нєм перестати, шт нєго нигдє нє апєлєвати,
алє на всємь, што мы розсу[дк]омь нашимъ Ѵзнаемь и мєжи их млстю
застановимь и загран[и]чимь, то всє под закладомь, в пєршомь компромисє
заложоньш, вєчнє держати шбовєз&очисіа, вєджє3 перших компромисаров
верху мєнованую справу и розграничєнє в зуполнои моцы зоставуючи.
[0)]днакь, єсли бы што и в тых границах пєршихь по Учинєню их на
кот[ор]Ѵюколвекъ сторону пєрєказа, забране іакоє кгрунтовь и шкоды
кгрунтовые іакиє зашли, тогды ш то всє шбєдвє стороны на тот жє час на
розсудокъ и Непокоєне наше припустити и моцно дєр[жати]4 по[д]ь тьш жє
закладомь, вышеи міанованьш, іако то всє мє[новитє а ширєи на толі з]аписє
их м л с т и шписано. А такь мы, ико [приителѣ, суд полюбовн]ыи, на час, верху
шписаныи, там на тые кгрунт[ы tf Ирославова ставу] зьєхали; гдє тєж шбоїа
сторона вєдлє [того компромису, єго млс]ть пан воєвода браславскии чєрєз
Умоцова[ног(о) своєго того послано]го ііна Станислава ДѴбровского а пан
подкомо[рии браславскии сам ш]бличнє, пєрєд нами ставшы, жалобы и
розницы [свои в тых кгрунтєх поме]неных виводили и шказовали. Выслухав[ши
на шбєдвє стороны сп]оров, выводов правных и свєдков а присмот[рєвшисіа
розницом в тых кгрунтє]*, всє достаточнє а добре зьроз#[мєвши [...] справы
зъ св]єдковь и самого декрету [пєршихь компромисаров, то єст іїна И]на
Бокии Пєчихвост[ского, подкоморєго володимєрского, іїна Чєр]лєнковского,
воиского [браславского, іїна Петра Лаща, супєрарбитра], в року пропілом
тисіа[ча niamcom дєвєтдєсіат шєстом мсца августа дв]адцат трєтє[г]о дніа
Учи[нєного, чєрєз тих ішов компромисаров гран]ицы мєжи добры єго млсти
[пна воєводьі браславского и сынов] єго млсти Нємировскими,
Коров[аєвскими а такжє и Данилковск]ими, котораи сіа стіагала толко по[...
п]одкоморого браславского Жорнискими [.. .]тнии копець Данилковцамь над
са[мою грєблєю Ирославова ста]ву над скалою Ѵсыпан. А тоm став
Ир[ославов на рєчцє Собку и на Клим]іатинє пну подкоморому и потомком[ъ
єго млсти з волньш заливком], ико хотіачи, з спустом, млынами, [вьілєскамй и
всіакими п]ожитками вєчнє достальсіа. Толко ш[тьш шло, жє єго млсть п]а[н]
воєвода браславскии, будучи на шн час дєр[жавцою СОбодного, с]амь, бєзь
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инших Участниковь своих пнов СОбо[дєнских соm СОбодного] с пнол*
подкоморим граничити нє мог. А иж вжє [тєпєр єго млсть СОб]одного пноє
(Ободєнскимь Уступил н границ[ы] // мєжи тыми добры єго млсти
данилковскимн а пнов (Ободенских сободєнскими сут Учинєнн рєчкою
Мховатцємь до рєчки Собка, аж до границы пна подкоморого браславского
имєньа єго млсти Жорниского, гдє тєпєрь пань Сємєн СОб[о]дєнскии, суди
з&мскии браславскии, своим и брата, Участника своєго, пна Богдана
(Ободєнского, имєнєм стоачи, свєдчилсіа, листа и сведецьтва Указовал, ижь
еони тут за Собксш ани зь єго млепо пном воєводою браславскимь и сыны
єго млсти, ани с ким иншимь границы и Уживана нє мают, толко5 з
стародавных вєков зь Жорнищами, имєнємь єго млсти пна подкоморого
браславского, прото сказУємь, жє єго млсть пан воєвода браславскии и
потомки єго м[л]с[ти чєрєзь туюг]раницУ за рєчку Собокь жадних кгрУ[нтов
н Уживана нє мают. Толко] по рєчку Собокь налєвє, по соднои с[торонє тоє
рєчки, кгрУнт єго] млсти пна воєводи браславского до Д[анилковєць, а направє,
по] другои сторонє тоєн ж рєчки6, пну подком[орому браславском]у до имєна
єго млсти Жорнищь по гра[ницУ сободєнскую и прє]рєчонии став Ирославовъ
на рєчцє Со[бку и Кпиматинє з волны]мъ заливкомь и всѣми пожит[ки водлугь
дєкрєтов перших] пнов компромисаров пну подком[орому и потоєкол* єго млсти
вєчньїми] часы присужаємь, ако ж [єсмо тєпєр зараз [...] пєрши]хь пнов
кол<промис[аров в тє [...] маю]т их млсть, со[бо... тиє копци] и знаки сот
па[ты першого копца [...] Круглого лєс]ка юколо дУба У[сипаного аж до
шетатнєго У гребли] ПЗрославов[а] ставу дєржа[ти и спокоинє Уживати. А
што с]а дотычет с[т]аву І2Арославо[ва на рєчцє Собку, котории іїн]у
подкоморому пєршиє компро[мисарє присудили, з волным]ъ заливкою, ако
похочєт, и зо всими [пожитками на[...]от, иж по со]номь розсудку и
розграничєню их [заливокь вол[...] ставу гі]ну подкоморому пєрєкажог(о) и
загор[ожог(о), посыпанемъ ставов их] подданих и com бєрєга єго млсти гі[на
воєводи браславского данил]ковского к берегу жорнискому, и на д[ругои рєчцє
Климатинє], гдє тот розлои быти мєл, коториє по[близУ вишєи гребли того]
ставу сходатса и в нєго Упадают, т[огды, наг]орож[аючи] тот заливокь,
присудили єсмо пну подком[орому браславскому] два ставки, на Собку
Усьіпаниє, з волньш [беретм єго млсти пна во]еводинымь и заливкомь аж
до границ[ы пнов (Ободєнских соб]одєньскоє. // ПЛко ж тєпє[р] заразом пан
подкомории за тые гребелеки7, на Собку Усыпаные, подданымъ єго млсти пна
воеводинымь водлугь нашого выналезку и водлугь воли их самих заплатил и
нагородил а ставь свои Ир[о]славов собє занати, такь поднєсти и грєбєлку
першую на Климатинє, кгрунтє єго млсти пна воєводи браславского
Усыпан[у]ю, бы и всю залити и такь водУдержати маєть, ж[єби] со[дн]о вєрнєє
гребли и млына, што лєжит под Урочищем Чортовымъ Бєрємає, нє залил,
кгДы жь то єст ставь здавна [єго] млсти ііна воєводинь. И ако заливков, такь
спустовь, [млынов и розных]ь пожитковь с тих ставовь Уживати а в тих
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[всѣхъ кгрунтєх, ставе]*, млынех и пожитках жаднаіа пєрєказа и [шкода [...]
быти] нє маєт. И чєрєз вышем помєнєную рєчку [Собок іако єго] млеть пак
воєвода браславьским, потол<[ки єго млсти, с]лу[г]и и подъданые ихь млсти
com добрь сво[ихь, такь и пак п]одкоморим, потомки, слуги и подданьїє єго
[tow своих, чєрєз тую гр]аниц# переходити,.пєрєказьі, шкоди [... собєдвє
сторо]ны собє чинити и ничимь [згола [.. .]ати] нє Maiow вєчньїми час[ы. [...]
читан]ь в пєр[ь]шомь, [гако ... на трьіб]уналєхь сознан[ых ... дєссатма
тисіачєм зол]отыхъ полских. И на [то іа, Йван Микулинским, писарь] зємским
браславскии, a ta, Ф[єдорь Стрижєвскии, полюбовны]е приіателѣ и суди, оот
их млсти на [то высажоны]е, дали єсмо сєс нашь с^довьт ли[сть єго млсти
пну Лав]рину Пєсочикскому, подкоморому бр[аславскому, еєкрєтарови к]ороліа
єго млсти, под пєчатми и [с подписами власнихь] рукь наших. Писань
Воитовцах[ь над ставомь Ирослав]овымь року по нарожєкю Исус Хры[ста,
Сына Бжого, тисса]ча mecwcoTb трєтєго мсца июліа трид[цатог(о) дніа. Vтого
л]исту двє пєчати и подписы рукь тыми [словы: Ивань Ми]кулинским, писарь
зємским браславь[ским, рукою власн]ою. Фєдор Стрьіжєвским, р^кою
власною. //
Котороє (очєвистоє tfcwHoe а доброво[л]ноє зьгодноє сознанє их млсти пна
воєводи и пна подкоморого браславскихь и тоть акть дєкрєть, тєпєрь У[с]ѴдѴ
cow собудвухъ сторонь положоным, судь нинєшнии головним ДО КНИГЬ
трибуналеких записати казал. С котор[ы]х и сєс выпис под пєчатю зємскою
воєводства Києвского єст выдань. Писан VЛюблинє.
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Sta[nisia]wPodphilipski,
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Реґести:
Anno 1604 d. 4 augu[sti], Zeznanie do act tribunalskich decretu
compromissarskie0, miedzyj. m. p. woiewodą braslawskim od Danilkowiec a
p. podk(omorzym) brasla(wskim) od Zor[ni]szcz uczynionego.
Na woiewodztwie kijowskim wLublinie.
Там само. Арк. 4 зв.

'Далі має бути на. 2тьш
3вєдлє
4Далі має бути повинни.
напрошується мают. 6Далі має бути кгрУнт. 7грєбслки
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5Далі

№ 423

1604 p., серпня 10. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою брацлавського підкоморія
і королівського секретаря Лаврина Пісочинського про шкоди, завдані
Кам’яногірському маєткові підданими з Пиківського маєтку краківського
каштеляна, володимирського, черкаського, канівського, білоцерківського і
богуславського старости кн. Януша Острозького, міщанами з Черкаського,
Канівського, Білоцерківського і Богуславського старосте і татарами, які
перебували на службі у князя
Выпис с книг справ головних трыбуналских воєводства Києвского
Лima Божого нарожєніа тисіача шестисот четвертого мсца августа дєсіатого
дніа
Пєрєд нами, депутати сУдУ головного трибуналу Любєлского, на рок
тєпєрєшшш тисіача шєстсот четвергам зо всих воєводствь Короны Полскоє
шбраными и высажоными, кгды припала зъ реєстрі судового справа за
приволанємь возного сопатрьного Станислава Издєбского зъ апеліацыи оот
судV кгродского воєводства Браславского зь рочков кгродскихь, вь Веницы
дна двадцат сємого мсца марца в року тєпєрєшнєм шєстсот чєтвєртомь
сУжоных, такжє и с припозвов до попартіа тых апєліацьш, выданых мєжи єго
млстю пномь Лаврином П є с о ч и к с к и л і , подкомории браславскии, секретарок
єго королєвскоє млсти, поводом, зь (ОДНОЄ, а єго млстю ішол< ІЗнупкш кнжатєи
(Острозскимь, кашталганови краковскіш, володимєрскимь etc. старостою,
позванымъ, зь дрѴгое стороны, в справє со то, иж в небытности повода во
имєню поводоволі Камєногорце позваным року недавно прошлого тисіача
шєстсот трєтєго мсца сєнтєбра дєвєтнадцатого д н а , піатницУ, чєрєз
Уріадника своєго пыковского пна Михайла Силу Новицкого а чєрєз воита
пыковского Юхна Васканєнка, и чєрєз писара мєстского пыковского Марка
Стрєлчннского, такь и чєрєз многих людєм, мєшчан короліа єго млсти
староствь своих Чєркаского, Канєвского, Бєлоцєрковского, Богуславского, и
тєж чєрєз нємальш почет татар своих и инших помочников, Умьіслнє на то
способленых, которых (он самь лєпєи знаєт, имєна и прозвиска их лєпєи вєдаєт,
наєхавши моцно кгвалтомь, конно, збройно, собьічаєлі воєнним на власноє
старожитноє спокоі/ноє дєржаньє и Уживане з давных часов, с продков
поводовых, на кгрунт имєніа поводов Камєногорку, мєновитє на Урочища на
долину КрУтую и Полхову, и на Великую рУдУ, и на СОсники, и могилы Вєликиє,
и на поліа камєногорскиє, и над созєро Чистоє, и аж под могилы Нижниє
камєногорскиє ж, там жє позваньш напрод с тых всѣхъ кгрунтов помєнєньїх
Камєногорских подданых поводовых тамошних зь робот их збити, зогнати и
розполошити тому воиску росказаль и зараз в томь вьшієм мєнованом кгрунтє
поводовоє Камєногорсколі всѣ пола, дУбровы, созєра и рУды, пасєки, пасєчища,
ставища зь грєбліами готовыми и всѣ соттол пожитки приходіачиє com мала
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до велика забрал и, собє соноє привлащаючи, подданьш своим пиковским там
на тых кгрунтєх поводовых Камєногорских заходами сто гати, ставки
посьшовати, заимовати и на сєбє Уживати росказалъ, гако ж вжє тепер стоїа/и
и Уживаю/». А пну подкоморому и подданьш єго тамошним тих кгрунтов,
пол, рол, заходов и пожитков их власних моцно заборони? и повода с покомного
дєржанга и Уживана с прєрєчоньїх Урочищь, кгрунтов, дУбров, пол, рол, заходов,
пасєкь, пасєчищь, ставищь, мзєр, руд и вшєлгакихь пожитков моцно кгвалтом
бєзправнє и Упорне выбил. Там жє в тот час заразь на тых власних кгрУнтєх
Камєногорских всі збожа власниє пна подкоморого и подданых єго ообудвух
еєл Камєногорских жатые шзимые и гарые, то єст пшєници, // жита, гачмєни,
(овсьі, забрал, такжє нєжатьіє збожа розньїє іїна подкоморого и подданых єго
млсти камєногорских, гако гачмєни, горохи, совсы, грєчки, проса, пргадива и
коноплі, подданьш своим пожати и, забравши, до Пикова сотпровадити, и
тоє всє збожє на пожитокь свои позвании ообєрнутн казал, и правє всє
поживєнє такь поводови, ако и подданьш єго камєногореккм сотнгал. Ико ж
повод со тиє шкоды, при том кгвалтовномъ выбитю собє и подданымъ
починєньїє, цѣлое право заховал, толко на сєс час в том кгвалтовномь внбитью
с тих кгрунтов своих мєнованьїх Камєногорских великую кривдУ, жал и Утискь
в)m позваного бити мєнит а заниє вь юднгатю и нєУживаню тих кгрунтов,
дУбров, пол, пасєкь и всѣхъ пожитков шацУєт собє шкоди чотыри тисгачи
копь грошєи литовских. 0) што поводь пєрво позваного на рочки подвакрош
кгродскиє вѣнигукие в року прошломь тисгача шєстсот трєтємь позывал, нижли
тиє рочки с пєвньїх причин сУжони нє били. А потоє поводь позваного и на
трєтиє рочки позивал, на которих рочках, кгды справа таа припала, теды,
оозвавшиса У судУ кгродского Вѣниі/кого, возньш воєводства Браславского
Станислав ДУбровскии повєдил, иж Умоцованuu сторони позваноє пан Вомтєх
Домоєвскии, которыи был з справами позваного на рочки єхал, ест хорыи.
Котороє хоробы судУ и сторонє листи подал и просил, аби таа дилацыа
заложєнє1 хороби прингата била. СОкоторои хоробє сторони мєжи собою
спори правниє мєли и контровєрсии свои до сУдУ втачали. С которых
контровєрсим суд кгродскии Вѣницкии той дилгации заложєна хоробы
Умоцованому позваного до пришлых рочков позволил и рок заховал, <вшто era
повод такь противко Ургадови, ако и сторонє, розУмєючи собє быти кгравамєнь,
свєтчилса. А кгды рокь той дилации заложєна хоробы припал, тєдьі
Умоцовании позваного, вышь мєновании, той дилацыи досы/и Учинил. За
которимь досыт Учинєнємь іїна Воитєха Домаєвского дылгацыи суд кгродскии
Вѣниі/кни волньш Учинил2, а сторонє позванои, то ест єго млсти пну
краковскому, роспиратсє наказал. А в роспираню сторони мєжи собою ш
нєналєжности судУ в той справє УсУдУкгродского Вѣниі/кого спори правньїє
мѣли. С которих контровєрсии суд кгродскии Вѣницкии, бачєчи то, иж ткга
справа ш кгвалтовноє вьібитє зь кгрунтовь идєт, т є д ь і в нєи, водлє права
форУм налєд/сноє УсудУкгродского Вѣнні/кого нашєдшн, и далєи поступовати
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позваному наказал. В далшоє поступку сторони мєжи собою зъ сторони
нєпоріадного позву споры правньїє мѣли. СУдь кгродскии Вѣниі/ким, слушныи
позов взнавши, позваному отповєдат наказал. Которих дєкрєтов обудвух
Умоцованьш позваного нє приимуючи, до суд# головного трыбуналу
Любєлского апєлєвал. Суд тих апєліацьш обудвух нє допустил, о што сіа
Умоцованьш позваного свєтчил. А Ув одповєданю сторона позванаїа браласє
на инквизицыю. А сторона пов[о]//доваіа повєдила, жє инквизицыіа позваного
поткати нє можєт, бєрУчисіа при том до присєги на там кгвалтовномъ выбитю
зь тых еєл, выш мєнованьїх. С которых контровєрсьш сУд кгродскии Вѣницкии
зьрозУмєвши а бачачи, жє сторона позванаїа о тоє выбите подлуг права нєправ3
єст, т є д ь і позваному той инквизыции, іако нєправноє, нє позволил и скутєчнє
сотповєдати наказал. Которого дєкрєту сторона позванад нє приимуючи, до
сУдУголовного трибуналу Любєлского апєлєвала. Суд тоє апєліацьш допустил
и рокь за тою апєліацьією пєрєд сУдоє трьібуналекиє на воєводствє Києвскоє,
Вольїнскоє и Браславскоє, котороє бы напєрвєн припало стати, зложил, іако
ширєи дєкрєт кгродскии вѣницкии в собє обмовліает. На року т о г д ь і
нинєшнємь, с тоє апєліацьш и з припозвов од позваного по повода тєпєрєшнєго,
іако тєж и по Уріад Вѣницким о нєдопущєнє двох апєліацьш, припозваными4,
припалоє, ставши стороны обєдвє, повод єго мл. пан подкомории браславскии
сам очєвисто а позваним чєрєз Умоцованых своих пна Піна Прилєлского и
пна Пєтра Злотополского, в той справє росправу правную мѣли и тьіє ж
контровєрсьш, што и пєрєд судом кгродским Вѣницким, мѣли, пєрєд судоє
нашим повторали, повод о Утвєржєнє того дєкрєту, а позваньш о скасоване
г(о)5просили. Суд нинєшнии головныи трыбуналскии, с контровєрсим сторон
собудву добрє вислухавши, наидУєт, жє апєліацьпа мѣла быт допущона и
слушнє єст прозєквована, дліа того далшии поступокь в той справє знєсши,
сторонам о важности дєкрєту поступованд роспиратсіа наказУє. А в
роспираню сторон суд нишєшнии головним трыбуналскии, иж нє о частку
кгрунтУ, алє о всѣ Урочища, поліа, дУбровы, озєра, рУды, пасєки, пасєчи[ща],
ставища, роли, лєски и вшєліакиє пожитки на кгрунтє Камєногорскоє и о
вьібитє з них повод чинит, прото дє[к]рєт сУдУ кгродского Утвєржаєт и
сторонє позваном поступовати наказУєт. В далшоє поступку суд нинєшнии
головныи трыбуналским даєт6 на инквизыцыю сторонам, заховуючи рок од
акту тєпєрєшнєго за нєдєл шєст на кгрунтє вьібитоє, до чого и Уріад кгродскии,
од которого сіа таїа апєліацьпа выточила, придаваєт. А по вьівожєню
инквизицыи суд сторонам рокь заховуєт на воєводствах Києвьскоє,
Вольїнскоє и Браславскоє, котороє с тых пєршоє сужоно будєт, заховуючи
©бєма сторонам обороны правньїє вцалє. И то всє дліа памє™ до книг справ
судових головних трибуналеких воєводства Києвского єст записано. С
которых и тот выпис под пєчатю зємскою воєводства Києвьского гст выдан.
Пйсан в Люблинє.
Печатка
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Иванъ Хребтовичъ,
депутат волинским, тр.
Malchier Kostro, sędzia ziemsky
belsky, deputat podliasky, mp.
Йван Лозка, писаp зєм. києв.
Корыкговалъ Грузевичъ

Андрєм Боговитин,
депутат, тр.
Ruzinsky Roman, mp.
St(anislaw) Broniewsky

ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051II, арк. 19-20.
Засвідчена копія. Впис цього документа 7 вересня 1604 р. у вінницьку
іродську книгу: Там само. Арк. 21-22 зв. Засвідчена копія.

Реґести:
Року ХД мсца сєнтєбра сємого дніа приніато. Михамло Ласко, суди з.
Anno 1604 d. 10 augusti. Decret trib(unalski) miedzy p. podko(morzym)
braslawski[m] a p. k[ra]kowskim. Odeslanie na inquisitią o grunthy
kamionohorskie.
Там само. Арк. 20 зв.

1заложєніа 1Ідеться про В. Домоєвського.
6Далі має бути справ#.

3неправа

4припозваных

5єг(о)

№ 424

1604 p., вересня 6. Вінниця. Зізнання возного Брацлавського воєводства Григорія Савчинського перед
Вінницьким ґродським урядом про вручення ним позову Вінницького гродського
суду Андрієві Оратовському в справі за скаргою брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського про неповернення втікача Яна
Висоцького
Выпис с книг кгродских воєводства [Бр]аславского вѣницкихъ
Літа Бо[жого нар]о[жєніа] тисєча шєстсот четвертого мсц[а с]єнтєбра
шостог(о) дни
На вридє є[го] кр. мл. кгродскомь Виницкомь пєрєдо л<ною, Григорємь
Чєчєлєм, подстароспш кгродскимь виницким, постановиепшсє сочєвисто, возньш
в[о]єводства Браславского шлихстным Григорєм Савчинским кУзаписов[ан]ю
до книг кгродских вѣницких сознал тыми словы, иж рокУтеперешнє1тисєча
шєстсот четвертого мца авгУста трєтєгонадцат дніа шчєвистє Ур&си дал єсми
позовь кгродским вѣницким панУ Андрєєви СОратовскомУ в жалобє Урожоного
єго мл. ііна Лаврина Пєсочинского, подкоморєго браславского, еєкрєтара короліа
єго млсти, шзбєга и шзрамцУ Она Высоцкого, іако то ширєм на томь позвє ест
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©писано и доложоно. За которьш позвеш и рокь єсми такь поводови, гако и
позваному зложил на рочки кгродскиє вѣницкие, которьіє припасти и сУжоны
быти мают в рокУ тєпєрєшнємь шєстсот чєтвєртомь мсца еєнтєбра сємого
днга, кУ правУ становитисє. Котороє ж то сочєвистоє сознанє возного, вьішєи
мєнованого, га, вргад, до вєдомости своєи прингавши, до книг кгродских: вѣницких
записати казаль. С которых и сєс выпис под пєчатю моєю єст выдан. Писан У
Вѣници.
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговалъ с книгами
Копчинъскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051II, арк. 29. Засвідчена
копія.

Реґести:
Положене позвУ кгродского по СОратовского.
Rell(atia) polozenia pozwu od p. Lawryna Piasoczynskiego po pana
Oratowskiego o zbieglego poddanego. 1604 d. 6 8bris.
Там само. Арк. 29 зв.

1тєпєрєшнєго

№425
1604 p., вересня 11. Вінниця. Інвентар Вінницького замку, складений з нагоди передачі його королівським
дворянином Станіславом Мишкою і галицьким каштеляном Юрієм Струсом з
Коморова у володіння брацлавському, вінницькому та Звенигородському старості
Валентиєві Александру Калиновському
Inwentarz zamku winnickiego jego krolewskiey mosci przez urodzonego pana
Stanislawa Myszkę, dworzaninajego krolewskiey mosci, у wielmoznego pana Jerzego
Strusa z Komorowa, kasztellana halickiego, urodzonemu panu Walentemu Alexandrowi
Kalinowskiemu, braclawskiemu, winnickiemu у zwinogrodzkiemu staroscie, do rąk
oddane' w roku teraznieyszym tysiącznym szescsetnym czwartym miesiąca septembra
jedenastego dnia.
Wprzod opis zamku, iako stoi. Kopiec sypany, wkolo niego rzeka Boh idzie; na
tym kopcu parkan zly ze wszystkich stron; we srzodku swietlicza iedna, z komorą
naprzeciwko, gdzie strzelbę chowaią; podle tego budowania baszta; takže od mostu
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brama. Ktore przerzeczone budowania stare, pognile у odarte. Most do zamku idąc
zly. Komor szlacheckich tamze w zamku do Kilkunastu.
Strzelba. Dzial spižanych w lozach okowanych dwie, u iednego dwoch blach okolo
kol, ryf czterech, czopow trzech у panewki do dziata, a u drugiego ryf dwoch у czopow
dwoch nie dostaie. Hakownicz iednych dlugich, drugich krotszych, wszystkich ogulem
czterdziesci szesc.
Aparaty do strzelby. Kul szrotowych, oblewanych olowiem, do dzial trzydziesci;
kul do hakownic szuflada; form do hakownic cztery; prochu do dzial у hakownic
baryla; rucznicznego prochu trzy częsci baryly.
Insze rzeczy jego mosci рапи halickiemu wedhigjnwentarza oddane, na ten czas,
gdy zamek winnicki przez ogien wniwecz obrocony iest, pogorzaly.
Dwor krola jego mosci pod zamkiem. Naprzod wchodząc do tego dworu po
lewey ręce domėk stary, stoi na dwoch szpižamiach rąbionych. Na gorę idąc schody,
na gorze dwie swietlicze, iedna przeciwko drugiey z komorami; daley idąc kuchnia z
swietliczą y komorą. Przeciwko wrotom, do mlyna idąc, izba stolowa z sienią.
Naprzeciwko teyže stolowey izby, podle dworu paniey Goreckiey, w ktorym swietlicz
dwie, komor cztery у piekamia. Podle tego budowania swietliczka z sienią. Podle
tego domu piwnic dwie przykrytych. Nazad idąc ku tymže wrotom, skarbiec z sienią.
Ostrog w okrąg dworu.
Miasto Winnicza. Jest czleka wszystkiego w miescie nowym у starym, na
przedmiesciach у dworczu mieszkaiący, z shižkami у inszemi wszystkiemi, ogulem
rachuiąc (dwory tylko szlacheckie у domy zydowskie wyiąwszy), szescset szescdziesiąt
ieden, ktorzy więcey nic nie powinni, iedno dzien kosic, drugi zgromadzic a potym
wszystko do zamku albo dworu zwozic.
Zydowie. Domow zydowskich szescdziesiąt у szesc; každy z nich zosobna na rok
powinien liszkę iednę dac.
Dworow szlacheckich, ktorzy žadney powinnosci na sobie nie mają, trzydziesci
pięc.
Myto winniczkie, gorzalka etc. To pospolu z miziakowską arendą y karczm czynilo
kop litewskich czterysta. Ale iz Miziakow przy jego mosci panu halickim do žywota
jego mosci zostal, tedy teraz więcey ta arenda wszystkich tych myt, karczm y gorzalek
winniczkich iedno kop litewskich dwiescie czterdziesci.
Mtyn winnicki. Ten na potrzebę dworską albo zamkow, więc y spiže etc.
obrocono.
Wioska Wisznia. W niey czleka dziesięc.
Zwinogrodzczyzna pustynia. Tam chodzą ludzie na strzelbę, daią po groszy
dwanascie; to zawsze do Winnicy naležy.
Przy ktorym odbieraniu у oddawaniu byli ich mosc panowie Jan Mikolay z Brzezia
Lanckoronski, Stanislaw Grodecki, Marek Choloiewski, Hrehory Baybuza, pisarz
grodzki winnicki, y przyrzeczeni ich mosc odbieraiący y oddawaiący. Na co ciž rękami
swemi podpisali y pieczęci swe przycisneli. Actum et datum roku y dnia ktorego
wyžey.
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Z ksiąžki oryginalney inwentarzy sub № 1-mo, roku 1604, w Archivum skarbu
koronnego znayduiącey się, wypisano y wydano w Warszawie dnia 12 miesiąca
czerwca 1781 roku. Jan Ostaszewski.
Pieczęc Kommissyi skarbu koronnego.
Архив ЮЗР. Ч. VII. T. 3. C. 28-30 (ця засвідчена копія знаходилась в архіві
Київської комісії для розгляду давніх актів). Див. також: AGAD w Warszawie,
zesp. Archiwum Skaibu Koronnego, dziat LVI, W. 4. Засвідчена у ХѴШ cr. копія
(без останнього абзацу документа).

1oddanego

№ 426
1604р., вересня 21. П ’ята (наріжник) Кам’яногірського, Пиківського
й Янівського маєтків, над річкою Сниводою. Інквізиція (дізнання) Вінницьким ґродським судом на місці частини
Кам’яногірського маєтку брацлавського підкоморія і королівського секретаря
Лаврина Пісочинського, захопленої краківським каштеляном кн. Янушем
Острозьким, стосовно того, хто з них насправді є її власником
Выпис с кних1кгродских воєводства Браславьского вѣницких
Літа Божого нарожєна тисєча шєстсот четвертого мсца сєнтєбра
двадцат пєрвого д н а
Пєрєд нами, Федором Стрыжевскіш, подстаростіш, Михайлом Ласкам,
судєю, a Григорємь БаибУзою, писарємь, Зрадниками сУдовыми кгродскими
вѣницкими, дѣалосе на кгрунтє выбитомъ Камєногорскомь, на Урочищ# УрогУ
КрУтоє долины, У паты копца албо наролсника трєх кгрунтов Пыковского,
ІЗнєвского и Камєногорского, протне Лысое горы, за заховальш роком и за
приданємь нас, Ураду кгродского Вѣницкого, дєкрєтомь трибУналским, а то до
выслУхана инквизицим в справє Урожоного єго млсти пна Лаврина
Пєсочинского, подкоморєго браславского, сєкрєтара корола єго млсти, ако
повода, з велможнымъ єго мл. кнажатємь ІЗнУшєм (Острожим, кашталіанам
краковским, позваньш, ©кгвалтовноє вьібитє зь спокої/ного дєржаньїа кгрунтов,
до сєла Камєногорки здавна належачих, ако постУпокь правньш в той справє и
декрет трибУналскии ширєи юбмовліаєт. За которьш приданємь сУдУголовного
и за Ужитємь нас comповодовоє стороны на кгрунты Камєногорскиє, Урочища
тьіє, ю которых вьібитє справа мєжи помєнєньїми сторонами точитсє правнє,
на рокь заховальш, д н а сєгоднєшнєго припальш, зьєхали єсмо и там жє ют
Умоцованого єго мл. пна подкоморєго шлахєтного пна Йвана КоцУба
ПкУшинского, абысмо до 2правнє ютправєнана*2той инквизиции, юриздицию
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нашу фукдовавши и сонУюсобволати казавши, засѣли, прошоны єстєсмо, на што
и дєкрєт трибУналским показал и з нєго тєрминь, на дєн сєгоднєшним припальш,
вьівєл. Гдє Урожоньш пал Вомтєх Домаєвским, плєнипотєнт кнгажати єг(о) мл.
пана краковского за моцю зУполною, до той справы ємУ даною, свєдчилсіа
напротив нам, гакоУргадови, и напротив єго мл. пану подкоморємУ браславском^
гако сторонє, жє тоm кгрунт, на которьш нас завєл єго мл. пан подкомории, єст
власним кнгажати єго мл. ііна краковского, до мєста Пыкова зь стародавна
належачий. А при том повєдил и задал то нам, Ургадови, жє єстє нє суmвласными
судіями албо належними инквизиторами, до тоє справы належачими, с тоє
причины, жє кнгажа єго мл. и иншє3 собьіватєли воєводства Браславского нє
вєдают, єсли в. мс. сут собраны и присгаглыми на тьіє сУды албо Урвды
кгродскиє вѣницкие, кгды ж и єг(о) мл. пан Валєнтии Алєксандєр Калнновскли,
тєпєрєшнии староста вѣниі/кни, допѣро тиждєн албо дви нєдили, гако на
староство Виницкоє наєхал и до того часУ ани присєги, ани жадних сУдов нє
сотправовал; поготовУ и в. мс., Ургадники єго мл., ани присгагали и судовнє
сотправовали, чого ани в. мс., ако Ургад, с повинности своєи, анн сторона
поводоваа нє показУє жадными мУнименты, тылко голыми словы, которые У
сУдУвшєлакого мєстца не мают. А иж т є д ь і Ургад ани сторона поводоваа нє
доводит, соткол бы сє то показало, жє в. мс. єстєстє належними судами албо
инквизиторами тоє справи, т є д ь і просил, абисми на тот час супєрсєдовали
оотдь4т о й справи. ДрУгУюрацию подал, // иж хота бысте ваш. млст., чого сіа
нє признаваєт, били належними судами, т є д ь і того днга свєтого нє може5
жадних сУдов сотправоват, албовѣмъ сєгоднєишого дна єст свато сватого
МатєУша Апостола и Еванєлистьі, которих днни свєтих жадєн суд ани Урад нє
може жадних справ и сУдовь сотправовати и на них засєдат, поготову и в. мс.,
со чим єст право досыт широко шписано. И просил, абыхмо, т ь іє собороны и
сосвєдчєна єго принавши, жадного актУ ани юриздициєи своєи нє фУндовапи,
иншиє и далшиє собороны правньїє вцалє собє заховавши, коториє бы содно до
тоє справи належали, такьжє и свєдєі/ства вшєлакиє. Поводова зас сторона,
єксцєпцию позваного нєважнУю быти показУючи, так повєдила, иж вжє то нєдєл
килка, ако вєдомост ©присазє єго мл. пна старости вѣницкого тєпєрєшнєго и
УрадУ єго мл. на тєрминє сужєна прошли* рочков6, присєги пєрєд
дыкгънитарами и шліахтою воєводства Браславского вьпсонани єст7н вєдлуг
права сотправлєньї, чого, єсли позваныи досєл нє вєдаєт, ани повод повинє»
того д о в о д и т и , ани мы, суд, юрамєнтов своих показовати нє повинни. До тог(о),
єсли би актор пєрєд нами, ако пєрєд приватными, инквизицию свою виводив,
кУсвоєи то шкодє Учинит8, кгды ж инквизициа таа ничого важносте своєє бы
нє мєла и нєправнє вьіправлєна би била, и ако то тєпєр сторонє волно вносити,
такь и на рокУУзнавана инквизиции нєважност єє, акобы з нєналєжности сУдУ
тєпєрєшнєго, пєрєд сУдом трибУналским волно бУдєт, єсли што помочно,
задавати. То повєдивши, Умоцованьшєго мл. іїна подкоморєго проси?, жєбьіхмо,
соттавши нєправнУюєкьсцєццию позваноє сторони, до выправованга инквизиции
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приступили и юриздицию свою фУндовали, кгдыж пєрєд фУндациєююриздиции
нє толко жє жадные контровєрсии розсУжованы, алє ани вношоны быти мают.
А иж сторона дла свіата сєго дніа припалого свіатого МатєУша тєрмин тоє
справы противко дєкрєтови трибУналскому быmu нєслУшньш повєдаєт, так сіа
то платилі наперед, иж з самого дєкрєтУ трибУналского дєн сєгоднєшним єст
назначонь и тєрминь заложонь, а дєкрєта сУдУтрибУналского нє толко жєбьі в
чомъ нарУшаны, алє за сватає завшє мѣты во всєж быти мают, со чомь
констытУщт, гдє со важности дєкрєтов сУдов трибУналских пишє, достаточнє
Учит и вина, хто бы в чом соньш был противньш, єст Уставлена; которомУ9, іако
и Уинших рєчах, такь и термин, коли хотіачи, сторонам складати волност право
зоставило, и сами их мл. сУды свои в свіата по полУднєво-м часє частокрот, іако
сіа то и тепер вжє с полУдніа дєєт, засєдати и штправовати звыкли; и тот сам
дєкрєт трибУналскии, с которого тут тепер рокь и справа идєт, мсца авгУста
дєсіатого дніа в нинєшнєм рокУ в свіато знамєнитоє свіатого Вавринца сталсіа.
(Отож, єсли сторона позванаїа розУмєла быти то собє, што помочно, чємУпєрєд
тьш того на трибУналє нє домовіаласє, ниж дєкрєт тоmтрибУналскии, которьш
с контровєрсьш сторон (обудвух сталсіа, зашов. И свєдчилсіа со вины, жє
позваньш протне дєкрєтови трибУскомУ10нєправнє мовити важитсіа, алє іако то
мало, што важно, такь и вжє по часє сторона вносить. Тоє повєдивши, іако и
вышеы, домовіалсє, // абы тєдьі Уріад кгродскии Вѣницкии, контровєрсии сторон
(обудвух выслУхавши и дєкрєтУ трибУналскомУ добрє присмотрєвши,
належнымъ сУдом в той справє сєбє быти нашєдши, рокь в той справє, декретом
трибУналскам зложоньш, добрьш и правнє припалыи" быти наидУєл*. (От
которого дєкрєтУ позваноє сторони Умоцований, нє приимУючи єго, апєлєвал.
Суд апєліации, иж рєч сосУжонаїа, до того вь справє ш вьібитє и дєкрєт тєж
трибУналскии зашол, нє допУстил. Свєдчилсіа позваньш затьш. Мы, суд
нинєшнии, вєдлє дєкрєтУ трибУналского до слУханіа тоє инквизиции засєвши,
юриздицию свою зновУ фундовали єсмо и соноє12 фУндацию шліахєтномУ
Миколаєви ІЗсликовскому, возномУ єнєралови воєводства Браславского,
собволати водлуг права росказали. Которьш то по[з]ваныи13, тут жє зараз
злєцоньш, собє Уріад (обволаніа сотдавши и сономУ досыт Учинивши, іавнє и
доброволнє сознал, иж вєдлє злєцєніа нашого фУндацию юриздиции юбволал,
жє єсмо засєли до слУханіа инквизиции, и кУзаписаню то выразне вызнал. (От
котороє фУньдации юриздиции нашоє позваний до сУдУголовного трибУналУ
Любелског(о) апєлєвал. Суд с тых жє причин, што вьішєи, к томУ, жє сам
позваньш на тУюннквизицию бралси, а тєпєр єє зволочит, апєліации нє допУстил.
Свєдчилсіа Умоцованьш позваного. Суд тоє шсвєдчєнє приніал. А в далшомь
постУпкУУмоцованьш стороны поводовоє впєрєд, нижли шт сторон свіадєцства
свѣдковь чєрєз нас слУханы были, показал многиє мУнимєнта свои листовньїє
автєнтьїцє, цєльїє и ни в чом нє подоизрєньїє, зь розных акть и розных часов;
іако и пєрвєи, УсУдУнашого прн ючєвистои росправє с позваньш показовал, а
мєновитє сознаванємь14свєдков и акта границ з розными (особами, которьіє в
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прилєглости © границУ com ІЗнєва, сот Пыкова и инших сторон добра своє и
Урочища их, пєвньїми назвисками названьїє, здавна15з добры Камєногорскими
мели, гдє стародавноє Уживаньє тых Урочищь, с которых ©вьібитє чинит повод,
продкомь єго и ємУ, гакоют сУграников, признаны16, выводіачи и УказУючиз них,
иж УрогУ КрУтоє долины, над рєкою Снивотою; протав Лысое горы піата албо
нарожным копєц трох кгрунтовь, Пыковского, Инєвского и Камєногорского,
зышолсіа, ако тєпєр стоимо. И com того нарощеного копца, ставши очима кУ
рєцє БогУ, идєт граница копцами и мєжєю, с правоє рУки мєжи Камєногоркою а
з лєвоє мєжи ІЗнєвам; a зас com того ж нарожника, ©бернУвшисга и идУчи кь
горє тою КрУтою долиною до Урочища СОсникь кУдолинє Полховом и дорозє
жоровецкои по границУ ©вдєєвскУю, што шепѣевскою прозьвали, юкоторУюто
(Овдєєвку актор, ако ©дедицетво своє, цєлоє право собє, гакои пєрвєм, заховУє/и,
и до Вєликоє рУды по границУ євладовскУю. То всє по правом рУцє тоє долины
кгрунт до Пыкова, а по лєвом до Камєногорки. И в том граници камєногорьскои
могилы В єликиє и Мальїє, СОсники, созєра, пола, пасєки и иншиє кгрунты и
Урочища камєногорскиє, ©которых выбите чинит, Указовал. А што привлащаєт
собє позваным границУ свою пыковскУю по ©зєро, тоє єст насеред власного
кгрунту Камєногорского, и по РУмынин ставокь, // тот бывал на Вєликом рУдє,
гдє граница старожитнаа Камєногорьцє [з] Жоравлєвом и Евладовкою, а с
Пыковом жадноє прилєглости там нѣтъ. І7'До того инвєнтар камєногорскоє
маєтности, чєрєз возного Дмитра Щикитинского, собличнє тєпєр У сУдУ
бУдУчого, при Увазаню актороввол*18 списаньш и ©m тридцати лѣтъ зъ
мєнованємь тых Урочищь поданым*17. Чого, дєм, завжды актор спокомнє Уживал
и тых границь с паном Гнєвошомь Стрыжовским ©m ІЗнєва поновил, которьіє и
тєпєр цєльїє быти Указовал, ако ж, дєм, и єго мл. кназ Юрєм Горским из
малжонкою своєю кнєгинєю Богданою Кмитанкою тую ж патУ и границУ свою
com Пыкова потол жє призналм. Насостатокь Указал свєдєцство com многих
дикгнитомров19 и шлахтьі воєводства Браславского, на рочках кгродских
вѣницких со том кривдє даноє, гдє всі гавнє и вьіразнє сознавают, иж тых
Урочищь и кгрунтовь, с которых ©вьібитє справа са точит, такь продковє пна
подкоморєго браславского, ако и єго мл. самь, com лиm давных в спокомномь
дєржаню и Уживаню были. Тьіє докУмєнта и иньис много до того постУпкУ
показавши, цєлост ©казана юных при актєрє20видована21 инквизиции пєрєд
сУдож трибУналским заховавши, свєдки свои, вь актє инквизиции мєнованьїє,
людєм значних, дикгнитаров, шпахтУ и людєм всры годных и добрє в сУсєдствє
вєдомьіх, до ©ддавана свадєцствь вєл. А нѣкоторые, што прибытм сами нє
могли, автентыце листы ©твороными чєрєз возных свадєцства свои до сУдУ
нашого под сУмнєнємь внесли, на22которых то мєновитє ©писано, и при поводє
зостали23. А Умоцованьш стороны позваноє, при апєлацим и ©свєдчєню своел<
моцно стоачи, повєдил, жє нє на юм мєстцУ тые Урочища, которьіє в декрете
трибУналским сут мєнованьїє, с которых сє мєнУє выбитым быт єго мл. пан
подкоморим, и до того, жє нє н[а ©]ны[л<] мєстцУ декрет трибУналским Указал
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сєдєт, але єздит и видити тьіє кгрунты всѣ, которые сут в декрете мєнованьїє,
гдє ж га имєнєм кніажати єго мл. ііна краковского хоч# показam пєвньїми
свіадеі/ствы, жє тьіє кгрунты, с которых сє мєнУє вьібитє, суm власньїє
Пьїковскиє. Гдє н мєщанє пьїковскиє, стоіачи, оозвалисє, мовєчи: Млстивые
панове, радчьтє (одно в. мс. єхати, а мы готовы Указать своє власньїє нивы,
коториє смо на тых кгрунтах, вьпнєи мєнованьїх, comкилкодєсіа/м лєт розробили,
на што быхмо и присєгнУти готовы. И просил, абыхмо, с того мєстца єхавши,
шілєдалитьіє Урочища и положене тых мєстць, далшие постУпки правньїє вцалє
собє заховавши. Которые свєдки позваного Умоцованьш стороны пов[о]довом
видєчии при взываню их кождомУ нєналєжност кУсвєдєі/ствУ УсУдУзадаючи,
протне них всих, такь шліахтє, ако и посполитих людєм, протєстовалсіа и,
шсвєдчившисіа возными, записати дал. Што суд приніал, УказУючи кождого з
них, жє суmвласньїє рУкоданньїє слУги, боїарє и подданьїє єго мл. іша краковского,
коториє тоє вьібитє штправовали, а нє людє волньїє ани родичи тУтошниє,
кгрунтов нєвєдомьіє, с которых жадєн водлуг права за пном своим свєдчити в
той мєрє нє можєт, хиба єсли по нєволи мУсить, што іїм нє поидєт, бо сут мало
нє всѣтьіє, чєрєз которых сіа акторови тоє вьібитє стало. А плєнипотєнт кнгажати
єго мл. іїна краковского такжє противко свіадкол* єго мл. пна подкоморєго
свєдчилсє, выніавши толко сособъгодъных // и дикгнитаров, то єст панов вомских
браславского и виницкого, іїна fŪi/ковского, іїна Кордыша, іїна ІЗкУшикского,
іако нєвєдомьіх кгрунтов. А противко ншим свєдком свєдчилсє, жє сут
пєрєнаніатьіє, кгды ж на каждом шкрУтєним, ревѣзии, инквизиции тьіє свѣдкове
бывают, хто им толко заплатиш; а з стороны тых свєдєгуствь, котороє24сторона
поводоваїа показУє на писмє, то єст шт кніажати єго мл. Романа РУжинского и
comіїна ТємрУка Шимковича, тьіє Управа мєстца нє мают, бо такиє свєдєцства
нє прєз листи, але шчєвистє штправУют.
Мы тєдьі, Уріад кгродскии Вѣницкни, шных свєдков з обУдвух сторон
выслУхавши и тот Увєс акть з очєвистого мовєніа сторон штправивши, на
шбєдвє сторонє списавши и розрлдивши, а25на трибУнал26воєводство Києвскоє,
Вольїнскоє, Браславскоє, котороє напєрвєи сУжоно бУдєт, штослали и рокь бєз
жадного припозвУ шбУдвУмь сторонам заховали и заховУємь. И то всє дліа
памєти до книг нинєшнихь кгродских вѣницких записати єсмо росказали. С
которых и сєс выпис под пєчатми нашими єст выдан. Писан УВѣници.
Три печатки
Фєдор Стрыжевским,
подст[а]ростии вѣницким
Михайло Ласко, судіа
кгродскии вѣннг/кии
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговалъ с книгами
Копчинъскии
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ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051 II, арк. 25-27.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Спр. 4105 Ш, арк. 24-26. Незасвідчеиа
копія. Переклад польською мовою.

Реґести:
А0 1604 d. 21 sept(embris). Decret sądu grodzki[e°] winickiego przy
odprawowaniu jnquisitiei między p. podkomo[rzym] braslawskim у
p. krakowskim.
18 iuly [...] ex inquisicy [...]w do gr(odu) winic(kiego) [...] szkod [...].
Datt(um) w grodzie winnickim. Między x(ię)ciem Januszem Ostrozkim,
pozwanym, a panem Piasoczynskim, actorem, o wybicie z grontu
kamennohorskiego.
Там само. Спр. 4051II, арк. 28 зв.

■книг 2' '2правного оо/иправєніа 3иншиє 4со/и 5можете 6Далі повинно
бути ест.
1Зайве тут слово.
8Потрібно ^чинил бы.
9Це слово тут
випадкове. 10триб#налскомѴ
11Далі відсутні: як кінець речення вызнал або
нашол і речення (кінцем якого є наведені в документі слова быти наицУем), котре
мало розпочатися зі слів Мы, tfpiad кгродскии Вѣницким і в котрому далі мало
бути сказано про правомірність щойно зазначеного умоцованим позивача.
12юнЛо
13Потрібно возньш.
14сознавакє
15Далі має бути границы.
16признано 17' 17Цей фрагмент потрапив сюди випадково, він має знаходитись
далі, перед Наюстатокь.
18акторовсш 19дикгнитаров 20акторе 21при
выввдбню 22в 23Ідеться про листи. 24которыв 25а зайве. 26Далі має бути
на.
№ 42 7

1604 p., жовтня 24. Вінниця. Позов Вінницького земського суду краківському каштелянові,
черкаському, канівському, білоцерківському і богуславському старості
кн. Янушові Острозькому в справі за скаргою брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського про шкоди, завдані панському
дворові і підданим Кам’яногірського маєтку підданими з Пиківського маєтку,
міщанами з Черкаського, Канівського, Білоцерківського і Богуславського
старосте і татарами, які перебували на службі у князя
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051 II, арк. 30-31.
Оригінал. Тут ідеться про виклик позовом на роки, які мали розпочатися
наступного дня після свята Трьох Королів, тобто 7 січня 1605 р. Документ
ідентичний документу № 421. Те саме: Там само. Спр. 4122III, арк. 67-68 зв.
Незасвідчеиа копія. Переклад польською мовою.
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Регести:
Nie sądzono za seimem.
A° 1604 d. 24 8bris. Pozew po p. krakowskiego od pana podkomorze0
bras(lawskiego) na roki ziemskie winickie w roku 1605 o Trzech Kroliach.
Od pana Lawryna Piasoczynskiego do x(ię)cia Janusza Ostrozkiego,
kasztelana krakowskiego, o gwahowne naiechanie y poddanych naslanie
pykowskich na gront kamennohorski, na uroczyszcze Kruta Dolina.
Тамсамо. Спр. 4051II, арк. 31 зв.
№4 28

1604 p., жовтня 25. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду Андрієві Оратовському в справі за
скаргою брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина
Пісочинського про неповернення слуги Яна Висоцького, раніше писаря міста
Жорнищ, а згодом возного єнєрала, який втік до маєтку Оратова
Валентин Алєксандєр Калиновсюш, староста браславскии, виницкии и
звиногородскии
рожоному пну Адрєю1СОратовскому.
Зо всих добрь вшєи мл. лежачих и рУхомых, з вирхности єг(о) кр. мл. а
владности УріадУмоєго старостинского приказую, абы вша мл., пнє ООратовскии,
пєрєдо мною албо сУдомь моим кгродским Виниі/кимь на рочки кгродскиє
виницкиє, которые в рокУ тєпєрєшнємь тисіача шєстсот четвергом мсца
ноабріа тридцатого дніа, волторокь2, припасти и сУжоны быти мают, сам
шбличнє кУправ#, гако на року завитомь, стал, на жалобу и правноє попиранє
пна Лаврина Пєсочинского, подкоморєго браславского, сєкрєтара ег(о) кр. мл.,
Усправєдливил, которьштвою мл. сим моим позвол* позьіваєть, прихиліаючисє к
статуту и констытуции права посполитого, сото, што ж, дєи, в року тєпєр идѴчол*
тисіача шєстсот чєтьвєртаи по Вєлицєдни слуга єго мл. рѴкодаиныи на имє
Х&нВысоцкии, которого пан Пєсочинскии писарем мєским жорнвищьским мел,
а потом и возньш єнєраломь за автєнтикомь постановив, которьш, дєм,
прєпомнивши богазнь БожѴю и срокгост права посполитого, нє Учтивши пна
своєго и зашкодивши немало iratf ПесочинскомѴ и подданьш єг(о) мєщаномь
жорнвищьским, то єст мєновитє справы и листы, ку пра[в]# налєжачиє, и
мамрамы, на розньїє долги єму повєроньїє и до рЛсь даньїє шт єго мл. пна
Пєсочинского, а до того подданымъ єго мл. пна Пєсочин[ск]ого, мєщаномь
жорнвищьскимь зашкодивьши и напозичавши р[о]зных долговь, то єсть,
пфшомѴЛєбкови жидови, арєндарови [ж]орнвищьскому, грошми готовыми коїть
дванадцат винєнь личбы литовскоє, дєлию червоную каразиєв#ю, котораіа
коштовала копь трох грошєи плоских3, копєник брєжинскии, Єви [ж]идов[и],
такьжє арєндарови жорнвшцьскомѴ, копь три грошєи, лоясн[и]кь, за три золотых
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полских куплєньш, Сємєнови Ковалєви полкопы грошєи, Гриіукови Ковтун[о]ви
шаблю, за чотыре золотых к#пьлєную, во Явана Кушнєріа шаблю, купленую за
три золотых полских, #в Андрєга Волошина шаблю, купленую за полчъварта
золотого полского, # Клішка Мєнгашіа седъло из воилокомь, купленоє з[а]
чогарє золотих полских, жидкови Солодовникови грошей [п]олкопы, Лаврннови
Сотникови грошєи двадцат, Клиичисє вд[о]вє грошєи двадцат н чотири,
(Олєкьсє Скалабови грошєи двадцать и шєсть, Маї/кови Маз#рови грошей
двадцат и сємь грошєи, Макьсимовн Рєзникови грошєи двадцать, [Ла]зорови
грош[є]и пшинадцать, Дємкови Мєлникови грошєи пол[ко]пы, Мискови сєрміаг#,
за коп# грошей купленою, К#зєл<цє Сот[нико]ви грошєи двадцать, Валчисє вдове
грошєи сємьдєс[іат] плоских3, Павлови полкопы грошєи, К#ршюви грош[єи
...]надцать, Хоми Слюсарови грошєи двадцать, Гриицєви [,..]ви грошєи
піатнадцать, Курнловн Коротич# гршєи чо[тыр]надцатъ, до того клич#
позычивши Vподданого єго мл. [жорн]вищьского во Йвана Легкого, купьлєн#ю
за сосмь коп плоских3, // с которьш долгом тот то ЇЛн Высоі/ким, гако и с
справами єго мл. пна Пєсочинског(о), забравши, втєкь проч из Жрнвищь4до
маєтьности твоєє, пнє СОратовскии, до (Оратова, а вша, дєи, мл., пнє СОратовскии,
прингавши до сєбє, а5пн# Пгасочинском# выдати нє хочєпгь6. По которого збега
намєстникь єго мл. пна Пгасочинского жорнвищьскин Лєсонтєи Подгаєцькии,
#зіавпт возног(о)7, з #ргад# посылав до вГм., жєбьі 5Гм. єго выдал, а вГм. вьщати
нє хотєл. С которого посланєц намєстника жорнвищьского Миколай Волскии
прєд возньш шлгахєтньш Григорємь Савчинскимь припоручиль8# тисгачи копа*
грошєи и во всихь шкодах, што ширєи подостатку на рок# правномь вГм.
доведено б#дєть. Прото прнказ#ю тобє, пнє СОратовскии, абы твога мл. на рок#,
звышь помєнєномь, самь стал и того збєга з жоною, з дєтьми и зо всєю
маєтьностю поставил, и в том сє во веємь їїн# Пгасочинском# и подданьш єго
мл. жорнвищьскимь наконєць #справєдливил. Писан # Вѣници рок# ДХД мсца
соктгабрга двадцат піатого дніа.
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051II, арк. 32-32 зв.
Незасвідчена копія.

Реґести:
Позов по пна (Оратовского на рочки ноіабровьіє.
Pozew p. Piasoczynskiego po pana Oratowskiego o woznego zbieglego.
An(n)° 1604 d. 25 8bris. WWinnicy.
Там само. Арк. 32 зв.

'Андрєю 1Перед цим словом напрошується # або в.
3полских. Має бути
литовских. 4Жорнвищь 5a зайве. 6хочаш» 7возног(о) 8Подано над
рядком.
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№429

1604p., жовтня 29. Вінниця. Оповідання Гаврила Ободенського від свого й батька свого Богдана імені
перед брацлавським і вінницьким старостою Валентиєм Александром
Калиновсысим про наїзд 28 жовтня 1604 р. Івана Коцуба Якушинського зі своїми
людьми на будинок Б. Ободенського в селі Якушинцях і вчинені при цьому шкоди
ВидимУс с книг кгродских воєводства Бр(аславского).вєницкихь
Лѣта Божого нарожєніа тисєча шєстсот четвертого мсца соктєбра двадцат
дєвіатог(о) дніа
Пришєдши на вріад єго королєвьскоє млсти кгродскии Вєницкии пєрєд мєнє,
Валє»того Алєксандра Калиновского, старосту браславского и вєницкого,
Урожоньш пан Гаврило (Ободєнскии, сам com сєбє и имєнєм пна Богдана
(Ободєнского, сотца свогг(о), соповєдал тыми словы, иж, дєи, року тєпєрєшнєг^
тисєча шєстсот четвертого мсца соктєбра двадцат сосмого дніа правє на
мєшканю пан Йван КоцУбь ГЙкушинскии сам зь слугами, боіары своими,
нашєдши моцно кгвалтм в небытности ііна сотца могг(о) на долі єго
іакушиньскии, пєрвєи чєліад дворную всю зь двора розогнавпш, потм двєри до
комор повысекавши, замки побил, скрынѣ в тых коморах сокирами полупавши,
што в них и в коморах было, всє побрал, там жє и моих власних речей, срѣбра,
паньцировь, мисурокь и иншого риштунку воєнного немало, іако в дому
сотцовьско.м в схованю было, и тые всѣ побравши, до двора свогг(о)
іакушинского сотпровадил. Што всє [...] и достатєчнє потом в протєстацьш
нашои до книг в. мс. кгродскихь вєницких внесено будєт. И просил затым мєнє
пан Гаврило (Ободєнскии сопридане возного з УріадУдліа согпєданіа знаков того
кгвалту и шкод, заннм в том дворе іїна (Ободєнского чєрєз пна Йвана
[Йкушинского починєньїхь. Которому іа возного шліахєтного Михайла
Братковьского придал. А дліа памєти сєє соповєданє єго до книг кгродских
вєницких записати казал. С которых и сєс вьшис под моєю пєчатю єст выдан.
Писань УВеницы.
Кориговалъ с книгами
Копчинскии
НБ ЛНУ, від. рукописних, стародрукованих та рідкісних книг
ім. Ф. П. Максименка, рук. 1806 ГѴ, арк. 7. Незасвідчеиа копія.

Регести:
Протєстацьш Гаврила (Ободенског(о).
In c(ast)ro vinnic(ensi). 29 8br(is) 1604. Obodynscy manifestuią się, iz
Jakuszynski naszedl na dom ich у gwalt robil.
Там само. Арк. 7 зв.
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№430

1604 p., грудня 3. Краків. Привілей короля Сиґізмунда III Галеиі Струсівні з Коморова, дочці
небіжчика галицького каштеляна Юрія Струса з Коморова, на доживотне
володіння селом Салатами
Д ожьівотьє Галенє Стр^совнє на сєло Салаши

Жикгимонт Трєтии etc.
СОзнаымѴел* etc., ижь, маючи добрє залєцоньїє заслуги нєбожчика Урожоного
Юръга Струса с Коморова, капіталіана галицкого, ^мыслили єсмо потомств# єго
позосталому ласкѴ наш#, противко нєбожчикови вѣдомѴю, #чинит и дліа того,
понєваж сєло Салаши, вь воєводствє Браславском а в повѣте Вѣницком сосѣлое,
по смєрти помєнєного Урожоного кашталіана галицкого до шафУнкУ нашого
королєвского прышло, юноє даємо тымъ листом ншим Урожонои Галєнє
СтрУсовнє с Коморова, дочьцє позосталои єго, правом дожывотным зо веєм1
згола до нєє2налєжностьми, с которыми и инши3пєрєд тьш и состатним зошлым
оотєць єи дєржал, то єст4 дворами, фолварками, лУками, борами, млынами,
ставами, єзєрами, пасєками, згола всѣми, нє заховуючи ни дліа нас ани дліа
потомков нших. Котороє сєло прєрєчонаїа Урожонаїа Галєна СтрУсовна будєт
держала до конъца живота своєго. А мы юбєц&мьі за нас и за наїаснєишиє
потомки нши, жє прєрєчонои Галєнє3з доживотіа, єи озднас даного, нєрУшимо и
ником#, абы рУшона была6, допУстими, што и потомковє нши Учьшіать и сонУюв
цалом Ужыванью и дожывотномъ правє заховают, право, ооднакь, наше коетєла
повшєхного и Рєчи Посполитоє вцалє заховаємо. А дліа лєпшоє вѣры рУкоюєсмо
своєю подписали и печать кор#ннѴю прытиснѴти росказали. Писань # Кракове
мсца дєкабра трєтєго дна рок# тисєча шєстьсоть чєтвєрьтого, панованыа
королєвствь наших полекого еємогонадцат а швєдского пєрвогонадцат рок#.
Sigismundus Rex
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 204, л. 74-74 об. Оригінал.

1веєми 2нєго Зиншии 4Далі має бути з.

5Галены 6Далі напрошується ж.

№ 431
1604 p., грудня 7. Краків. Привілей короля Сиґізмунда Шхмільницькому старості Миколаєві Струсу
з Коморова на доживотне володіння селом Мізяковом
Дожьівотьє старосте хмєльницком&'на сєло Мєзіаковь
Жикгимонт Трєтии etc.
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Всѣм вобец и кождомѴ зособна, комѴто вѣдати належыть, вѣдомо чынимо
тьш листомь нашим, ижь, маючы добрє залєцоньїє послѴги ^рожоного Миколаіа
C rp tfca с Коморова, староста хмелницкого, которьш, на старожытных продков
своих зацность и в справах рыцерскт: деяаост памєтаючьі, жадноє соказыи нє
шп^счал, за которые цноты, сод продковь своих взатоє1, и милости, противко
сотчизнє сосветчоные, мѣл, зачим вшєликою2 пилносты старая и по то, абы з
домѴсвоєго людєи, крывавыми послугами залєцоньїх, нє выдават, а зараз з лѣть
молодых до того сє ако напилнєм способол, абы дєлности н цноты фамилєи
своєє достОпил и дла того напєрвєи на Цоцорє противь вѣчном# нєпрьігатєлови
ншомУтатарынови, потом противко козаксш под Лубнами, наконєць протне
Михалови и Карлови нєприатєлом, з нє^важєньем здорова и маєтностии, око
такомѴтаких продковь потамкови прыстоит, застовйочисє3, за валност, за доброє
сотчизны и бєзпєчєнство всѣх нє сомєшкал, хочємо тогды еоном# відомою
вчинити за такиє заслуги єго ласк# и х^ть наш# // королєвск&о показати, жє еєло
Мєзаков, вь воєводствє Браславском а в староствє Вєницком сосѣлаа4, по см^ти
Орожоного Юрьа Струса с Коморова, капггалана галицкого,до дыспозыцыи ншоє
прьпшіо, которую5мы тьш жє правом, акнм соднас небожчыкови капіталіанови
галицкомѴ, кгды староство Вѣницкое спѴсчал, б'позволєна была'6, вспсшненомѴ
старостє хмѣлницкомѴ позволаємо и в Лкьіваньє подаємо тьш листом ншим зо
всѣми пожытками и прьілєглостгами, до соноє7 здавна належачими до конца
жывота єго. А мы собєцУємьі за нас и за нааснєишиє потомки наши короли
полекиє, жє пок#л Урожоньш Миколай C ip tfc зь Коморова жыв будєть, а>ног(о)
зь ^жываньа и посєсьш добрь прєрєчоньїх нерушимо ани, абы содкого ж колвєкь
в спокомнсш^жыванью взрЛион быти мѣл, допустимо, але и мы и потамковє наши
соного заховаємо, права8, соднакь, нашє королєвскоє ноетєла повшєхного и Рєчьі
Посполитоє вцалє заховаємо. Адла лєпшоє вѣрыи пєвности, тот лист рѴкоюншою
подписавши, и пєчат коронною прыгиснѴти єсмо росказали. Писан УКракове дай
сємого мсца дєкабра рок# Божого тиеєча шєстсот четвертого, панована
королєвствь наших полекого еємогонадцать а швєдекого пєрвогонадцать рок#.
Sigismundus Rex
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 204, л. 75-76. Оригінал.

1взтаые 2вшєлакиє або вшєлакоє 3застосов^ючисє
6' 6позволєно было ’соного 8право

4сосєлоє

5котороє

№ 432
1604 p., грудня 10. Вінниця. -

Лист коморника Брацлавського воєводства Леонтія Подгаєцького про
повернення ним брацлавському підкоморієві Лавринові Пісочинському купленої в
останнього половини селища Головачівців, згідно з видеркафноюугодоюміж ними
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ЇЛ, Лєоонтєм Подгаецкии, коморникь подкоморства Браславского, вызнаваю
тьїм моїш листам всѣмъ, комуколвєкь того вєдати бУдєт належало, нинєшнимь
и на потам бУдУчим, што єго млсть пан Лаврин Пєсочинскии, подкомории
браславскии, имєнє своє дєдичноє половицУ сєлища Головачовьского, в кгрУнтє
Жорнищскам над Собам в воєводствє Браславьскам лежачого, в року пропілам
тисіача шєстсоть трєтємь мсца августа дєсіатого дніа продаль мнє и потомком
моим на вєчност з пєвньїх причинь за сто золотых гїолскихь и Увіазанє чєрєз
возного зємского Дмитра Щикитинского на сон час зараз поступиш, а то на
выдеркафь, то єст заховавши собє и потомком своим цєлоє право, до чо1сіа и
призволене моє доброволноє стало, иж коликолвєкь похотіат Умєнє и потомков
моих тУю маєтност свою в той сУмє соткУпити, то их млстіам завжды волно.
Ино ижь єго млсть пан подкомории браславскии вжє тУю маєтност свою в
рУках своих мѣти хотєл, тогды іа прєрєчонУю суму пнзєи сто золотых полских,
сполна com єго млсти до рУкъ своих взіавши, сонУю маєтност половицУ
Головачовєц з людми, там сосєльїми, зъ дворцомь, з ставок и з млынам на
СобУ, и зо всѣми прилєгпостіами и пожитки єго млсти чєрєз того ж возного
зємского Дмитра Щикитинского постУпил и вєчнє того права своєго УступУю, и
єго зьрєкаюсіа, никоторого вжє вступУи причины собє, жонє, дєтєм, потомком и
наслєдкам своим до тых добрь нє зоставУючи вєчньїми часы, іако жєм тот
запис и всє право, штам мєл comпна подкоморого, єго млсти до рУкь сотдаль. А
єсли бы eta коли Умєнє албо потомков моих листьі и право акоє на то показало,
тоє, іако нєправноє, касУю и внивєчь соборочаю такь, нж Ужадного права и
нигдє жадноє моцы и мєстца мєти нє маєт и заподоизрєноє розУміано быти
маєт, содно єго млсть пан подкомории браславскии и потомки єго млсти того
властного дедицетва своєго мают Уживати и тьш, іако властностю своєю,
водлє воли и Уподобаніа своєго, шафовати вєчньїми часы. И на то дал єсми є[го
мл]сти пнУ [по]д[коморому [...] ли]ст [с пєча]тю и с подписам власноє рУки
моєє. При чом были и того добрє вєдомьі за У[ст]но[... пєчати с]вои приложити
и рУками власными подписати рачили ихь млть пан Гнєвошь Стрыжо[вскии],
воискии вєницкии, пан Алєксандєр Кропивницкии а пан Дмитрь Щикитинскии,
возньш воєводства Браславского. Писан в Вѣницы рокУ Божого тисіача
шєстсоть четвертого мсца дєкабра дєсіатого дніа.
Чотири печатки
Лєсонтєи Подгаєцкии, влосною рукою
Alexander Kropiwnicki, wlasnąręką, mp.
Гневош Стрыжевскии, рУка
Дмитрь Щєкичинскии, возны, рука
власнаіа
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4051II, арк. 38. Оригінал.
Те саме: Там само. Арк. 126. Оригінал. Тут документ датовано лише ‘'тисяча
шєстсот”. Текстуально він дещо відрізняється від наведеного в даній
публікації.
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РеГести:
Рок# JXE мсца апрєліа £ дніа # суд# приніато. Йван, Боушь
называмыи, подстарости виниц. Михайло Ласко, судіа.
[А°] 1604 d. 10 decembris. Zapis po [...], ze p. podkomorzy Holowaczowiec
naodku[...].
Zapis od p. Piasoczynskiego jm. panu Leontemu Podhaieckiemu,
komomikowi braslawskiemu, sluzący na polowę Holowaczowiec w groncie
zomiszckim nad Sobem in summa 100 zl(o)t(ych) polskich. 1604 d. 10 Xbris.
Там само. Арк. 39 зв.

‘чого

№433
1605 p., лютого 18. Варшава, на сеймі. Лист короля Сиґізмунда ШТихонові Слупиці про надання дозволу на ґрунті
Куні закласти замочок і осадити містечко, проводити в ньому щорічно два
двотижневі ярмарки і щотижня торг та тримати корчми
(Осада и вольность мѣстскап Сл#пицы во имєню єго К#нѣ
Жикгимонт Трєтии, Божю шстию корол полскии
(0знаим#єм тьш листом нашим всѣмъ вобєц и кождом# зособна, ком# то
вѣдати належить, и нинєшьньїм и на потож буд#чим. Бил намь чоломь
#рожоныи Тихонь Сл#пица, собьіватєл воєводства Браславског^, и просил
нас через певных пановь рад и #ріадниковь нших, абыхмо єм# на власномь
кгр#нтє єго дєдичьномь, в воєводствє Браславскомь лєжачомь, названою Кунє,
твєржЧ к# соборонє com нєпрьштєлєм паньствь їшшхь, замочок заложыти и
мѣстечько садити водлє волности права посполитого з ласки ншоє гсдрскоє
дозволили, такьжє еоном# мѣстечк# єго іарьмарьки, торги и корчмы волньїє и
подданьш єго в том имѣнью К#нє, тєпєр мєшкаючьш и которые вольные
потомь прыходити и там сосєдати буд#ть, волность мѣстъск#ю надали. А так
мы, гедрь, хотечы, абы сіа добра и пожитки подданых ншыхъ розмножали,
звлаща, кгды то на пєрєказє жаднои іарма/жомъ и торьгомь мѣстъ и
пожитковь ншьис нє б#дєт, з владзы и ласки ншоє гсдрьскоє за прычыною их
млсти пановь рад и #ріадниковь ншых на прозб# прєрєчоного Тихона Сл#пицы
то чынечи, дозволили єсмо и симь листом ншимь дозволіаємь в помєнєном
имѣнью єго власної дєдичьномь К#нѣ твєрж# дліа собороны заложыти и
мѣстечко людми вольными и рємєсниками садити. В которож мѣстечк# єго
два іармарки в кождьш rod, то єсть содинь на '' '' а др#гии на ь _1// и по
двє недѣли стояти, а торьгь в кождыи тыждень быти мают. Такьжє
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волность мѣстъскУю подданымъ єго тамошным надаєл*, іако въ иншых
таковых мѣстечках мєщанє маютъ, корчмы волные медовые, пивные,
горилчаные и инньїє питыа и рѣчы вшеліакие, кУ жывности и собыходомъ
посполитымъ налєжачиє, и тєж товары звыклые кУпєі/киє, там меваючы,
торгова/ии, мєніати, продавати, кУповати и шынковати допѴщае м . И вжє на
іармарки и торги тамошные волно бУдєт до того мѣстечка, имѣныа єго, всѣмъ
собывателемъ паньствъ нашыхъ и кѴпцомь чУжоземъскимъ за вшєліакими
звыклыми товарами єздити, платечы юд того прєрєчоном# Тихонови СлУпицы
и потомькомь єго цло або мыто звьіклоє торговоє. Которых то всѣх волностєи
мѣстских прєрєчоньш СлѴпица, жона, дѣти и потомки єго с поддаными своими
кунѣнескими мают Уживат, вшєліакиє пожытки собѣ там розмножаючы, во
всім потому, іако инньїє собыватели зємли и паньствь нших Вольїнскоє2станУ
духовного и свєотского таковых волностєи в ыменыах своих уживакш,
вечъными часы моцю нинєпгьног(о) лист# ншого. Которыи дліа лѣпъшое вѣры
и твєрдости тоє рѣчы, рУкоюнпіою подписавщы, печать коронною прытиснУти
єсмо росказали. Писань Варшавє на соимє валномъ коромномъ лѣта по
нарожєнью Сына Бжого тисєча шєстсот піатого мсца фєвраліа сосмогонадцаю
дніа а панованыа королєвствь нших польского сємог^надца/иь а швєдского
пєрвогонадцать рокУ.
Sigismundus Rex
Zachariasz Jelowicki, secr(etarz) і pisarz
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 204, л. 92 об.-93. Оригінал.

'■ '• Місце для подання місяця проведення ярмарок.
дещо попереду - після зємли.

2Це слово має стояти

№434
1605 p., березня 1. Варшава, на сеймі. -

Лист короля Сиґізмунда III братам Миколаєві, брацлавському хоружому,
і Федорові Шашковичам про надання дозволу на ґрунті Кісниці закласти замочок
і осадити містечко, проводити в ньому щорічно два двотижневі ярмарки,
щотижня торг та тримати корчми
СОсада и волност мѣстскаа Шашкєвичом во имєню их Косницы

Sigismundus Rex

Zachariasz Jelowicki, secr(etarz) і pisarz

РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 204, л. 93 об.-94. Оригінал. Документ ідентичний
документу № 433.
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№ 435

1605 p., березня 19. Вінниця. Зізнання возних єнералів Брацлавського воєводства Миколая
Ясліковського і Дмитра Щикитинського перед Вінницьким ґродським урядом
про те, як проходила його як суду інквізиція (дізнання), свідками якої вони
були, на землях Кам’яногірського маєтку брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського в справі за скаргою
останнього про захоплення їх краківським каштеляном кн. Янушем
Острозьким, і подана цими ж возними до того самого уряду від імені
Л. Пісочинского протестація про те, що цей уряд неправомірно прийняв поданий
йому князем зі значним запізненням примірник запису даних під час інквізиції
свідчень (контроверсій) з боку позиваючої і позваної сторін, причому князь
вніс до нього неправдиві відомості
Вьшис с книг кгродских воєводства Браславского вѣницкого1
Лѣтаг Божого нарожєніа тиеєча шєстсот пгатог(о) мсца марца
дєвіатогонадцат дніа
На вріадє єго кр. мл. кгродском Вѣнт/кол* пєрєдо єною, Михайлом Ласксш,
судєю кгродскиє віницкиє, на тот час б#д#чиє на местцѴ єго мл. пна
Валєнтого Алєксаньдра Калиновског(о), старосты браславского и
звиногородского, постановившисА соблично, возньш2 єнєраловє воєводства
Браславского шліахєтньш3 Миколам ІЗсликовскии 4а Дмитр Щикитинским 4
ку записованю до книгь сознали, иж были єсмо на справє єго мл. пна Лаврина
Піасочинског(о), подкоморєго браславского, сєкрєтара короліа єго млсти, кгды
водлє дєкрєт# трибуналекого ютправована была инквизицига мєжи єго мл.
кніажатєє Ин#шємь (Острозскиє, капіталіаноє краковскиє, позванымъ, com
Пыкова со кгрунты выбитые Камєногорскиє, to граници и со шкоды іїна
подкоморєго на час пєвньш, то єст мсца еєнтєбра двадцат пєрвого дніа в року
близко прошлоє шєстсот чєтвєртомь. Гдє суд кгродскии Вѣницкии, на то
приданыи, то єст єго мл. пан Фєдор Стрыжевскии, подстаростии, его мл. пан
Михаило Ласко, судл, а єго мл. пан Грнгорєи БаибѴза, писар, с повинности
своєє на юньш час положоныи на тьіє кгрунты помєнєньїє выбитые выежчали
и тую инквизицню поріадкомъ своиє зъ ючєвистьіх контровєрсии сторон
ютправовали, и напрод свєдков акторовых поріаднє бєз жадного спрєчаніа и
протєстации ют позваного высл#хали. А кгды пришло до вєдєніа позваного и
сл#ханіа свєдков, тогдьі #моцованьш пна подкоморєго пан Йван І^к#шинскии
ют іїна подкоморєго на єго мл. пна краковского свєдчилсіа, жє єго мл. свєдками
з р#ки своєє, нє людєи сторонных, алє слуг р#коданных, боїар, мєщан и подданых
своих власних пыковских ставиш, а мєновитє Марка Стрєлчинского, писара
мєстьско[го, Юхна] Васканєнка, вомта пыковского, чєрєз которых мєжи инщими
помочники тоє вьіб[итє] ютправовал, іако въ акте єст написано, а Гаврило,
Гринєць, Павєль и иншиє мєщанє пьїковскиє, которых возньїє на томь кгрунтє,
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кгды збожа камєногорскиє, забираючи, до Пыкова провадили, застал и до книгь
сознал, а наюстатокь других людии, нє родичовъ тѴтошних, алє ново, зъ ютлешых
воєводствь, зємль и повєтов зашлых, ничого нє вєдомьис, іако Мєд^ского,
Лубенського з Литви, и инших боїар и подданых своих. Протєстовалсіа тєж и
юто, жє єго мл. пан краковским над звычам и замер права воиска гѴфы нємальїє
на тоm час таж збройно вывел и чєрєз них свєдкомь и сл^гамь пна подкоморєго
ютповєди и погрозки чинил, хотіачи их ооm тоє справы ютогнати, ю што собє
цєлоє чинєнє сторона захов&т. И такь tfptad соныu, свєдковь зь юб^двух сторон
вислухавши и той Увєс акть з очєвистого мовєніа сторон ютправовавши, на
собє сторонє списавши и розрадивши, на трибунал на воєводство Києвскоє,
Вольїнскоє, Браславскоє, котороє напєрвєи с^жоно бУдст, сотослали и рокь бєз
жадного припозв# сторонамь заховали, а до актѴ контровєрсии сотданіа до
В єници сотложили. ПЗікож з стороны пна подкоморєго контровєрсии на tfpiad в
час ютдана и з сторони єго мл. іїна краковского нє рыхло, аж по колкунадцати
нєдєлtax. Зачимь ЛюминалсА пан подкомории, абы tfpiad вжо то водлє вєдомости
своєє, іако констытѴциа Учит, со/«правил. То пакь на сєс час при т[о]мь сознаню
возных протєстованосА соm пна подкоморєго браславского, жє ют єго мл. іїна
краковского нє в час, в колько//надцати нєдєліах, таїа контроверсил на Vpiad
подана в нєвєдомости іїна подкоморєго, в которои калк# рєчєи доложоно, сочомь
при акте инквизиции жадного cnoptf и змєнки нє бьшо, то єст з сторони іакихсь
юбьєжчаніа кгрунтов и соказованіа нив з стороны позваноє, такжє задаваніа
свєдкож пана подкоморєго, іакобы пєрєнаніатьі до тог(о) акт# быти мєли, чого,
дєи, суд мимо право и над контровєрсию приимовати вжо нє мєл кУ#ближєню
справєдливости пна подкоморєго, заховуючи ємУ в тож цєлоє пра[в]о. А такь іа,
вріад, тоє ючєвистоє сознанє возных и протєстацию, ют іїна подкоморєго
вчиненою5, до ведомости своєє приніавши, до книг кгродских вѣницьких записати
казаль. С которых и сєс выпис под моєю пєчатю єст выдан. Писан УВѣници.
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051II, арк. 46-46 зв.
Незасвідчена копія.

Реґести:
Kopia manifestacyi. О nieacceptowanie controwersy [...] pana
podkomorzego kijows(kiey) (!). Z ruskiego extraktu po polsku pisana у w grodzie
4'luckim‘4, iesz[cze] zeznana winnickim.
Anno 1605d. 19 marca. W sądzie gr(odzkim) winick(im) w sprawie Lawryna
Piasoczynskiego z Januszem Ostrowskim, k(asztelanem) krak(owskim) o
kwestie grontow kamionohorskich.
Там само. Арк. 47 зв.

1вѣницкихъ

2возныи

эшліахетныи
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4' 4Перекреслено. 5Ѵчинен^ю

№436
1605 p., березня 23. Вінниця. -

Позов Вінницького земського суду складові Вінницького ґродського уряду
з вимогою з’явитись на сесію коронного трибуналу в справі за скаргою
брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського про
неправомірні дії цього ґродського уряду, пов’язані з конфліктом підкоморія з
краківським каштеляном кн. Янушем Острозьким, викликаним захопленням
останнім частини Кам’яногірського маєтку: уряд вніс у свій декрет представлений
йому князем зі значним запізненням його, з неправдивими відомостями,
примірник запису з його ж і підкоморія боку свідчень (контроверсій), даних під
час проведення Вінницьким ґродським судом інквізиції на згаданій частині
маєтку; уряд також протестацію підкоморія, спричинену сказаним вище, не вніс
у свою книгу, через що той змушений був внести її в книгу Летичівського
ґродського суду
Жыкгимонтъ Трєтии, з ласки Бжєи корол полскии, великий кнзь литовскии,
рУскии, прУскии, жомоитскии, мазовєі/кии, ифліанскин, кготскии, швєдскии,
вандалским дєдичньт король
Вамь, Урожоньш ФєдорУ Стрьіжєвскому, подстаростєму, Михайлу Ласку,
суди, а Грєгорю Баибузє, писарови, Уріадникол* судовымъ кгродскимь
вѣницкимъ.
З особь и зо всих добрь вшихь, и с тых жє Уріадовь приказУємь, абы єстє
пєрєд судом ншимь головньш трибуналскимь в Люблинє на воєводствє
Вольїнскоє, Браславскомь альбо Києвском, котороє напєрвєи com положеній
сєго позву по выштю шести нєдєл в року тєпєрєшнєм тисіача шєстсот піатаи
припадєт и сужоно будєт, собличнє и завите сами стали на жалобу и правноє
попиранє Урожоного Лаврина Піасочинского, подкоморого браславского,
сєкрєтара ншог(о), которьш вас позывает и припозывает сото, иж мєл со» зь
кнзємь ІЗнУшомь СОстрозским, кашталіаномь краковским, справу УсудУвшого
со кгвалтовноє вьібитє своє зь кгрунтов своих Камєногорских и со шкоды.
(От которог(о) судУ, кгды сіа то было, на трибунал близко прошльт Любєлскии
на воєводство Києвьскоє выточило, суд головныи на инквизицыю дал то
дєкрєтомь своилі, котороє сотправова»є ' вєрност вша'1 злєциль. Подлуг
которог(о) вєрност вша тУю инквизыцыю в року близко прошлол* тисіача
шєстсот четвергом мсца сєнтєбра двадцєт пєрвого дніа на кгрунтє выбитхш
ютправовили, свєдков стороны поводовоє без жадног(о) спрєчаніа и
протєстацьш ют позваного вислухали. А протав свєдковь пна краковского,
иж сут боїарє, слуги [и п]одданьіє єго и людє ютлєгльїє, кгрунтов нєвєдомьіє,
протєс[тац]ьію ют актора внесено возными, юсвєдчєно и до того листу
инквизыцыи записано. 7юл же єстє заразомь акть тоє икквизыцыи на собє
сторонє списавши и розрадивши, на трибунал на воєводство Києвьскоє,
Вольїнскоє, Браславьскоє, котороє напєрвєи сужоно будєт, ютослали и рок
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бєз жадного припозву сторонам заховали а до дєкрєту контровєрсьш списа»»
и штдана до Вєницьі штложили и с тьш сіа ш/итол розєхали, іако то всє
мєновитє на поступъку тоє справы шписано. ІЗко ж з стороны подкоморого
контроверсыга на #рад зараз в час штдана, а з ііна краковского и по выштю
немалого часу штдана нє была. Зачіш #поминалса подкоморыи, абы вєрност
вша, вжє жадноє контровєрсьш нє приимуючи, тую рєч водлє тог(о), што на
инквизыцыи вношоно, гако конституцыга Учиш, правили. Нилстш вєр. вша, нє
вєдати, дліа акоє причини, того акту з шчєвистого мовєнга сторон подкоморому
в час вьщати нє хотєли. А шт пна краковског(о) контроверсыю нє в час, аж
в колконадцєт нєдєль, на #рад ваш в нєвєдємости подкоморого поданню,
приніали, в которои то доложоно, шчомь при акте инквизыцыи жадного спор#,
змєнки и протєстацьш // шт позваного нє было, то єст з стороны штзываніа
сіа на іакоєс шбєлсчанє кгрунтов и шказованіа нив шт позваного, такьжє
задавана свєдкомь подкоморого, акобы до того акту пєрєнаніа2 и кгрунтов
нєвєдомьі быти мєли. Што вєрност вша, мимо право и над контровєрсьно
приніавши, до дєкрєту вписали к# #ближєню права стороны поводовоє. 31Йко
ж и протестацыи4штом шного5, противко вєрности вшом #радовнє чинєноє6,
до книгь кгродских виницких суд# вєрности вшои вжє руку7шдного з вас, а
мєновитє #рожоного Михайла Ласка, суди, подписана, прингата, а потомь зас,
нє вєдати, за іакою причиною, сканцєлована, приніати и записати єстє вєдлє
повинности #ріад# своєго нє хотєли. КоторЛо8 аж # к[г]родє Лєтичовскомь,
іако близшіш, вчинити мусил'3. Прото абы єстє # прєрєчоного суд# головного
трибуналу Любєльского, до которого на тот жє тєрмин и сторона, вамь
налєжнаїа, єсть ш тоє ж припозвана, стали и скасована такового причинку
над лист инквизыцыи декрету трибуналекого прислухали, и в томь са акторови,
ако с права приидєт, #справєдливили, ако то всє на рок# пришлол* вам правнє
а ширєи доложоно и шбаснєно будєт. Писан # Вѣницы рок# тисача шєстсот
патого мсца марца двадцєт трєтєго дна.
Позов
Печатка

Йван Мик#линскии, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051 II, арк. 49 зв.
Оригінал.
Реґести:

По іїна Фєдора Стрьіжєвского, подстаростєго виницкого кгродского.
1605 die 23 marty. Pozew pana Piasoczynskiego po uiząd grod(zki) winnicki
o wybicie z Kamionnohorki.
Там само. Арк. 49 зв.
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'■ 1вєрности вшои 2пєрєнанита 3' ъВставка, подана після підпису Йван
МикѴлинскии, писар. 4протестацыя *Ідеться про повода, ‘чинєнаїа 7рукою
%
Далі напрошується записати.
№437
1605 p., березня 23. Вінниця. Припозов Вінницького земського суду краківському каштелянові,
володимирському, черкаському, канівському, білоцерківському і богуславському
старості кн. Янушові Острозькому з вимогою з’явитися на сесію коронного
трибуналу в справі за скаргоюбрацлавського підкоморія і королівського секретаря
Лаврина Пісочинського про те, що князь вніс неправдиві відомості у свій
примірник запису з його і підкоморія боку свідчень (контроверсій), даних під
час проведення Вінницьким ґродським судом інквізиції на захопленій князем
частині Кам’яногірського маєтку позивача, до того ж зі значним запізненням
подав цей примірник Вінницькому іродському урядові для запису його у свій
декрет; крім того, даний уряд протестацію підкоморія, спричинену сказаним
вище, не вніс у свою книгу, через що той змушений був внести її в книгу
Летичівського ґродського суду
ЛНБНАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051II, арк. 48. Оригінал.
Документ ідентичний документу № 436.

Реґести:
Позов противньш по пна краковского.
1605 d. 23 mart(ii). W Winicy. Przypozew na tribuna[l] po p. krakowskie0o
przyczinek w decrecie sądu grod(zkiego) winickiego w decrecie ich nad act
inquisitiei i o nieprzyięcie protestatiei od woznych.
Na tryb(unal) kor(onny) lub(elski) od Lawryna Piasoczynskiego po
Ostrowskiego (!), kasztt(elana) krak(owskiego) w sprawie kwestymoy (!)
Kamiennohorki o rozne niesprawiedliwe wyrobki. W sądzie grod(zkim) winickim
wyniesiony oryg[i]nalny pozew.
Там само. Арк. 48 зв.

№438
1605p., квітня 6. Вінниця. Зізнання возного єнєрала Брацлавського воєводства Андрія Трембицького
перед Вінницьким ґродським урядом про проведене ним ув’язання брацлавського
підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського в половину селища
Головачівців після повернення її останньому коморником брацлавського
підкоморства Леонтієм Подгаєцьким, згідно з видеркафною угодою між ними
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Выпис с книг кгродских во[є]водства Браславског(о)
Лѣта Божого нарожєніа тьісєча шєстсоть піатого мсца априліа шостого дніа
На #ріадє єго кр. млсти кгродском Виницксш пєрєдо мную1, Йваном, рєчоньш
Бог#шо.м, Дєшковскил*, подстаростим судовим кгродским вєницкіім,
постановившися» шчєвисто, возньш єнєрал зємскии .воєводства Браславского
вѣницкии шліахєтньш Андрєи Трємбицкии ку записованю до книг кгродских
вѣницких тыми словы сознал, иж котор#ю маєтность половиц# сєлища
Головачовєц, # воєводствє Браславскомь лежачую, продал был єго млсть пан
Лаврын Піасочинскии, подкоморьш браславскии, короліа єго млсти секретар,
пну Лєшнтєю Подгаєцком#, коморнику подкоморства браславского, за с#м#
пѣнезеи за сто золотих полских, заховавши собє и потомком своим цєлоє право,
коли хотіачи, т#ю маєтност зас # пана Подгаєі/кого за т#ю ж с#м# штк#пити;
іако ж єго мл. пан подкоморьш прєрєчон#ю с#м# пѣніазеи пну Подгаєцком#
штдал а пнь Подгаєцкии тоє маєтности єго мл. #ступил и чєрєз возного зємского
Дмитра Щикитинского подал; нижли в том часє Щикитинскии, нє сознавши
того #віазаніа до книг, з сєго свѣта зышол. А так, б#д#чи мнє шт #ріад# в. м. на
то листовне приданым, рок# тєпєрєшнєго тысіача шєстсот піатого мсца априліа
второго дніа т#ю маєтност помєнєную половиц# сєлища Головачовєц з людми,
там шселыми, з дворцомь, з ставом и з млыном на Собу и зо всѣми кгр#нты,
прилєглостіами и пожитки за пост#пєнємь пна Подгаєцкого доброволньш єго
млсти пну подкомором# браславском# в мої/, в держане и в спокоиноє #живанє,
іако власноє дєднцство єго, подал и в то єго мл. #віазал. ІЗко ж іа тоє
доброволноє сознанє возного, до вєдомости своєє #ріадовоє приніавши, до книг
кгродских вѣницкихъ записати казал. С которых и сєсь выпис под моєю пєчатю
єсть выдан. Писан # Вєници.
Печатка
[Гр]єгор[єи Баи]буза, писар
Корикговаль с книгами
Копчиньскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4051 II, арк. 53.
Засвідчена копія.

Реґести:
А. 1605 d. 6 aprilis. Intromissia w Holowaczowce [...] p. podkomorze0[...].
Intromissya pana Piasoczynskiego do Holowaczowiec, w woiewodstwie
braslawskim lezących. Anno 1605 d. 6 aprilis. In c(ast)ro vinnicen(si).
Там само. Арк. 53 зв.

'мною
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№ 439

1605 p., квітня 15. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду брацлавському підкоморієві і
королівському секретареві Лавринові Пісочинському в справі за скаргою
зем’янина Подільського воєводства Прокопа Вітковського про неповернення
підданих, які втекли з села Гулів того ж воєводства до міста Жорнищ
Валєньтии Апєксандєр Калиновъским, староста браславскии, вѣницкии и
звиногородскии
^рожономУ єго мл. пну Лаврину ПєсочинскомУ, подкоморомУ браславьскомУ,
секрєтарУ короліа єго мп.
Зо всѣдс добрь вГм. лежачих и рУхомых звирхьностю єго кр. мл. а владзою
УріадУмоєго староства вѣниі/кого приказУю, абы вша мл. пєрєдо лшою самьш
албо сУдол* моюи кгродскіш на рочькох кгродских вѣницкихъ, которьіє в рокУ
тєпєрєшнємь тисєча шестсотном піатол* мсца маса сємогонадцєт дніа
припадУт и сУжоны бУдУт„кУправУ самь собличьнє и завитє сталь на жалобУ и
правноє попиранє Урожоного пна Прокопа Витковьского, зємєнина воєводства
Подолского, которьш вГм. сіш позвеш моим позывает о) то, ижь року прошлого
тисєча шєстсот трєтєго подданьїє єго кр. мл. з дєржавьі єго з сєла ГУлюв, У
воєводствє Подольскол* лежачого, на иміа НаУмь ГУль, Васил атаман, Йван,
КУрило, СОстапь сыны НаУмовы, з жонами, з дєтми, с конми, з быдломъ и з
немалою маєтностю своєю прочь поУтєкавьши, и1там за вГмлтю в маєтности
в7м., в мєстє Жорнвищахь, У воєводствє Браславъскол* кгрУнтол< лєжачоє2,
шеєли. Которых то подданых, звыш мєнованьїх, вГм., до тоє маєтност[и с]воєє
приніавьши, и1нинєпгьнємУповодови ихвьздати нє хочете. [Ико] ж тых подданых
кождого з них зособна повод противько 57м. шацУєт [по п]єтисот гривен грошей
полских. Прото абы вГм. на рокУ, звыш менов[анол<, с]ам стап и на то всє, што
вГм. ширєи словьнє правьно юказано [и юбіаснє]но бУдєт, оотповєдаль и во
всєм сє наконец Усправєдливиль. Писан[ь УВ]ѣниц[и] рокУтисєча шєстьсотного
піатого мсца априліа [пєт]огонадцат дніа.
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. S, on. 1, спр. 4051 II, арк. 54.
Незасвідчеиа копія.

Реґести:
Року ДХЕ мсц. августа ГГ[дни]. З розєиму [...] и (отсужон, дєіфєт
єст в протукулє.
Повод позваного здал на Упад. Арєст. (Отсужон.
Powod przez p. Domaiowskie0, a pozwany przez p. Podhaieckie0rozeimuią
rok teraznieyszy dp roczkow blisko przyszlych winickich, ktore po tych
napierwiey sądzone będą. Y maią miec obie stronie rok taki, yako y dopiero
miec mieli, nie ublizaiąc [...] obiema storonom przypozwu. W. Damayowski.
Лєсонтєи Подгаєцки.
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Po p. Piasoczmskie0do Zorwyszcz (!) oth p. Witkowskie0o zbiegi.
Piasoczynski cu[m] Witkowski. O zbiegi ze wsi Uhlow (!) do Zomiszcz
pozew. 1605 d. 15 aprilis. Dat(um) wWinnicy.
Там само. Арк. 54 зв.

1и зайве. 2лєжачом
№ 44 0

1605 p., квітня 28. Вінниця. Позов Вінницького земського суду краківському каштелянові,
черкаському, канівському, білоцерківському і богуславському старості
кн. Янушові Острозькому в справі за скаргою брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського про шкоди, завдані панському
дворові і підданим Кам’яногірського маєтку підданими з Пиківського маєтку і
міщанами з Черкаського, Канівського, Білоцерківського і Богуславського
староств
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051 II, арк. 55-56.
Оригінал. Тут ідеться про виклик позовом на роки, які мали розпочатися
наступного дня після свята Святої Трійці. Документ ідентичний документу
№427.

Реґеста:
Anno 1605 d. 28 aprili[s]. Pozewziemski winnicki na roki o s(więtey) Troic[y]
o zboze kamienohorskie prze(c)iwp. krakowskiemu Piasoczynskich.
Там само. Арк. 56 зв.

№441

1605 p., травня 20. Вінниця. Декрет Вінницького іродського суду в справі за скаргою обивателя
Подільського воєводства Андрія Петриковського про неповернення підданих,
які втекли з сіл Маркушів і Морозівки того ж воєводства до міста Жорнищ,
маєтку брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина
Пісочинського
Выпис с книг кгродских воєводства Браславског(о) вѣницких
Ш>та Божог(о) нарожєніа тисєча шєстсот піатого мсца маїа двадьцатог(о)
дніа
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На рочкох кгр[одс]ких вєницких, которьіє в рок# теперешнєє мсца маїа
сємог(о)надцат дніа припали [и су]жоны были, пєрєд нами, Йваном, рєчоньш
Б о г # ш є л і , Дєшковским, подстаростам, а М[и]хаилол< Ласкомъ, судєю,
вріадниками кгродскими вѣницкими, кгды сє приточила справа [за] позвом мєжи
шліахєтньш пном Аидрѣемь Пєтриковским, поводом, з одноє, а #рожоным [єг(о)
ш.] пном Лавринам Пасочинским, подкоморим браславским, сєкрєтаром короліа
єго мл., позван[ьш, з] др#гоє стороны, в которои справє повод сам, б#д#чи
шчєвисто # с#д#, и чєрєз #моцованого своєго пна Ина Лєнског(о) по приволаню
стороны позваноє чєрєзь возног(о) до права поднєс позов на позваног(о),
выданыи тыми словы:
Валєньтьш Алєксандєр Калиновскии, староста браславскии, вѣницкии и
звиногородскии
^рожоном# єго мл. H5# Лаврин# Пєсочинском#, подкомором# воєводства
Браславског(о), сєкрєтарови єго королєвскоє мл.
Зо всіх доб/7 в. мс., лежачих и р#хомых, звирхностю єго королєвскоє мл. а
владзою моєю старостинского1приказую, абы в. мс. пєрєдо .мною або судом
моим кгродским Виницюш на рочках кгродских вѣниг/ких, которьіє в рок#
теперешнєє тисєча шєстсот піатож мсца маїа сємог(о)надцєт дніа припад#т и
с#жоны б#д#т # дворє єго королєвскоє мл. Виництм, шчєвистє и завите стал на
жалоб# и правноє попиранє #рожоног(о) пна Амдрєіа Пєтриковског(о),
собывателіа воєводства П о д о л с к о го , которьш в. мс. сим моим позвом позьіваєть
што, што, дєи, в рок# прошлом тисєча шєстсот втором навеснѣ подданьїє єго
власные дедичные з добр єго мл. сєла Маркушов на иміа Павєл Нєдєлка, Антон
Пушиц а Фєдор Климчєико, к том# теж и в рок# тисєча шєстсот трєтєл*
подданьш2того повода, выш мєнованог(о), власные дедичные з добр сєла єго
мл. Морозовки, # воєводствє Подолском лєжачог(о), на иміа Лашко, Йван, ЇЛцко,
Вавринєц Ліах, Тр#ш, К#рипєц, Гаврило, Игнат, з жонами, з дєтми, с конми, з
быдлом и зо всими маєтностіами своими до маєтности в. мс. мєста Жорнищь
збєгл[и] и там под в. мс. мєшкают, а в. мс. их том# поводови видат нє хочєпгь
к# кривдє и [шк]одє єго вєликои. Которьис то подданых, вышъ помєнєньїх,
кождог(о) з них зособно ш[а]ц#єт собє повод противко в. мс. по піатисот гривен
грошєи полских. Прото абы в. мс. на рок# помєнєном стал и на то всє, што
в. мс. ширєи шбіаснєно б#дєт, правнє штповєдаль и [в]о веєм сіа том# поводови
#справєдливил. Писан # Вєници рок# тисєча шєстсот піатого [м]сца априліа
четвертого дніа.
А по вычитаню того позв#, довєдши сторона пово[дов]аіа [д]остаточнє рок#
и позв#, просила, абы сторона позванаїа до скутєчного шповеданіа дєкрєтолі
притиснена была, шбороны всѣ правные вцалє // собє захов#ючи. А вмоцованыи
стороны позваноє пань Вавринєг/ Юшинскии, шбличнє # суд# стоіачи, кривды
помєнєньїє нє признаваючи и всѣ шбороны правньїє позваном# вцалє заховавши,
повєди[л], иж повод актором належнымъ в той справє быти и єє попират нє
можєт, кгд[ы ж т ь іє ] добра, с которых шзбєги чинит, нє єст єго, алє чиє иншиє,
935

абы іакУю налєжнос[ть] до них меч, теды без инъших Учасников тых добрь со
то самь чинит не можєт. СОтож [п]отрєба, абы Указал, жє то добра ест єго
властьные, и сон сам, а е3хто иншии, до них на[лє]жит. А иж того нє УказУєть
и Указат нє хочєт, ани сє до того бєрєт, т є д ь і пр[оси]л волности comналежного
повода и всєє справы. А повод повєдил, жє права н[-ам]аєтность з собою носит
нє пов[и]нєн ани єго показовагь на гольїє слова позваног(о), алє власносте
подданых прмсєгою вєдлє констытУции4, в рокУ самдєсіат сосмомь со збєгах
Уфалєноє, довести ест готовь; и вжє то нє новые такиє вымовки позваних, которьіє
завшє декретами трибУналскими соттинаны бывают, собороны всѣ иншиє
правные в моци своєи зоставУючи. Суд нинєшнии кгродскии Виницкии,
прихилаючисє до констытУци4, со збєгах Уфалєноє, наидУє, жє повод права
показоват нє повинєн а позваному далєи постУповат наказУєть. (От которог(о)
дєкрєтУ Умоцованьш сторони позваноє до сУдУ головног(о) трибУналского
апєлєвал. Суд єму тоє апєліации допУстил и рокь за тоєю апєлгациєю собєкш
сторонам пєрєд судом головньш трибУналским в Люблинє на тоm час, кгды
справы воєводства Брл. поргадкол* инших воєводствь напєрвєи по датє того
дєкрєтУ припадУт и сужоны будУт, сочєвисто кУ правУ становитисє зложил и
заховал и тот декрет суда своєг(о) до книг кгродских вѣницких записати казал.
С которых и сєс вьшис под нашими пєчатми ест выдан. Писан УВиници.
Печатка
[Гр]єгорєи Байбуза, писар
Корикговаль с книгами
Копьчиньским
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4051II, арк. 57-57 зв.
Засвідчена копія.

Реґести:
N(on) spectat ad hocce interesse.
A° 1605 d. 20 maii. Appellatio miedzy p. Pietrykowski(m), actor(em), a
p. podkomorzym braslawskim o [zbie]gy.
Там само. Арк. 58 зв.

1старосганскою 2подданьш Знє 4констытУции
№ 442
1605 p., травня 20. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою Прокопа
Вітковського про неповернення підданих, які втекли з села Гулів Подільського
воєводства до міста Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія і королівського
секретаря Лаврина Пісочинського
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Выпис с книг кгродских воєводства Браславского вѣницких
Лѣша Бо[жог(о) нарожє]ніа тиеєча шєстсот піатого мсца маїа двадцатог(о)
дай

На ро[чках] кгр[одск]их [в]ѣницких, которые в рок# тєпєрєшнєм мсца маїа
сємог(о)надцат дня припали и с#[ж]оны были, пєрєд нами, Йваном, рєчоньш
Бог#шєм, Дєшковским, подстаростим, а МихайломЛ[а]скпм, судєю, врпдниками
кгродскими вѣнт/кими, кгды сє приточила справа [за] позвеш мєжи Урожоньш
пном Прокопом Витковским, поводом, з одноє, а єг(о) млепо іі[но}м Лаврином
Пєсочииским, подкоморим браславским, секретарем єго кр. млс[ти], позъваным,
з др#гоє стороны, а то о збєги подданьїє єго королєвскоє млсти а дєржавьі
повода нинєшнєг(о) власньїє сєла Г#люв, # воєводств[є] Подолском лежачого,
на иміа о На#ма Г#ла, Василл Атамана, Йвана, К#рила, (Остапа ' сыны
На#мовы', сожоны, дєти и маєтности их, [іа]кобы до имєніа позваног(о) мєста
Жорнищь збєгти мєли, которых подданых повод, сошацовавши коледого з нихь
зособна по піатисот гривен гршєи полских, позваног(о) на рочки нинєшниє
кгродскиє вѣницкие запозвал, іако ж то ширєи на том позвє єст описано и
доложоно, на рок# тєдьі нинєшнєм, за тьш позвом припалом, сторона поводоваїа
чєрєз #моцованог(о) своєг(о) пна Вонтєха Домаєвског(о) а позваньш такжє чєрєз
#моцованог(о) своєго ііна Вавринца Юшинског(о) т#ю справ# под тою ж моцю
до рочков кгродских в ін и і / ких, которьіє по сих напєрвєм припад#т и с#жоны
б#д#ть, юткладают, роспис#ют и розєим#ют. На которых то рочках, вьппєи
мєнованьїх, суд нинєшнии кгродскии Вѣннцкии за позволєнємь обєюх сторон
рок певныи и завитыи обєкш сторонам бєз припозв# и к# далшом# пост#пк#
тоє справы складаєш и захов#єт, однак ничог(о) нє #ближаючи на обєдвє
сторонє оборонам правньш, але и овшєм на обєдвє сторонє вцалє собє
захов#ючи. Што всє дліа памєти до книг кгродских вѣниі/ких єст записано. С
которых и сєс выпис по[д н]шими пєчатми єст выдан. Писан # Вѣницы.
Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикгова[л]ь с кн[игами
Копьчи]ньскии
ЛНБНАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4051II, арк. 59. Засвідчена
копія.

Реґеста:
[Roz]pis między ur(odzonym) Witkowski[m a] Lawrynem Piasoczynskim
[o zjbiegle poddani.
Там само. Арк. 59 зв.

‘‘ 'сыновНаУмовых
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1605 p., травня 20. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою Анни
Войтеховської та її чоловіка Богдана Ободенського як її ж опікуна про наїзд
Івана Коцуба Якушинського на їхній будинок в селі Якушинцях та вчинені при
цьому шкоди
Вьшис с книг гродских воєводства Браславског^о) виницких
Лѣта Ъожог(о) нарожєніа тисєча шєстсот патог(о) мсца маса двадъцатог^
дна
На рочкох кгродских виницких, которьіє в року теперешнєє мсца маса
сємог^надцат дна припали и сУжоны были, пєрєд нами, Йванам Богушолі
Дєшковским, подстаросгим, а Михайлам Ласкам, судєю, вріадниками кгродскими
виницкими, кгды сє приточила справа за позвом мєжи Урожоньш пном Богданам
(Ободєнским, іако сопєкунол< малжонки єг(о), и малжонкою ег(о) пнєю Анною
Воитєховского, поводами, з одноє, а Урожоньш іїном Иванол< КоцУбол<
ІЗкушинским, позваньш, з дрУгоє стороны, в которои справє поводовє чєрєз
Умоцованог^ своег(о) ііна Вотєха1 Калишєвског(о) по приволаню чєрєз
возног(о) стороны позваноє до права поднєсли позов, на позваного выданы,
писаны тыми словы:
Валєнтии Алєксандє/J Калиновскии, староста браславскии, виницкии и
звиногородскии
Ѵрожоному пну Йвану КоцУбУІЗкупшнскому
Зо вси2добр вмл., праву инших сособь положєнєм тог(о) позвУнє Уближаючи,
владностю староства моег(о) виницког(о)3 припасти и сужоны быти мают в
року тепєрєшнєм тисєча шєстсот патам мсца маа сємог^надцат дна,
ообличнє и завитє стал на жалобу и правноє попиранє Урожоног(о) єго млсти пна
Богдана (Ободенског(о), ако малжонка и шпєкуна малжонки єго, и малжонки
єг(о) пнєє Анны Воитєховског(о), которые вмс. позывают со то, иж року
щ>ошлог(о) тисєча шєстсот четвертого мсца шктєбра двадцат озсмог(о) дна
вша млст сам шсобою своєю з многими слугами и помочниками своими, в
нєбьітности тых поводов нашодши моцно кгвалтам на дам их власний мєппсана
их спокоиног^о), в еєлє ІЗкупшнцах лєжачии, до комор их моцно кгвалтаді, в там
дому замки поеодбивавши, взол и кгвалтовнє пограбил єси панциров чотьфи,
куплєньїх по шести копь гр. литовских, прилбиц чотыри, куплєньїх по полторы
копы гр. литовских, кобє/щов адчамских два, куплєньїх по двадцати золотых
полских, мєдУ рУчку, купленую за шєст кой гр. литовских, цѣнУ розног(о),
купленого за патдєсат золотых, котлов два за шєст залогах полских, рУчниц
чотыри, куплєньїх за шєст копь гр. литовских, гаковниц двє, куплєньїє по
патнадцат золотых полских, порохУ камєнєи пат, куплєньїх по три золотых
полских, солова камєнєи три, купленог(о) за полторы копы грошєм литовских. И
то, дєм, всє вм., побравьши и пограбивши, // на пожитокь свои албо там, гдє
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хотєл, юбєрнул и привлащил. СОкотороє кгвалтовноє насте на дом повод право
волноє, на своєм мєстц# зоставши4собє вцалє, тєпєр толко ю тот бєзправньш
грабєж сим позвом вмс. позывает. Прєто абы вмс. на року помєнєном стал,
поводом со тот грабєж и вину статутовую во веєм наконєц #справєдливил.
Писа» # Виници року тисєча шєстсот піатог(о) мсца априлга двадцат второг(о)
дай.

А по поднєсєню того позву, довєдши повод достаточнє року и всі контєита
позву, просил, абы ку далшому довод# припуечон был, ообороны и доводы всі
правньїє вцалє собє зоставуючи. Гдє тут жє юзвавшисє, пан Воитєх Домаєвским,
Умоцованьш погъаяог(о), повєдил, нє признаваючи мииманог(о) Учинку, иж пани
СОбодєнскага нє можєт быт налєжньш поводож с тоє причини, жє тьіє рєчи,
которьіє мєнує в позв#, были и сут власныс нєбожчика брата єг(о) рожоноz(o)s
и по смєрти єг(о) на тєпєрєшнєг^ позваного прирожоньш правом спали,
далшиє собороны правньїє вцалє собє заховавши. А повод налєжньш сєбє
поводом быти #казовал, к г д ь і жнеш чужиєрєчи, алє со своє позьіваєт, чог(о)
и присєгоюдовести готов, и просил, абытаїа оборона позваног(о), іако нєправнаїа,
на сторону юдложона6, юборЬны и д о в о д ы правньїє вцалє собє заховавши. Суд
нинєшнии повода належного намд#єт а позваному далєи поступовати наказує.
СОт которог(о) дєкрєту #моцованыи позваного до с#д# головного
трибуналског(о,) апєлєвал. Суд тоє апєліации нє допустил. СОкотороє нєдопусчєнє
апєліации7 позваний на суд свєдчилсє. Суд юсвєдчєнє приніал. А в далшом
поступку #моцованыи позваного, стоіачи под обороною своєю и апєліации,
такжє и освєдчєню, тые обороны, гако и вьішєи, вносил и волности од тоє
справы просил, обороны правньїє вцалє собє заховавши. А повод повєдил, жє
позваньш тоє ж обороны, которои вжє раз чєрєз дєкрєт одсужоно, др#гни раз
заживати нє можє, и просил, абы на сторону одложона была, а позваному
одповєдат наказано было. Суд, іако и вышек, повода належного нашодши,
позваному одповєдат наказ#є. СОдкоторог(о) дєкрєту #моцованыи позваного
до суд# головного трибуналеког^о) апєлєвал. Суд тоє апєліации нє допустил.
СОкотороє нєдопусчєнє позваньш на суд свєдчилсє//. Суд освєдчєнє приніал. А
позваньш, стоіачи при апєлгацигах и освєдчєню своєм, буд#чи притиснєньш
декретами, бралеє до присєги, іако пнєє СОбодєнскоє єє власных рєчєи нє брал.
А повод п о в є д и л , жє позваний повинен водлє позву присєг# Учинити, гако тых
рєчєи, в позвє мєнованьїх, нє брал и на пожиток свои нє юбєрнул. А иж позваньш
до одвод# дирєктє нє бєрєт, теды повод на том грабєж# водлє позву присєг#
#чинити готов, до котороє абы, припуечон был, просил, обороны И ДОВОДЫ
правньїє в моци своєи зоставивши. Суд нинєшнии кгродскии Винш/кии, бачєчи
то, иж позваний 8и с потнєсє'8до тоє присєги нє бєрєт, жє тых рєчєи, в позвє
мєнованьїх, нє грабил, тєдьі позваному скутєчнє отповєдати наказ#єт. СОт
которог(о) дєкрєту #моцованыи позваного до с#д# головного трибуналу
Любєлског(о) апєлєвал. Суд єму тоє апєліации допустил и рок пєвньш завитий
за тоєю апєліациєю бєз припозву на трибунале в Люблинє на тот час, кгды
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справы воєводства Браславског(о) напєрвєи по толі дєкрєтє припадУт и таа
справа поріадком правньш з реєстру приточитсє, становитисє зложил и заховал
и тот дєкрєт суда своєг(о) до книг кгродских вѣницких записати казал. С которых
и сєс вьшис под нашими пєчатми єст выдан. Писан УВиници.
Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговаль с книгами
Копчиньскии
НБ ЛНУ, від. рукописних, стародрукованих та рідкісних книг
ім. Ф. П. Максименка, рук. 1806 ГѴ,арк. 8-9. Засвідчена копія. Те саме: Там
само. Арк. 10-11. Незасвідчена копія.
Регести:
Decreth pana Obodenskie0z panem Jakuszynskim.
In c(ast)ro vinnice(nsi) d. 12 maii 1605. Jm. p. Bohdan Obodynski akt(or)
et Jakuszynski. In causa grabiezy apellacya.
Тамсамо. Арк. 9 зв.
1Воитєха 2всих 3Після цього слова пропущено приказую, абы вмс. на рочках
кгродских вєни^ких, которьіє (Там само. Арк. 11). 4зоставивши '’Мається на
увазі брат позваного. 6Далі має бути была. 7апєліации *' 8Незрозумілий
зворот.
№ 444
1605 p., травня 21. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою Барбари Ґорської
із Сосонова про неповернення підданих, які втекли з села Паликорови Руського
воєводства до містечка Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського
Вьшис с книг кгродских воєводства Браславског(о) вѣниі/ких
Л іта Божог(о) нарожєніа тиеєча шєс/исоть шатог(о) мсца маїа двадьцать
пєрвого дніа
На рочкох кгродских [вѣниі/]ких, которьіє в рокУтєпєрєшнєм тиеєча шєстсот
татог(о) мсца маїа еємогонадцат дніа при[пал]и и сУжоны были, пєрєд нами,
Йваном, рєчоньш БогѴшом, Дєшковскші, подстаростим, а Михамл[о]л< Ласкам,
судєю, врадниками сУдовыми кгродскими виницкими, кгды сє приточила
спра[в]а за позвам мєжи Урожоноюпнєю Барбарою Кгорскою, поводам, з одноє,
a Урожоньшєг(о) шю іінам Лавринол<Пєсочиньским, подкоморим браславским,
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позваньш, з др#гоє стороны, в котором справє повод чєрєз #моцованог(о) пна
Мартина Воистембского, давши сторон# позваною до права чєрєз возног(о)
приволат, по 'которог(о) приволанга'1поднєс позовь, на позваног(о) выданьш,
тыми словы:
Валентин Алєксандєр Калиновскии, староста браславскии, віницкии и
звиногородскии
Ѵрожоном# єго мл. пну Лаврину Пєсочинском#, подкомором# воєводства
Браславског(о), сєкрєтарови єго королєвскоє мл.
З вирхности єго королєвскоє мл. а владзою моєю старостикскою приказую,
абы в. мс. пєрєдо .мною албо судом моим кгродским Вѣницкнм на рочках
кгродских виницких, которьіє в рок# тєпєрєшнєм тиеєча шєстсот піатол* мсца
маїа еємогонадцат дніа припад#т и с#жоны б#д#т # дворє єго королєвскоє мл.
Вѣницкам, сочєвистє и завите сталь на жалоб# и правноє попиранє #рожоноє пнє
Барбары Кгорскоє зь Сосонова, зошлого пна Воитєха Кгорского малжонки
позосталои, которага в. мс. сим моим позвом позьіваєт со то, иж, дєи, вша мл.
подданых єє власних дедичных выдати нє хочєпгь, то єст мєновитє Романка,
Лавриша брата єго а МатфЪіа Нєстєрєніати, з жонами, з дєтми, с конми, з
быдлом и зо всими маєтностіами з маєтности єє млсти сєла Паликровы, #
воєводствє РІЇском лєжачого, до имєніа в. мс. мєстєчка Жорнищь, тут, #
воєводствє Браславском, лєжачог(о), в рок# прошломь тиеєча шєстсот трєтем
збеглых и там под в. мс. на тот час тєпєр мешкаючи2. Которых то подданых
збєгов своих пни Кгорскага шац#єт собє водлуг права кояедого з них зособна по
піатисот гривен грєшєи3полских. [В] чом абы вша мл., пєрєд судом кгродским
Вѣницким ставши, во всєм сіа наконєц сє #справєдливил. Писан # Виници рок#
тиеєча шєстсот піатог(о) мсца априліа четвертого дніа.
А по вычитаню тог(о) позв#, довєдши повод достаточнє рок# и позв#, просил,
абы сє позваныи на позов справовал. А #моцованьш стороны позваноє пан Йван
І3к#шинскии, нє признаваючи менованых подданых, повєдил, иж перед тым
малжонок стороны поводовы чинил сохлопы с тоє маєтности, гакодедичь, чог(о)
и декретом с#[дов]ым довєл, а тєпєр жона єг(о), вдовою б#д#чи, неналежне с
тоє маєтьности со т[ые] мниманыи збєги чиниш хочеш, бо єсли за сотправою
іакою собє тые добра належати роз#мєєт, тєдьі без дєдичов со хлопы и со
дєдичньїє, и кгр#нтовые кривдьі чинити, и гако ничог(о) кгр#нтовог(о) выбрати, //
такь и стратити без них ничог(о) нє можєт. Просил тєдьі позваныи, абы од тоє
справы и сод повода неналєжног(о) волньш #чинєнь был, собороны иншиє и
доводы вшеліакиє правньш в моци собє заховавши. А #моцованыи стороны
поводовоє повєдил, жє п[раво нє пов]инєн на маєтьност з собою носит ани
єг(о) показоват на голые слова позваного, але власнос[ти подда]ных присєгою
ведлє констьгг#ции, в рок# сємдєс[іат оо]смол< со збєгах #хвалєн[о]є, довє[сти
єст] готов; и вжє то нє новые такиє вымовки поз[ваных], которьіє завшє
декретами [трибу]налскими ооттинаны бывают, собороны в[сѣ] иншиє правные
в моцы своєи з[о]с[таву]ючи. Суд нинєшнии кгродскии Виницким сторонє
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пов[од]овом титул права на ма[є]т[ност] свою, с котороє ю тые збєги, в позвє
мєнованьїє, чинит, Указати нак[азал. Кото]рог(о) дєкрєтУ сторона поводоваа
до сУдУголовног(о) трибУналУ Лю[бєлског(о) апєлє]вала. Суд єм тоє апєлации
допУстил и рокь за тоєю апєлациєю [пєрєд судоє голо]вньш трибУналским в
Люблинє на тоm час, кгды спр[а]вы воєводства Б[/?л. поргадкоє] икших
воєводствь напєрвєи по датє тог(о) дєкрєтУ припадУт и сУжо[ны бУдУт],
собєюмь стронам ючєвисто кУ правУ становитисє зложил и зах[овал и тот]
дєкрєт сУда свогг(о) до книг кгродских виницких записати казал. С которых [и
сєс] вьшис под нашими пєчатми єст выдан. Писан УВиници.
Печатка
Грєгорєи Байбуза, писар
Корикговаль с книгами
Копъчнмъскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4051II, арк. 60-60 зв.
Засвідчена копія.

Регеста:
А° 1605 d. 21 шаіі. Appellatia z grodu winickie0 między pania Barbarą
Gurską, actorem, a panem podkomorzim braslawskim. O zbiegi.
Там само. Арк. 61 зв.

ь 1которои приволаню

2мешкаючих

3грошєи

№445
1605 p., травня 21. Вінниця. Зізнання возного єнєрала Брацлавського воєводства Миколая
Ясліковського перед Вінницьким іродським урядом про те, що він увіткнув позов
Вінницького земського суду у ворота Пиківського замку, маєтку краківського
каштеляна кн. Януша Острозького, у справі за скаргою брацлавського підкоморія
і королівського секретаря Лаврина Пісочинського про невідшкодування збитків,
завданих під час наїзду на Кам’яногірський маєток
Выпис с книг кгродских воєводства Браславског(о) вѣницких
Лѣта Божого нарожєна тисєча шєстсот патог(о) мсца маа двадцать
пєрвог{о) дна
На врадє єго королєвскоє мл. кгродскам Вѣницксш пєрєдо єною, Иванолі,
рєчоньш Богушєє, Дєшковским, подстаростим кгродскиє вєницкиє,
постановившиса ючєвисто, возныи єнєрал воєводства Браславского шлахєтньш
Миколаи ІЗсликовскии, ку записованю до книг тыми словы сознал, иж, дєи,
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рокУпрошлого тисєча шєстьсоть четвертого мсца ноіабра дєсіатого дніа Уткнул
єсми позов зємским вєницким Уворота замкУ Пыковског(о), писаным по єго мл.
кнжти ІЙнуша (Острозкого, капіталіана краковског(о), в жалобє єго мл. пна
Лаврєна Піасочинского, подкоморого браславского, короліа єго млсти сєкрєтара,
со кгвалтовноє и бєзьправноє пожате и побранє збожіа самого єго мл. пна
подкоморого браславского и подданых єго млсти камєногорских на кгрунтє
Камєногорском, такь тєжи © вины статутовые запєршоє иєстанє єго мл. пна
краковского пєрєд сУдол* зємскіш Вѣницкіш. Которым позов Уткнувши,
соповѣдил, дєи, єсми Уріадникови тамошнєму пьпсовскому пну Мартину РамУлтУ.
А дрУгим такий жє позовь при сторонє поводовом зоставил, дєи, єсми. За
которыми позвы и рокь ку правУ юбєкш сторонам становитись зложил, дєи,
єсми быт на роких1пришлых зємских вѣницких ооТрєх Кроліах в рокУнинєшнєм
тисєча шєстсот патом. А так ta, вріад, тоє сочєвистоє сознанє возног(о) до
вєдомости своєи приніавши, до книг кгродских вѣницких записати казал. С
которых и сєс выпис под моєю пєчатю єст выдан. Писан УВѣници.
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговал с книгами
КопчинУским
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4051 П, арк. 62. Засвідчена
копія.

Регести:
Nie sądzono za seimem. Z 1605 d. 21 maja.
Положене позву y Пыкове в року ЯХД на роки зємьскиє Трєкролскиє, в
року ДХД (!) припадаючиє, по пна краковского шд ііна подкоморєго
браславского со побранє збожыа.
Rell(acya) polozenia pozwu od p. Piasoczynskiego po x(ię)cia Janusz(a)
Zbaraskiego o pokoszenie ląk kamennohorskich. 1605 d. 21 may. W grodzie
winnickim.
Там само. Арк. 62 зв.

'роках
№446
1605 p., червня 8. Вінниця. Декрет Вінницького земського суду в справі за скаргою брацлавського
підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського про шкоди, завдані
панському дворові і підданим Кам’яногірського маєтку підданими з Пиківського
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маєтку краківського каштеляна, черкаського, канівського, білоцерківського і
богуславського старости кн. Януша Острозького та міщанами з Черкаського,
Канівського, Білоцерківського і Богуславського старосте
Выпис с книг зємских вѣницъкихъ
Лѣта Бжог(о) нарожєнга тисєча шєстсот пгатог(о) мсца июна сосмого дна
На рокох зємских вѣницких, которьіє в рокУтєпєрєшнєм на дєн Свєтоє Троици
римског(о) свата припали и назавтрєє тог(о) свата сУдовнє ошправованы былм,
пєрєд нами, Семеном (Ободєнским, судєю, а Михайлом Ласкам, подсУдкам,
вріадниками зємскими вѣницкими, к г д ы сє приточила справа за позвом мєжи
Урожоньш єг(о) ш. пном Лаврином Пасочинским, подкоморим браславским,
корола єг(о) мп. секретарем, поводам, з одноє, a гасневелможным єго мл. кнжатем
ІЗінУшам СОстрозским, капіталганоє краковским, позваньш, з дрУгоє сторони, в
которои справє повод чєрєз Умоцованог(о) своєг(о) пна ІЗна Лєнског(о) по
приволаню чєрєз возног(о) стороны позваноє до права поднєс позов, на позваного
выданыи, тыми словы: [...]'
Писан У Вѣници рокУ Бжог(о) нарожєнга тисєча шєстсот патог(о) мсца
априла двадцать шсмог(о) дна.
А по поднєсєню тог(о) позвУ, довєдши повод достаточнє рокУи позвУ, просил,
абы сторона позванаа кУУсправєдливєню притиснена была, собороны всѣ вцалє
собє заховУючи. А Умоцованьш позваног(о) Урожоньш пан Воитєх Домаєвскии
за MOt/ ю зУполною, до тоє справы ємУ даною, ч и н є ч и досыт дєкрєтови
сєимскомУ, нєстаноє сторонє поводовои и сУдови винУ вєдлє права заплатив.
Прото и суд toт тоє выны волньш позваног(о) Учинил. По котороє Учинєню
досыт тот жє Умоцованьшпозваног(о), заховавши вшєлакиє собороны правные,
такьжє тєжь нє признаваючи мниманого УчинъкУ, просилъ, абы сторона
поводоваа всѣ контєнта, в позвє мєнованьїє, показала, а мгановитє, протєстацию
и Увєсь процєсь, в той справє зачатыи, сотьколь можєть сє показать, жє таа
акцига неналежна и неслушне поводь ютУюмниманУю кривдУ чинить, кгды жь
єщє и самоє головноє рєчи нє зыскал, што собє всє вцалє позваньш зоставУєт,
а тепер толко хочє вѣдатъ контєнта всѣ, в позвє мєнованьїє. А поводь повєдиль,
жє иншихь2контєнта позвУвыводит нє повинєн, толко што той справє зємьскои
належать, которые при позвє вывея, а иншихь, которые сє при справє выбитга
мєнУють виводить, нє єсть винєн, кгды ж то тамь иньшаа справа сособнаа
кгродскаа была, а тепер зємскаа кривда еособно зачатаа, собороны всѣ правные
в моци своєи зоставУючи. Суд нинєшнии зєєскии Вѣницкии наидУє, жє и н ш и х 2
контєнта позвУ, еокром, што до справы // належали, повод выводит нє повинєн,
а сторонє позванои далєи поступова»! наказУєт. (От которог(о) дєкрєтУ
Умоцованьш сторони позваноє до сУдУ головног(о) трибуналу Любєлског(о)
апєлєвал. Суд єму тоє апєлации допустив и рокь за тоєю апєлгациєю перед
сУдоє головньш трибуналским в Люблинє на тот час, кгды справы воєводства
Браславског(о) порадком инших воєводствь напєрвєи по датє сєг(о) декрету
944

припад#т и с#жоны будѴть, собєкшсторонам к# прав# становитисє бєз припозв#
зложил и заховал и тоmдєкрєт с#да своєг(о) до книг зємских вѣниі/ких записати
казал. С которых и сєс выпис под нашими пєчатми єст выдак. Писан # Вѣници.
Печатка
Михамло Ласко, подсудокь
Йван Мик#линским, писар
С книгами корыкговал
Стєфан Колчицюш
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051 II, арк. 63-65.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Спр. 4107II, арк. 2-4. Незасвідчена
копія. Переклад польською мовою.

Реґести:
А0 1605 d. 8 junii. Decret ziem(ski) winicki. Appellatia p. krakowskie0,
pozwane0z terminu wtore0o pobranie zboza kamionohorskiego.
Piasoczynski z Januszem x(ię)ciem Ostroskim, kasztelanem krakowskim, z
ziemstwa winnickiego.
Там само. Спр. 4051II, арк. 67 зв.

1Наведений далі документ ідентичний документам № 421, 427 і 440.

2иншиє

№447
1605 p., червня 8. Вінниця. Декрет Вінницького земського суду в справі за скаргою вінницького
земського судці Семена Ободенського про невиконання Анною Ходкевичівною
княжною Корецькою та її чоловіком і опікуном волинськом воєводичем
кн. Яхимом Корецьким трибунальського декрету стосовно необхідності поділу
Кальницького маєтку між останніми і позивачем, за яким позивачеві має відійти
третя частина, та про невідшкодування збитків, заподіяних в цій частині
Выпис с книг зємских вѣницких
Літа Божого нарожєнл тиеєча шєстсот п а т о г о мсца июніа (осиог(о) д н а
На рокох зємьских вѣницких, которьіє в рок# тєпєрєшнємь на дєн Свєтоє
Троици рьшекого свіата припали и на завтрєє того свіата с#довнє штправованы
были, пєрєд нами, СОлексѣемДіаковьским, с#бдєлєкгатом на мєстцє #рожоного
пна Сємєна (Ободєньского, с#ди зємьского вѣницкого, дліа справы нинєшиєє,
котораіа сє єго дотьічєт, засажонымъ, а Михайлом Ласкам, подс#дькам зємским
вѣницким, кгды сє приточила справа за позвомь межи #рожоным Сємєном
(Ободєньским, с#дєю зємскимь вѣницкимъ, поводом, з одноє, а вєшожною єє
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мл. пнєю Аньною Хоткєвичовною кнжною Корєцкою и малжонком, сопєкУномь
єє мл. кнжтєм Юхимом Корєцкимь, гакопозванымъ1, з дрУгоє стороны, в которои
справє повод чєрєз прокуратора свого пна Шна Ленского по приволаню чєрєз
возного стороны позваноє до права поднєс позов на позваних, выданы тыми
словы:
Жикгимонт Трєтии, з ласки Божоє корол полскии etc.
Вєлможнои пнєи Аньнє Ходкєвичовнє кнжнє Ихимовом Корецкои, гако
дєдичьцє, и малжонкови, оопєкУнови вєрности твоєи КНЖТИ ПЗіхимУКорєцкомУ,
воєводичУ волынскомУ.
Приказуєм, абы вєрность вша пєрєд сУдомь нашим зємским Вєницким на
роках судовых зємских вѣницких, которые в рокУтєпєрєшнємь тисєча шєстсот
піатомь на завтрєє свєтои Троици рымского свгата припадеш и сУжоны быти
мают, ообличнє и завите стали на жалоб# н правноє попиранє Урожоного Сємєна
СОбодєнского, сУди нашого зємского браславского, которыи верност ЇшіУ по
дєкрєтє сУдУ головного трибуналекого, в року прошлож тисєча шєстсот
чєтвєртомь на воєводствє Києвскомь мєжи тьш поводол* а вами позваними
Учиненог(о), которьш по приеєзє твоєи, кнжно Корєцкага, сУд головньш
трибУналскии, тєбє волнУю на тот час comкгвалтовного выбитіа Учинивши, со
ровныи роздєлокь цєлУю акцию до чинєніа заховал в справє со кгвалтовноє
вьібитє з третєє части поводовои з кгрУнтУ калницкого, затьш и со шкоды
правньїє вщатои, заданои и до того стопися кончонои, позьіваєт н припозьіваєт
сото, иж ты, почавши єсчє comрокУ тисєча // шєстсотного аж и до сєго часУ,
болшєи людєи, кгрУнтов, пол, еєножатєи, дУбровь, лєсовь, ставов, пасєк и
вшєліаких инших пожитковь в том имєню КалникУ, нюсли на част твою
приходит, забрала єси и на сєбє держить и Уживаєпгь, а с поводомь ровного
ділу Учинити нє хочєпгь кУкривдє и шкодє єго, которых оонбыти затьш мєиит
піат тиеєчєи копь грошєи л и т о в с к и х . Прєто вас поводь позьіваєт сотот ровныи
роздєлокь в том имєню КалникУ н оошкоды мєнованьїє, абьіетє на помєнєном
рокУ стали, дєкрєтови сУдУзємского, кгды тот роздѣлок мєжи вами присУжон
и шкоды на вєрности вашои поводови всказаны, и то, што бы водлуг права
посполитого належало и справа нинєишаїа потрєбовала, постУплєно бУдєт,
прислухали и, єсли справа належати бУдєт, сотповєдали. Писан УВєници року
тисєча шєстсот піатого мсца апрєліа двадцат второго дніа.
А по поднєсєню того позвУ довєдши повод рокУ и всѣ контєнта позвУ
достаточнє выведши, просил, абы сторона позванал до скУточного
Усправєдливєніа дєкрєтомь притиснена была, собороны вшєліакиє правньїє вцалє
заховуючи. А Умоцованьш позваных Урожоныи Воитєх Домаєвський, заховавши
вшєліакиє ообороны правньїє такь противко поводови, сако тєжь и поводови2,
такьжє теж и нєналєжности самоє справы, повєдил, жє єст злоє положєньє
позвУ, кгды ж возньш зєзнаваєть сочєвисто, жє в ГУбинє, названої/3СОлшаницє,
на власнои маєтности позваных позов положил, котораіа маєтност далеко com
Калника нє налєжит, а право Учит, жє тамь позвы мают быт кладєньї, соткол
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сє кривда дєєт, поготов# <ороздєлокь там мєл положи/n, гдє собє мєнит третюю
част мєти. А што сторона поводоваїа повєдаєт, жє нє хочє своих добрь
сонєровать прєзьісками, тєдьі то так дєкларовал, жє самь позовь свєдчит, жє
тылко со роздєлокь трєтєи части повод позьіває, признаваючи позваньш двє
части, тєдьі содтол такса ани прєзьіск нє могут бьгги, але тылко, чого сє нє
признаваєть, роздєлокь, слушнє тєдьі на тых жє добрах мєл быт позов
положоньш. С тых тєдьі причин просил волности позв# // и самоє рєчи. А повод
добрє положене позв# выводил, кгдыж таїа маєтност в т # т о ш н є м повєтє лєжит
а зо всих добрь єст позвана, до того, жє перший почиток сот#ю ж маєтност на
4т#ю ж~* добрах зашол и вси позвы там складаны были, протне чому сторона
никгды нє мовила, тєпєр теж слушнє на тых жє добрах позовь положон єст,
собороны вшєліакиє правньїє вцалє заховавши. С#д нинєшнии зємскии Вѣницкии
наид#єт доброє положене позв# а сторонє позвано3далєи поступоват наказує.
(От которого дєкрєту сторона позванаїа до с#д# головного трибуналу Любє/іского
апєлєвала. С#д, бачачи то, иж (орокь толко идєт, тоє апєліации вєдлє права нє
доп#стил. (0 котороє нєдоп#щєнє тоєи апєліации сторона позванаїа на с#д
сведчиласса. С#д свєдчєнє приніал. А в далшомъ пост#пк# #моцованьш стороны
позваноє, стоіачи моцно при апєліации и сосвєтчєню своєм, б#д#чи прим#шоныи
декретом, повєдил, жє на такий позовь нєпоріадньш нє повинєн сотповєдит,
албовєм тьш позвомь позиває сошкоди іакиєс и сороздєлокь, нє вєдат тєдьі, со
што сє справоват, але єсли хочє сторона, нєхаи поріаднє позовє албо сє теж
дєкліар#є, при чом стоит, єсли при пгькодах чили тежпри кгр#ньтє, сокоторьш
до розделк# позьіваєт, кгды ж в таковьіє позвы такса быт кладена нє має. С
тых т є д ь і причин просил волности comрок# и рєчи иншиє, вшєліакиє доводы и
собороны вцалє собє заховавши. А повод повєдил, жє позов єст добрыи, бо, со
роздєлокь позываючи, шкоди заразом, которые маєть за невыделенъем и
нє#живаньємь тоє маєтности чєрєз сторон# позван#ю, повод шац#єт, бо коли
бы таксы в позвє нє было, нє мела бы сє позвана чого собавіат, а за каждьш
#порнымь поступкам шкодызавшє походат, собороныиншиє вшєліакиє правньїє
вцалє собє захов#ючи. С#д зємскии Вєницкии, добрыи позов #знавши, сторонє
позванои // сотповєдат наказ#єт. (От которого дєкрєту сторона позвана» до
с#д# головного трибунал# Любєлского апєлєвала. С#д єи тоє апєліации, іако
сотбиіан» позв#, вєдлє права нє доп#стил. (0 што сє позвана» на с#д свєдчила.
С#д сосвєдчєньє приналь. А в сотповєданю #моцованьш стороны позваноє,
стоіачи при апєліации и сосвєдчєнью своєм, б#д#чи прим#шоныи дєкрєтомь,
повєдил, жє таїа справа нєналєжна, а сам повод абовєм, нє б#д#чи никгды в
дєржаню быт добрь, нє маючи жадноє посєсии7, позьіваєт со роздєлокь, але
єсли жє сторона мєнит собє іакоє право мєт до тых добрь, нєхаи дирєктє позовє
сопосіадєньє кгр#ньтовъ, кгды ж тєпєр нє толко мниманыи повод, але и иньша
сособа жадноє нє маєт посєсьш6в тых добрах, сокромъ стороны позваноє, а хто
в посесѣм7, то єст #в #живаню, нє єст, т є д ь і тєжь сороздєлокь нє може чинить,
иншиє собороны вцалє собє заховавши, ничого собє нє соп#щаючи. А повод
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налєжньш сє быт и справУ нинеишУю выводилъ, кгды ж єсли в посєсии6 за
вьібитємь прєз позваног^ тых добрь нє был, теды сторона позванаїа, Уходіачи
выбита, привнесла, жє нє вибивша с тоє трєтєє части повода, алє и тоє трєтєє
части, іако нєроздєлноє и сполноє маєтьности, Уживала и тьш способом
Учасництво поводови тоє трєтєє части признала, сочим и декретом трибУналсюш
со роздєлок тоє маєтности поводови до чинє»іа дорога зоставлена єст, за
которьш тєпєр повод справУ нинєшнюю шроздєлоюь слушнє и належне зачал.
Просил тєдьі повод, абы тьіє собороны стороны позваноє, іако нєправньїє, на
сторонУ штложоны были, а сторона позванаїа до тог(о) роздєлкУ примУшона
была, юбороньї иншиє правньїє вшєліакиє вцалє собє заховуючи. СУд нинєшнии
зємскии Вєницкии сторонє позванои скУтєчнє штповєдат наказує. (От которого
дєкрєтУ сторона позванаїа до сУдУголовного трибуналу Любєлского апєлєвала.
СУд єи тоє апєліации допУстил и рокь за тоєю апєліациєю собекш сторонамь
пєрєд сУдол* головньш трибУналсюш в Люблинє на тоm // час, кгды справы
воєводства Браславского поріадком инших воєводствь напєрвєм по датє сєго
дєкрєту припадУт и сУжоны бУдУт, шчєвисто кУправУ становитисє зложил и
заховал и тот декрет сУда своєго до книг зємских вєницких записати казал. С
которых и сєс випис под нашими пєчатми єст выдан. Писан УВеницы.
Дві печатки
Йван МикУлинскии, писар
С книгами корыкговал
Стефан Кголчицкии
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki arabskie, teka 116, plik 1, s. 1-5.
Засвідчена копія. Те саме: Ibidem. S. 13-16. Незасвідчеиа копія. Переклад
польською мовою.

Регести:
Apellatia z Obodenskim sendzią ziemskim winnickim [...].
In judi(cii)s terr(estri)bus winnicen(si)bus. A° 1605 d. 8 juny.
Ibidem. S. 8.

'позваними
2Має бути позваному.
7посесѣи

3названою

4тых жє

5позванои

‘ по сє си и

№ 448

1605 p., червня ЗО. Краків. Зізнання Івана Кропивницького перед коронною канцелярією про те, що
він уповноважнив своїх брата Олександра і вітчима Михайла Келдзєрського
представляти його інтереси в коронному трибуналі в різних справах, зокрема
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в справі, що стосується коронного крайчого, белзького, корсунського і
чигиринського старости Яна Даниловича
^моцованє сод Кропивницкого брат# и сотчимови ег(о) на трыбУналъ
Жикгимонт Трєтии, Божю млстю корол польскии etc.
(0знаим#ем тьш листам нашим, ком# то вѣдати налєжит, ижь, ставшы
сочєвисто пєрєд нами и # книг канцеліарыи нашоє коронноє, шліахєтньш Ивань
Кропивницьким іавнє и доброволнє зозналь, ижь моць з#польн#ю на зыскь и
страт# вь справахь своихь, на трыб#нале Любєльскомь в рок# нинєпгьнємь
прьшадаючыхъ, противь всѣм и кождом# зособна адвєрсаром або противникам
своим, a мєновитє протав ѴрожономѴПоновиДаниловичови, краичом# коронном#,
бєлзком#, корсуньском# и чигиринском# нашом# старосте даль // и тьш авным
и добровольньш тєпєрєшним зознанємь своим даєть и злєцаєть брат# своєм#
рожоном# шліахєтньш Алє|}андрови Кропивницком# и Михамлови
Кєлдзєрском#, сотчимови своєм#, на вшєліакиє справи, на іакихкольвєкь
стоиніах правных буд#чые. И просил, абы тоє зознаньє єго до книг канцєліарьш
нашоє вьписано было. Што водл#п> права посполитого и з ласки нашоє
содєржавшьі, на болшую вѣр# твєрдость и свєдєцство тоє рєчьі под пєчатю
коронною єсть выдано. Писан # Кракове рок# тисєча шєстьсот піатого мсца
июніа трыдцагого дніа, панованіа королевствъ нашых польского сосмог(Ь)надцать
а швєдского дванадцатого рок#.
Mattias, ep(iscop)us praemisl(iensis),
Справа того ж
R. R vicecancellarius
Zachariasz Jelowicki,
secret(arz) і pisarz
РГАДА,ф. 389,on. 1,д.204,л. 106-106 об. Оригінал.

№ 449
1605 p., липня 18. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою братів Семена,
брацлавського земського судді, і Богдана Ободенських про шкоди, заподіяні в
приналежних до міста Іллінців ґрунтах підданими з міста Айсина та інших
маєтків краківського каштеляна, володимирського, черкаського, київського,
білоцерківського і богуславського старости кн. Януша Острозького
Выпис с книг справ головних трыб#налских воєводьства Волынског(о)
Лѣта Божого нарожєніа тисєча шєстсот піатого мсца июліа сосмогонадцат
дай

Пєрєд нами, дєп#татьі с#д# головного трыб#нал# Любєлского, на рокь
тєпєрєшнии вышеи мєнованьш, зо всих воєводствь Короны Полскоє собраньши
и высажоньши, кгды приточиласа справа з реєстр# с#дового межи #рожоньши
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пны Семеном, с#дьєю зємским браславьским, а Богданам (Ободєнскими,
поводами, з юдноє, а іаснєвєлможньш єго млстю кнжатєлі ПДн#шол<
(Острозскіш, каштелганом краковским, володьімєрским, чєркасюш, канєвским,
бєлоцєрковьским и бог#славсккм старостою, позваньш, з др#гоє стороны, за
апелгацыею ют дєкрєт# с#д# кгродского Виницького з рочков, которые были
с#жоны в рок# тєпєрєпгьнєм шєстсоть патом мсца мага двадцатого днга,
выточоною, ш то, иж рок# прошлого тиеєча шєстсот четвертого мсца
дєкабра двадцат второг(о) днга позваний єго млть пан краковскии, нє
контєнт#ючисга правол< посполитим, наславши моцъю, кгвалтол* сл#гь своих
розных, такжє и подданых своих з мєста Аисина и инших маетноетєи своих до
колкосот чоловіка, с конми, з возами и пєшо на власньш кгр#нт прєрєчоньїх
поводов дєдичньш, до мєста их Илинєць здавна приналєжачии, а д#бров#
Татарск#ю, тамь жє чєрєз тых сл#гъ и подданых своих в той д#брови над
рєчкою Нєльїнкою, привезти готовые домы и зараз колко домов поставивши,
слобод# людми юсажати почал и тых кгр#ктов и #рочищь такь с прєрєчоноє
д#бровы Татарскоє юколо рєчки Нєльїнки, гако и з долины низиноє, такжє и з
Нємилки // Сухоє и при них юколичнє з д#бров, лєсов, пол, еєножатєи, ставов,
пасєк и всих их пожитков звышъ мєнованьїх поводовъ с покоиног(о) дєржанга
и #живанга кгвалтовнє и безправне выбил, в чом собє поводовє, шкоды
помєнивши пгат тисечеи копь гршем литовских, кгр#нт# нє тыкаючи, єго млсти
пна краковского на рочки, вьппєи писаньїє, позвам листовньш кгды запозвали,
гдє # с#д# мєнованог(о) стороны, юбєдвє ставьши, ю нєналєжности фор#мь
контровєртовали. С которых контроверсьш с#дь юн кгродскии Внницькии,
добре выроз#мевши, прихилшочисга до права посполитого, фор#л< налєжньш #
с#д# своєго #знавьши, сторонє позванои далєи пост#повати наказал. А
позваний, нє прним#ючи того дєкрєт#, до трыб#нал# апєлєваль. С#дь юн, тоє
апелгацыи доп#стивши, рокь на тєрминє воєводства Волынског^, Києвского
албо Браславьского, котороє з них напєрвєи к# с#жєню бы припало, юбєюм
сторонам становитися зложил и назначил, гако ю томь дєкрєгь апелгацыи
мєнованоє ширєи в собє свєтчит. На рок# тогдьі нинєшним, за тою апєліациєю
припалам, постановившисга # с#д# нинєшнего, юбога сторона, поводовє сами
ючєвистє, а ют позваного єго млст. пна краковского #моцованыи єго млсть
пан ІЛн Шостовицькии за моцью з#полною в той справє росправ# правн#ю
мєли и контроверсые своє, в кгродє Винницкол< выточоные, пєрєд С#ДОЛ<
нинєшньш повтарали и юбаснгали, повод ю #твєржєньє a позваныи ю скасоване
того дєкрєт# кгродского виницького просили. С#дь нинєишии ГОЛОВНЫИ//
трыб#налскни дєкрєт кгродскии винницький #твєржаєгь и ютповєдати
наказ#єть. А в одповєданю с#дь нинєишии, видєчи то, иж сам повод бєрєтега
на инквизыцыю, котороє єм# с#дь позволгаєт, до котороє инквизыцыи придаєт
с#дь #ріад кгродскии Винницький, которыи сторона поводовага звести маєт
ют даты тог(о) дєкрєт# за нєдєл шєст. А по вьівєдєню инквизыцыи с#дь
нинєишии захов#єт рокь межи воєводствьі Києвскіш, Волынскил< и
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Браславским, котороє с тых напєрвєи сУжоно бУдan. И то всє дла памєти до
книг головних трибуналских єст записано и сєс выпис єсть выдан. Писан в
Люблинє.
Печатка
Jan Lukowski, deput(at)
Jakub Lyszakowski, deput(at)
w(oiewodztw)a krakowskiego
w(oiewodztw)a wolinskiego
Mikolay Kowalewski, miecznik
Fedor Szaskewyc,
sieradzki, deput(at) sendomierski
deputat braslawsky
Корыктовалъ Грузєвич
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki arabskie, teka 130, plik 16, s. 5-7.
Засвідчена копія.
№ 45 0

1605 p., серпня 2. Кунів. Лист брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина
Пісочинського Леонтієві Подгаєцькому і Янові Лєнському з уповноваженням їх
представляти його як відповідача інтереси на рочках Вінницького ґродського
суду в справі за скаргою Прокопа Вітковського про неповернення підданих, які
втекли з села Гулів Подільського воєводства до маєтку Жорнищ
Лаврын Піасочинскии, подкомории браславскии, секретар короліа єго млсти
секретар
СОзнанмую тьш моим Умоцованьш листомь, иж припадаєш ми справа на
рочкох кгродских вѣницких, мсца августа дєвіатого дніа в року нинєшнємь
шєстсот патом припадаючих, с пнсш Прокопьмь1Витковским зарозєимом зь
рочков недавно [п]рошлых мсца маїа сємогонадцат дніа судитисіа зачатых, а то
іакобы созб[е]глые подданьїє єго королєвскоє млсти а держави єго зь сєла Гулєв,
Увоєв[о]дствє Подолском лежачого, на иміа соНаУма Гуліа, соВасиліа Атамана,
Йвана, со Курила, со (Остапа 2сыны НаУмовьг2, со жоны, дєти и маєтности их,
іакобы до маєтности моєє Жорнищскоє збєгчи мели. Ино иж іа сам на тьіє
рочки прибыти нє могу, тогды злєцаю и тьш Умоцованьш листом моим даю
мої/ зУподнУюприіатєлєи моим пну ЛєсонтєюПодгаєцькому а їшу ІЗну Лєнскому
в той справє с пном Прокопом Витковским росправу правцю мєти, приимуючи
com их мл. во всєм в той справє зыскъ и страту. И на том дал тот мои
Умоцованьш лист с пєчатю и с подписоє рУки моєє власноє. Писан в Кунєвє
року ДХЕ мсца августа б дна.
Печатка
Лаврин Пєсочинскии,
подкоморьш браславскии,
рукою властною
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ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051 II, арк. 79.
Оригінал.

Регести:
Mot/ до права.
Plenipotencya pana Podhaieckiego odjmci p. Piasoczynskiego do sprawy z
jm. p. Witkowskim o zbieglych poddanych krolewskich z Hulewic (!) do
Zomiscz. 1605 d. 2 aug(usti).
Там само. Арк. 79 зв.
'Прокопомь

2' 2сынов Hatfмовых
№451

1605 p., серпня 13. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою Василя Болбаса
Ростоцького про неповернення підданих, які втекли з села Поріччя (Волинського
воєводства) до містечка Жорнищ і села Лютарівки, маєтків брацлавського
підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського
Выпис с книг кгродских воєво[д]ства Браславского вѣницк[и]х
Лѣ/иа Божого нарожєніа тисєча шєстсот патог(о) мсца августа
трєтєг(о)надца/и дна
На рочкох кгродских вѣницких, которьіє в рок# тєпє[рєшн]єл< мсца авг#ста
дєватог(о) дна припали и [с]#жоны были, пєрєдо .мною, Валєнтим Алєксандром
Калиновским, старостою браслав[ски]ж, вѣниі/кіш и звиногородским, кгды сє
приточила справа за позвол* мєжи #рожоным іїнож Василємь Болбаса
Ростоцкнм, поводол*, з одноє, а #рожоньш єго мл. пно[л<] Лавринол*
Пасочинским, подкомории браславским, позваньш, з др#гоє сторони, в которои
справє позваний чєрєз #моцованого своег(о) пна Лєюнтєг(о) Подгаєцкого по
прнволаню чєрєз возного сторони поводовоє до права поднєс позов, пысаныи
тыми словы:
Валєнь[ти]и Алєксандєр Калиновскии, староста браславскии, вѣницкии и
звиногородскии
Ѵрожоном# пй# Лаврин# Пєсочинском#, подкомором# браславском#,
сєкрєтарови єго кр. млсти.
Зо всѣх добрь в. мс. лежачих, р#хомых зв[ир]хностю єго королєвскоє мл. а
владзою #рад# моєго староства вѣни[цког(о)] приказ#ю, абы в. мс. пєрєдо .мною
а в нєбьі/иности моєи пєрєд с#д[ом] моим кгродским Вѣницким # дворе єго кр.
млсти # Вѣницы на рочках кгродских вѣницких, которыс ' припасти и с#жоны
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быти мают'1в рокУтєпєрєшнєм тисєча шєстсот патом мсца авгУста дєвіатого
дніа, на жалобУи правноє попираиє Урожоного пна Василіа Болбаса Ростоцког(о)
caw собличнє и завите стал и наконєц сє Усправєдливил. Которьш на вшУ мп.
жалУєт оотом, иж, дєи, в. мс. подданых єго млсти власних дєдичньїхь на ммє
(Ос[та]ша и Хвєсіа а Даца Хомаковичов, которьіє часов недавно прошлых з
[має]тности єго млсти Порича проч повтєкали и в маєтности в. мс. У
Жорни[щ]ах из жонами, из дєтми и зо всєю маєтностю сосєли и тамь бытом
пєрємєшкавают, (Осташъ и Хвєс, а Дац Хомакович в маєтности в. мс. У
Лютаровцы, которага належиш кУ мєст[є]чкУ в. мс. Жорнища, там бытом //
пєрємєшк[и]вают, сотдат и вєрнУть нє хочєпгь. Которых подданых вєдлє права
посполитого, в коистытУцым сописаног(о), кождого зособна пань Василем
Болбас [ш]ацУєт вси три по пєтисот гривен. Прото абы твоа мл. на рокУ
завит[ом], вышъ сописаньш, собличнє а завите стал и тых подданых, звыпгь
мєнованьїх, поставил и в туи2жал[обє] єго мл. наконєц Усправєдливил. Пис[а]н
УВѣници мсца июла сємог[о дн]а рокУ тисєча шєстсоть патого.
А по вычитаню того позвУ повод, бУдУчи по три дни трикрот и мимо право
четвергам раз чєрєз возного шлахєтного Аидрєа Трємбицког(о) до права
приволаным, сам ани чєрєз Умоцованого нє сталь, сУдУ и сторонє жадноє
вєдомости со нєстаню своєм знати нє даль. Прото сторона позванаа тУю то
сторонУ поводовУю на Упадь рєчи, в позвє сописаноє, здала. По котороє здамо
суд нинєшним кгродским Вѣницким, бачєчи то, иж сторона поводова сама позов
на позваног(о) выд[ает], до права нє стала, сУдУ и сторонє со нєстанью своєм
зна[ти нє] дала, прото тУюто сто[ронУ] позванУю comтого позвУ, рокУ и [рєчи,
пр]авнє юписаноє, волноючинит и нинєшним дєкрєтомь Учинил вєчньїми часы,
и тот декрет сУда своєго до книг кгродских вѣницких записати казал. С которых
и сєс вьшис под моєю пєчатю єсть [в]ыдан. Писан УВѣници.
Дві печатки
Грє[г]орєм Бамбуза, писар
Корикговаль с книгами
Копчинъскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051II, арк. 80-80 зв.
Засвідчена копія.

Реґести:
[А0] 1605 d. 13 augusti. Decret grodz(ki) winicki na niestanie actora pan[a]
Wasila Bolbasa; p. podko[morzy] braslaw(ski) wolien od sprawy o zbiegi.
Inter Basilium Bolbas et Piasocynski w winnickim [...] grodzie.
Там само. Арк. 81 зв.

1Подано двічі.

2том
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№452

1605 p., серпня 13. Вінниця. Придання Вінницьким ґродським судом возного єнєрала Брацлавського
воєводства Андрія Трембицького і двох шляхтичів як свідків при ньому для
проведення ними, згідно з декретом коронного.трибуналу, ув’язання
брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського в
частину Кам’яногірського маєтку, котру захопив краківський каштелян кн. Януш
Острозький
Вьшис с книг кгродских воєводства Браславского вєницких
Літа Божого нарожєніа тиеєча шєстсот піатог(о) мсца августа
трєтєгонадцат дна
На рочках кгродских вєницких, которьіє в рок# тєпєрєшнєм мсца августа
дєвіатого дніа припали и с#жоны были, пєрєд нами, Йванам, речоньш Богушєм,
Дєшковским, подстаростам, а Михайлом Ласкою, судєю, врадникалш
кгродскимм вєницкими, постановившисіа сочєвисто, шлахєтньш Лєшнтєи
Подгаєцкии, коморникь подкоморства браславског(о), имєнємь єго мл. пна
Лаврина Пасочинског(о), подкоморог(о) браславског(о), короліа єго мл.
еєкрєтара, покладал дєкрєт суд# головного триб#нал# Любєлского, в рок#
нинєшнєм тиеєча шєстсот патам мсца июліа дєвіатогонадцат дни в тєрминє
воєводства Вольшского на рок# власнолі #чинєньш, ато сокгвалтовноє вьібитє
прєрєчоног(о) єго мл. іїна подкоморого браславского з кгр#нтов єго
Камєногорских чєрєз єго мл. іїна краковского, которьш декретом зь сочєвистоє
росправы сторон наказано, абы позваний єго мл. пан краковскии єго мл. пн#
подкоморому браславскому, поводови, за вьівєдєнємь инквизиции1и доводи
єго правными добра тьіє, с которых єст выбитыи, com даты дєкрєту за нєдєл
шєст зо всим пустил з виною чотьірнадцати гривен под шац#нкомь шкод, в
позвє положоных, то єст чотырох тиеєчеи коп грошєи литовских, и на далшую
штправу до #ріад# нашого сотослано. Гдє ж и тот дєкрєт триб#налскии до книг
кгродских вєницких єст актыкован, ако то всє мєновитє а ширєи тот дєкрєт
триб#налскии и #вєс пост#покь тоє справы в собє маєт. И просил помєнєньш
Лєюнтєи Подгаєцкии шт єго мл. іїна подкоморого браславского, абыхмо єм#
возног(о) и двох шліахтичов до тоє справы придали. А такь мы, приставаючи2
прав# посполитом# и з налєжности #ріад# нашого, а за жаданємь єго мл. іїна
подкоморого браславского, придаєл* єму возного єнєрала воєводства
Браславского шліахєтного Андрєіа Трємбицког(о) и двох шліахтичовъ, // шіорых
собє сторона поводоваїа способи/», абы на час, в дєкрєтє трибуналеком
назначоныи, то єст мсца августа тридцатог(о) дніа в рок# нинєшнєм тиеєча
шєстсот патом, там, на тьіє кгрунты, єхали и, кгды их єго мл. пан краковскии
п#щати б#дєт, вєдлє дєкрєту трибуналекого штобравши, єго мл. пну
подкоморому браславском# подали и єго в то #вєзали, заховуючисє в там вс[є]л<
водлуг звычаю права посполитог(о) и налєжности на тот час #ріад# своєго.
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Што всє дла памєти до книг кгродских вєиицких записати єсмо росказали. С
которых и сєс выпис под нашими пєчатми єст выдан. Писа» # Вєници.
Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
Михайло Ласко, судіа
Корикговаль с книгами
Копчинъским, р#ка власна
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051 II, арк. 83-83 зв.
Засвідчена копія.

Реґеста:
А0 1605 d. 13 augusta. Extract. Przidanie wozne0od vrzędu na odebranie
gruntowkamionohorskich wybitych, decretemtrybunalskimpanu podkomorzemu
bra(slawskiemu) przisądzonych, і szliachthy przidanie do tego.
Там само. Арк. 83 зв.

1инквизиции

2Далі має бути к#.
№453

1605 p., серпня 13. Вінниця. Доручення Вінницького ґродського суду возному єнералові Брацлавського
воєводства Андрієві Трембицькому та приданим йому у свідки Леонтієві
Подгаєцькому і Федорові Житинському ув’язати, згідно з декретом коронного
трибуналу, брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина
Пісочинського в частину Кам’яногірського маєтку, котру захопив краківський
каштелян кн. Януш Острозький
Йван, рєчоньш Богуш, Дєшковскии, подстаростии, Михайло Ласко, судл,
Зрадники судовьіє кгродскиє вєницкиє
Шліахєтному Андрєю ТрєжбицкожУ, возному єнєралови воєводства
Браславского, а пну Лєоонтєю Подгаєцкому и пну Федору Житинскому, іако
сторонє.
(Ознаимуєм важ, ижь єго мл. пан Лаврын Піасочинскии, подкомории
браславскии, корола єго мл. секретар, покладал пєрєд нами дєкрєт суд# головного
трыбуналског(о), в року нинєшнєж тисача шєстсот патож мсца июла
дєватогонадцат дна в тєрминє воєводства Волынского на року власнож
#чинєньш, которьш зь озчєвистоє росправы сторон єго мл. пну подкоморому
браславскому, акторови, за вьівєдєнємь инквизицыи и доводы єго правными
кгрунты єго выбитые Камєногорскиє на єго мл. кнзю Инупі# СОстрозскому,
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капггалану краковскому, присУжоно и ют дата тогодекретуза нєдєл шєст пустити
наказано з виною чотырнадцати гривен и под шацѴнксшшкод, в позвє положоньїх,
то єст чотырох тисгачєи кол грошєи литовских, што зараз в нєдосьітУчинєню на
позваном всказано и на далшую ютправу до УріадѴнашого ютосланои1. Гдє ж и
тот декрет трибуналекии до книг кгродских вєницких ест актыкован, гакото всє
мєновитє а ширєи тот декрет трыбуналским и Ѵвес поступокь тоє справи в собє
маєт. И просил єго мл. па» подкомории браславскии, абыхмо єму возного и
двох шлгахтичов до тоє справы придали. А такъ мы, приставаючи2 праву
посполитому, з налєжности УргадѴ нашого вас тьш листоє нашим придаєм и
приказуєм, абы єстє на час назначоныи, то єст мсца августа тридцатого дав в
року нинєшнєм тисіача шєстсот патом, там, на тьіє кгрунты, єхали и, кгды их
єго мл. пан краковскии пущати будєт, водлє дєкрєту трибуналского ютобравпш,
єго мл. пну подкоморому браславскому подали и єго в то Увєзали, заховуючи в
том веєм подлуг звычаю права посполитого и налєжности на тот час УргадУсвоєго.
Писан Веницы року тисача шєстсот патого мсца августа тринадцатого дна3.
Дві печатки

Михайло Ласко, суда,
pftca власнаа
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4051 II, арк. 82.
Оригінал.
Реґести:

А° 1605 d. 13 augusti. Przidanie woznego i szlachty od vrzędu grodzkiego
winickie0na possessią w grunthy wybite kamionohorskie.
Pana Lawryna Piasoczynskiego przez x(ię)cia Janusza Ostrozkiego.
Там само. Арк. 82 зв.

1штослано 2Далі має бути кЧ.

3дна
№4 54

1605 p., серпня 19. Краків. -

Декрет королівського суду в справі за скаргою хмільницького старости
Миколая Струсаз Коморовапроте, що брацлавськийі вінницькийстаростаВалентий
Александр Калиновський не дає йому вступити у володіння селом Мізяковом
Декрет мєжьі старостами хмєльницкимь и браславъским ю Мѣзгаковъ
Жикгимонт Трєтии etc.
(Ознаим&мы etc., ижь кгды за позвом ншьш прыпала справа пєрєд нас и
суд нашь в року нинєшньш мсца маа трєтєгонадцат дна мєжьі Урожоными
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Миколаєл* Стр#сом с Коморова, старостою ішіим хмєлницким, поводам, а
Валєнтьш Алєксамдрам Калиновским, браславскимь и вєкницким старостою,
позваним, што, ижь гакобы Калиновьскии, нє маючы жадного права на добра
наше еєло Мѣзіаков, юного в посєсьію прєрєчоном# старостє хмєяницкому (кгды
єго дворєнин нашь вьвазывати хотєл) пустити нє хотєл и ювшєл< гакобы,
гвалтовне тьіє добра дєржачьі, пожитки, з нєго прьіходачиє, бєр#чи и #живаючы,
юного сєла прєрєчоном# дєлгаторови правом дожывотнам1, юд нас даного2,
пустити и Уступити нє хотєл ку шкодє скарбови ішюму и прєрєчоног^о) дєлятора,
которых3собє прєрєчоньїи староста хмелнщкии на пат тисачєи копь грошєи
литовских шац#єгь, ако ю толі ширєи позовь, по нег(о) выданыи, в собє
юбмавлаєт. На рок# тогды нинешнымъ, за тьш позвомь прыпальш, и за
трыкротнам4прыволаяемъ чєрєз возного двор# нашого шлахєтного Крьпіггофа
Чыжовского станувъшы ючєвистє юд стороны поводовоє, #рожоныи Миколай
Пєрнусь, листовыи #моцованыи, повєдил, жє по смєрти нєбощьїка пана Юра
Стр#са, кашталіана галицкого, дали єсмо з ласки ншоє тоє еєло Мѣзаковъ, вь
староствє Вєнницком лєжачоє, помєнєном# старостє хмєлницком#, котороє, //
кгды за листом ншим юном# в посєсьію подати хотєл, Калиновьскии таковоє
посєсьш борони? и юноє нє доп#стил, вьзгпадам чого, #чынивьшы заразом
протєстацьпо, тут єсть позваньш, проеєчи, абы водлє прывилею был захований.
А юд позваного шлахєтньш Станиславь Прєворскии, #моцованыи, повєдил, жє
тьіє добра пань Калиновскии тримаєт за правом своим, чого доводєчи, #казал
два привила, юдинь старыи, на котором єсть сума, на староствє Вєнницком зо
всѣми налєжностами записанаа, вь котором прывилю єсть т е ж то юетєрєжєно,
жє тоє староство нє мѣло быти розрываное, ажь бы таа с#ма по зостью
державъцы з#полнє была юдложонаа; #казал тєжь прьівилєи др#гии, которьш
єсмо дали коньсєньсь свои нєбощьїковн пну галицком# до #ст#плє»а того
староства на юсоб# помєнєного Калиновского. То так выведшы, проси? юд позв#
и рѣчы, в нєм юписаноє, волности. Напротив того, юд повода повєдєно, ижь
прьівилєє показованые важньїє быти нє могут, бо в том пєрвшом, в котором са
сторона позванаа прычыны вьппєи мєнованоє держить, права собє сама
нар#шила а то с тоє мєрьі, жє пры #ст#пєнью того староства Винницкого село
Мѣзаков зь єго приналежностями до жывота пна галицького вынгала и юного
заховала; што са др#гого дотычет, тьш сє, дєи, сторона противная трудно
маєт щитити, кгды ж в нєм єсмо тоє село Мѣзаков вынали // a пна галицкого
до живота єго заховали; причина теж, котораа єсть в нем юписанаа, якобы са
по смєрти пна галицкого до сумы, на староствє б#д#чы, ворочати мела, и таа
єго взмочи нє можєт, кгды жь сапит єкьспєктативам, то єсть значит и
роз#мѣетъ са быти ючєкиванє на смєрть, а єкьспєктативьі вшєлакиє суть
правам посполитьш знєсєньї. То так #казавши, понєваж позванаа сторона
жадного прывилсю (которыи бы мєл быти по смєрти ііна галицкого
вьіправлєньш) нє показ#єт и посєсьш жадноє чєрєз пущєнє такь за живота,-ако
и по смєрти ііна галицкого на тьіє добра нє юдєржал, але юньїє по смєрти єго
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сам взіал, просил, абы сторонє позваної/ пост#повать наказано. Суд наш
асєсорскии, видіачи тоє, ижь Калиновскии был злє позваньш, іакобы безправне
тоє сєло Мѣзіаковъ дєржал, тогды жє нєбєзправнє держиш, алє за прєтєкстсш
права водлугь консєньс# ншого и сумы, <вд того позв# вольньш чынити а
лєпьшост права сторонє поводовои5 чинити налєжнє наказ#єть. Которого
дєкрєет# асєсорского сторона поводоваїа нє прьшм#ючи, до нас апєлєвала. А
кгды дніа сєгоднєишого дєвіатогонадцат мсца августа таїа справа на реліацыіах
наших реферована была а сторони собєдьвє собороны своє тые ж, которые вь
судє нашом асєсорском, пєрєд нами вносили и повторали, просіачи, абы кожьдаїа
з них при своих шборонахъ захована была, мы с паны радами // ми нашими, пры
нас та тоть час б#д#чими и вь правє на#чоными, вырозѴмевьши дєкрєт суд#
асєсорского, соныи во веєм Ѵтвержаемо моцью того дєкрєту ншого. До которого
на болш#ю вѣр# и пєвность пєчат ншу короннѴю прытиснѴти єсмо росказали.
Писан # Кракове року тисєча шєстсот піатого мсца августа дєвіатогонадца/л
дніа, панованіа королєствь ншихь попьског(о) сосмогонадцат а швєдского
дванадцатого.
Mattias, ep(iscop)us praemisl(iensis),
Справа того ж
R. P. vicecancellarius
РГАДА, ф. 389, оп. 1, д. 204, л. 116-118. Оригінал. Опубл.: Архив ЮЗР.
Ч. ѴШ.Т. 5. С. 340-342.

‘дожывотньш 2даньш

3которую 4трыкротным

5Має бути позвано».

№ 455

1605 p., серпня 24. Вінниця. Позов Вінницького земського суду брацлавському підкоморієві і
королівському секретареві Лавринові Пісочинському, виданий у зв’язку з наміром
краківського каштеляна, володимирського, черкаського, канівського,
білоцерківського, богуславського і переяславського старости кн. Януша
Острозького спільно з ним провести розмежування свого маєтку міста Пикова
і приналежних до нього сіл з маєтком підкоморія селом Старою Кам’яногіркою
Жикгимонт, з Божий ласки корол полскии, великим кнзь литовскии, р#скии,
пр#скии, мазовським, жомоитским, инфліанъским и швєдскии, кготскии,
вандалскии дєдичньїи король
^рожоном# Лавринови Пєсочинскому, подкомором# браславьском#,
еєкрєтарови ншом#.
Зо вьсѣхь добьрь твоихь приказуємо, абы вєрность твоіа пєрєд сЧдом ншим
зємским Вѣниі/ким на роках зєжеких вѣницкихь, которьіє припадеш и сЛконы
бУдМтвъ Вѣници на завтрєє свєтого Михайла римского свіата а рок# тєпєрєшнєм
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тисєча шєстсот піатсш, сочєвистє и завите сталь на жалобу и правьноє попираиє
аснєвєлмолсного кнжати Ин#ша СОстрозского, кашталгана краковского,
володымерского, чєркаского, канєвьског(о), бєлоцєрковског(о), пєрєаславского
и богУславского старости, которьш в. мл. позьіваєт к# #чинєню граниг/ мєжи
добрами поводовыми мѣста Пыкова и сєл, до нєг(о) належачих, з одноє, а добъры
вєр. теє. сєла Камєногорки Староє, по там той сторонє рєки Бог# лєжачоє, з
другоє стороны. Которьіє то добра повод з вєр. те. хочєт розграничит и знаками
граничними (означити, такьжє и кокцами, зь землі #сыпаными, сосьшат. Прото
абы вєрность твоа на рок# пришлом стал и того всєго, што (одно 6#дєть сказано
водьл#гь права чєрєз с#дь напгь, сє присьл#халь, ако то на рок# припгьломь
ширєи будєть доведено и словы собъгаснено. Писан # Вѣницы рок# Бжого тисєча
шєстсоть патого мсца авьг#ста двадьцєть четвертого дна.
Позов
Печатка
Йван Мик#линскии, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051II, арк. 84. Оригінал.

Реґеста:
А. 1605 d. 24 augusti. Oth p. krakowskie0 pozew po p. podkomorze0 do
Kamionohorky o granice.
Там само. Арк. 84 зв.

№456
1605p., серпня 27. Вінниця. Позов Вінницького земського суду краківському каштелянові,
володимирському, черкаському, канівському, білоцерківському, богуславському
і переяславському старості кн. Янушові Острозькому в справі за скаргою
брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського про
неповернення села Овдіївки (Шепіївки) і невідшкодування збитків, завданих під
час володіння цим маєтком
Жикгимонт Трєтии, Боясю млстю корол полскии, великим кназ литовскии,
р#скии, пр#скии, жомоитскии, мазовєцкии, ифліантскии, швєдскии, кготскии,
вандалскии дєдичньш корол
Вєлможном# fZWuitf кнжати (Острозском#, кашталганови краковском#,
старостє володимєрскому, чєрькаскому, канєвскому, бєлоцєрковскому,
богуславскому и пєрєаславскому.
Зь имєньа (Овдєєвки, албо, ако тєпєр прозвано, Шєпєєвки, и зо всѣхъ а
всакихь добрь вєлможности вашоє приказ#ємь, абы пєрєдь с#домь нашимь
зєшскимь воєводьства Браславского Вєницкимь в Вєницьі на рокахь тамошнихь
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зємскихь вєницкихь, которые водлє поріадкУ статутового и констытуцыи
коронъныхъ на дєнь свtaтого Михайла рымского свіата припадать и на завтрєє
того свіата сУжоны бУдУть в рокѴнинєшнємь тисіача шєстьсоть піатол*, то єсть
мсца сєнтєбра тридьцатого дніа, в піатницУ, собличнє и завите самь сталь на
жалобу и правноє попираньє Урожоного Лаврина Піасочинского, подкоморого
браславского, сєкрєтара нашого, которьш вєл. вшУ позьіваєть со то, ижь
вєлможность ваша, бєзь жадного права и слушности посєвши, дєрьжипгь,
фУньдУєпгьсіа, людми сосаждаєпгь и всіакихь пожитков[ь] Уживаєпгь єго власноє
имєньє, т[о є]сть еєло СОвдєєвку, албо, іако тєпєр прозвано (чого сіа нє
позволіаєть) Шєпєєвку, в воєводствє Браславьскомь надь рєкою Снивотою, со
границі з головнымъ єго имєньємь Камєногорькою а с твоимь Пыковомъ и зь
иньшими сУсєдьі в прилєгьлости лєжачоє, а правомь справєдливьімь, вєчньїмь
а дєдичньїмь (до которыхь добрь сонь єсть наблизшіш, нижли ты) ют
мальжонки єго, с продков єє власноє дєдички добрь тых, то ест ют зошлоє
Макгдалєньї Павловъны ДУбицкоє, єму наслушнєи слЛкачоє. Которые добра
прєрєчоньїє шац&т собє на шєст тисіачєи кол грошєи литовских и так много
шкоды в нєдєржаню и нєУживаню их зь Уближєнєм того права и справєдливости
своєє. Прото абы вєл. вша на року, вьшієи юписаном, кЧправУ стал, сУдовнє
ютповєдал, тоє имєнє СОвдєєвку, албо Шєпєєвку, подкомором# браславскому,
іако власноcm а дєдиі/ство єго, пУстил, всѣ шкоды з навєзкою водлє права
заплатил и во всєм томь поводови нинєшнєму скутєчнє сіа Усправєдливил, ико
то всє на рок# пришлом вєл. вш. мєновитє а ширєи прєложоно, правнє юбаснєно
и вьівєдєно будєт. Писан ЧВєницьі рокУ Божого нарожєніа тисіача шєстсот
піатог(о) мсца авгУста двадцат сємог(о) дот.
Позов
Печатка
Йван МикУлинскин, писар
ЛНБНАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1,спр. 4051II, арк. 85. Оригінал.

Реґести:
Повод позваног(о) здал У винах статУтовых пєршог(о) нєстанни.
Дєкрєть першого нєстаніа до книг Уписан.
А. 1605 d. 27 augusti. Pozew ziemski winicki po p. krakowskiego o
Owdiiowkę, o szkody 4000 kop gr(oszy).
Там само. Арк. 85 зв.
№ 457

1605 p., серпня 27. Вінниця. Позов Вінницького земського суду краківському каштелянові,
володимирському, черкаському, канівському, білоцерківському, богуславському
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і переяславському старості кн. Янушові Острозькому, виданий у зв’язку з
адресованою останньому вимогою брацлавського підкоморія і королівського
секретаря Лаврина Пісочинського сплатити, згідно з декретом коронного
трибуналу, 4000 кіп литовських гротів як відшкодування збитків, заподіяних
підданими князя Кам’яногірському маєткові
Жикгимонт Трєтии, Божю млстю корол полскии, великий кназ литовскии,
р#скии, пр#скии, жомоитскии, мазовєцкии, ифліантскии, швєдскии, кготскии,
ваньдалскии дєдичньш корол
Вєлможному І^ін#ш# кнжати СОстрозскому, кашталанови краковскому,
старосте володимєрскому, чєркаском#, канєвском#, бєлоцєрковском#,
бог#славскомѴ и пєрєаславскому.
Зо всѣх и всакихь добрь вся. вш. приказ^ємь, абы єси пєрєд сУдом ншим
зємским воєводства Браславского Вєницким в Вєницьі на роках тамошних
зємских вєницких, которые водлє поридкѴстатутового и констытуцыи коронних
на дєн свтого Михайла рьшского свта припад^т и на завтрєє того свга с^жоны
бУдЦт в рокѴ нинєшнєм тисіача шєстсот патом, то єст мсца сєнтєбра
тридцатог(о) дна, в патниц#, ©бличнє и завите сам стал на жалобу и правноє
попиранє Урожоного Лаврина Пасочинского, подкоморого браславского,
сєкрєтара нашого, которыи вєл. вшѴпозьіваєт о то, што в рокѴпропілом тисіача
шєстсот трєтем мсца сєнтєбра дєвєтнадцатого дна вєл. вша пна подкоморого
браславского с пєвньїх кгрунтов имєна єго Камєногорского выбил и шкоды в
побраню збожа власноє роботы самого и подданых єго тамошних починил. СО
которьіє шкода, при том кгвалтовном выбитю поделаные, то єст сотоє побранє
збожа, подкомории браславскии, цєлоє право заховавши, в сѴде зємском
Вєницком чинил, ©што и тепер далшоє чинєнє правноє заховуєт, толко сокгвалт
и ©самоє кгвалтовноє вьібитє з кгрунтов мєновитє описаных Камєногорских,
такжє и шкод вь ©тнатю и нє^живаню тых кгрунтов и всѣх пожитков своих на
чотыри тисіачи ко/і грошєи литовских сошацовавши, позывал вєл. ви/, до
Вєницкого кгродского с#дѴ, ©mкоторого, кщы са то за апєліацьієютєбє, стороны
позваноє, на трибунал такрочныи Любєлскии бьшо выточило, суд головньш,
вырок кгр[одск]ого ^твфжаючи, вьібитє кгвалтовноє [п]ризнал, однак єщє и
на инквизицыю давал. По к[о]торои вьтравєню, кгды са таа справа на трыбѴнал
Любєлскии сєго рок# тисіача шєстсот патого вьггочила, ctfd головньш декретом
своим, которьш са стал мсца июла дєвєтнадцатого дна зь ©чєвистоє росправы
обєюх сторон, за тою инквизицыею а за доводы акторовыми подкоморому
браславскому всѣ тые добра, кгрѴнты єго вьібитьіє прис^дил, а о шкоды, в том
кгродском позвє положоные, єму з вєл. їм/, цєлоє право в сУдє налєжном
заховань, ако то всє мєновитє a ширєи на поступку правном и на том остатнем
дєкрєтє сєгорочнєм трибуналу Любєлского єст выражоно. А такь подкомории
браславскии, приставаючи до того то остатнєго, вьішєи мєнованого, дєкрєту
трыбуналского, сим позвом вєл. вшу позьіваєт до позыскана на тобє соныхшкод
своих, в позвє кгродском вєницком положоных, которых вь отнатю и неѴживаню
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тих кгрунтов Камєнорскшс1 и пожитков своих чотыри тисгачи копь грошєи
литовских шацУет и суд головньш ш них цєлоє право ємУ заховал. Прото абы
вєл. вша на рокох назначоныхъ зємских вєницкихь сталь, сУдовьнє сотьповєдаль,
тУю сУму шкодь чотири тисгачи копь грошєи литовских подкомормому
браславскому заплатил и во всєм сіа єму скутєчнє Усправєдливил, гако то всє на
рокУпропілам вєл. вшом мєновитє a ширєи прєложоно, правнє соказано и вьівєдєно
бУдєт. Писань УВєницьі рокУ Божого нарожєніа тисіача шєстсот пгатого мсца
августа двадцат сємог(о) днга.
Позов
Печатка
Йван МикУлинскии, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051 II, арк. 86.
Оригінал.

Реґести:
Повод позваног(о) здал Увинах статУтовых першого нєстаннл. Здане
пєршоє до книг єст Уписано.
А. 1605 d. 27 augusti. Pozew ziemski winicki po p. krakowskie0o szkody
4000 kop. gr(oszy).
Там само. Арк. 86 зв.

1Камєногорских
№458
1605р., серпня 27. Кам’яногірка. Лист брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина
Пісочинського Миколаєві Керсновському з уповноваженням представляти його,
Л. Пісочинського, при поверненні йому, згідно з декретом коронного трибуналу,
краківським каштеляном кн. Янушем Острозьким загарбаної частини
Кам’яногірського маєтку
Запис земського возного єнєрала Андрія Трембицького про те, що Миколай
Керсновський 30 серпня був готовий виконати це уповноваження
Лаврын Піасочинскии, подкомории браславскии, короліа єго млсти сєкрєтарь
СОзнаимУю сим моимь Умоцованьш листоє, ижь з дєкрєту сУдУ головного
трибуналу Любєлского, в рокУ нинєшнємь тисіача шєстсот пгатоє мсца июліа
дєвгатогонадца/и дніа зь сочєвистоє росправы мєжи мною, гако актороє, а
іаснєвєлможньїмь єго млстю ісжатємь ІЗиУшоє СОстрозскимь, кашталганомъ
краковскилі, позванымь, Учиненого, маєт мнє прєрєчоньш єго млсть пан
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краковскии добра мои Каменогорские, тые, с которых єстєм выбитъ com є г о
млсти и сошто тіалсба была, зо всимь в держане пустити comдаты того дєкрєтУ
за шєст нєдєл, то єст мсца августа тридцатого д н іа , з в и н о ю заплачена мнє
чотырнадцати гривень грошєи полских под шацУнком шкод, в позвє кгродском
вєницксш положоных, чотирма тисіачма копами грошєи литовских, сако т о в с є
мєновитє а ширєи в т о м дєкрєтє и в о в с є м поступку правном єсть сописано. На
котором рокУ іа сам быти а тых добрь и кгрУнтов моих, мнє присУжоных, и вины
всказаньїє сотбирати нє могучи, на мєстцє с в о є посилаю шліахєтьнєго
Урожоног(о) Микола» Кєрьсновского, которому злєцил єсми и сим листам моим
злєцаю, порУчаю и моць зУполнУюдаю водлє того дєкрєту трибуналекого такь
до сотбираніа тых кгрѴнтов моихь Камєногорских, гако и вины чотырнадъцати
гривень грошєи полских и к в и т о в а н іА з нєє с т о р о н ы , к т о м у до вшєліаких
поступьков и собмов правных. А дліа лєпшоє веры тоть лист мои, рѴкоювласною
подписавши, пєчат мою прикладаю. Писан в Камєногорцє рокѴБжого нарожєніа
тисіача шєстсот піатого мсца августа двадцат сємого дніа.
Печатка
Лавринъ Пасочинсюш,
подкомории браславскии,
рукою властною
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051 II, арк. 87.
Оригінал.

Року ДХЕ мсца августа тридцатого дна за тою моцю пан Керсновскии
кгрунты Камєногорскиє и чотцрнадцєт гривен сотбират готовь был.
Аньдрєи Трємьбицкии,
возньш зємскии єнєрал,
рУкоювласною
Там само. Арк. 87 зв. Оригінал.

Реґеста:
A. 1605 d. 27 augusta. Plenipotentia na odebranie gruntow kamionohorskich
od p. krakowskiego, takze winy 14 grywien i qwitowanie z winy pana.
Там само.

№ 459

1605p., вересня 9. Вінниця. Зізнання возного єнєрала Брацлавського воєводства Криштофа Ілінського
перед Вінницьким ґродським урядом про те, що в його присутності урядник
Пиківського маєтку Мартин Рамулт, за наказом краківського каштеляна,
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володимирського, черкаського, канівського, білоцерківського і богуславського
старости кн. Януша Острозького, оголосив про віддачу, згідно з декретом
коронного трибуналу, брацлавському підкоморієві і королівському секретареві
Лавринові Пісочинському спірних між ними земель, і про те, що князь залишив
за собою право домагатися через суд визнання цих земель своєю власністю
Вѣдимус с книг кгродских воєводства Браславског(о) вєницкии1
ЛЬта Божог(о) нарожєнга тисєча шєстсот патог(о) мсца сєнтєбра
дєвгатог(о) дна
Пєрєдо мною, Йванам, рєчоньш БогУшєм, Дєшковскиє, подстаростиє
кгродскимь вєницким, постановившисє ючєвисто, возньш єнєрал воєводства
Браславского шліахєтньш Крипггофъ Илинскии ку записованю до книг кгродских
в[є]ницких сознал тыми словы, иж а, маючи при собє шлгахтУ людєи добрих
іїна ПІна Михаловског(о) а пна Станислава БУрницкого, иж а, бУдУч[и] взгатьш
на справі іяснєвєлможног(<?) іїна єго кнжєцкоє мл. ИнУша (Острозского,
кашталгана краковског(о), старосты володимєрског(о), бєлоцєрковског(о),
канєвског(о), богУславског(о), чєркаског(о), чєрєз Урадника єг(о) мл.
пыковског(о) пна Мартина РамУлта в рокУ теперешнєє тисєча шєстсот патом
мсца авгУста тридцато0 дна, с которьш а вьієждчнлоє на тот кгр[У]нть, ю
которьш позывал єго мл. па» Лаври» Пєсочи»скии, подкоморьш бр[а]славскии,
секретар єго кр. мл., єго кж. мл. пна краковског(о), которьш2 мєновал [б]ы/и
свои3 власньш, а н[є до] Пыкова приналєжачии, тєдьі єг(о) мл. па» Мартин
РамУлтъ за росказа»єм єго мл. пна краковског(о), пна своєг(о), нє
спротивлаючисє дєкрєтУ трибУналского4, пУсчал имєнєм єго мл. іїна
краковског(о), ііна своєго, тьіє добра в посєсию єго мл. пнУподкоморому, котороє
правоє презыскал єго мл. пан подкоморыи, которьіє мєновал пан Марти»
РамУлть кгрУнты власньїє Пьїковскиє, стародавна5 до Пыкова налєжачиє, «в
илє нивы суm розробленые чєрєз мєщан пыковскихъ. А вшакжє иж єг(о) мл.
пан подкоморьш выграл то чєрєз права, жє єст албо был выбитым з спокоиног(о)
дєржаніа, тєдьі то єго кж. мл. пУсчаєт пнУ подкоморомУ, заховуючи прєд сє
собє вцалє право (овласност кгрУнтУсє роспират в налєжном судє зь єг(о) мл.
іїноє подкоморьш. Котороє ж то ючєвистоє сознанє возног^, вышъ
мєнованог(о), а, врад, до вєдомости своєи принавш[и], до книг кгродских
вєницких записано єст. С которых и сєс вѣдимус под моєю пєчатю єст выдан.
Писан УВєници.
Печатка
Грєгорєи Байбуза, писар
Корикговаль с книгами
Копъчинъскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4051 II, арк. 90.
Засвідчена копія.
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Реґеста:
А. 1605 d. 9 7br(is). W grodzie winnickim. Piasoczynski z x(ię)ciem
JanuszemOstrozkim, kasztelanemkrakowskim, o gronta pykowskie z grontami
pana Piasoczynskiego kamionnohorskiemi.
Там само. Арк. 90 зв.
'вєницких 2Ідеться про JI. Пісочинського.
має бути з.

3своим 4триб#налском# іДалі

№ 460
1605 p., вересня 23. Вінниця. Зізнання возного єнєрала Брацлавського воєводства Андрія Трембицького
перед Вінницьким ґродським урядом про те, що він був очевидцем неповернення,
всупереч декретові коронного трибуналу, брацлавському підкоморієві і
королівському секретареві Лавринові Пісочинському частини Кам’яногірського
маєтку, загарбаної краківським каштеляном, володимирським, черкаським,
канівським, білоцерківським, богуславським і переяславським старостою
кн. Янушем Острозьким
Выпис с книг кгродских воєводства Браславьского вѣницких
Літа Божого нарожєніа тисєча шєстсот піатого мсца сєнтєбра двадцат
трєтєго дніа
На рочках кгродских вѣнш/ких, которые в рок# тєпєрєшнєм мсца сєнтєбра
двадцатого дніа припали и с#жоны были, пєрєд нами, Йваном, рєчоньїм Бог#шєм,
Дєшковским, подстаростим, а МихайломЛаскам, судєю, вріадниками кгродскими
вѣницкими, ставши шчєвисто, возньшєнєрал воєводства Браславского шліахєтньш
Андрєи Трємбицкии к# записованю до книг кгродских вѣницких тыми словы
сознал, иж, дєм, рок# тєпєрєшнєго тисєча шєстсот піатого мсца авг#ста
тридцатого дна за приданєм вшєи млсти #ріадовым, такь шчевистым, іако и
листовным, маючи а при собє шлиист# людєм добрых пна Лєшнтєіа Подгаєцкого
а пна Фєдора Житинского, шсєльїх, былем на справє єго мл. пна Лаврина
Піасочинского, подкоморєго браславского, сєкрєтара короліа єго мл., то єст што
в рок# пропілом тисєча шєстсот трєтем мсца сєнтєбра дєвєтнадцатого дніа єго
млеть кніажа Онушь (Острозскии, кашталіан краковскии, староста
володьімєрским etc., с пєвньїх кгрунтовь имєніа Камєногорского, мєновитє
#рочисча долины Кр#тоє и Полховы, Вєликоє Р#ды, (Осников и з могил Великих,
и пол камєногорских над шзєро Чистоє и ажпод могилы Нилсниє камєногорскиє
ж, зо всих тых пол, д#бров, шзєр и р#д, пасєк, пасєчищь, ставищь з грєбліами
готовыми єго мл. іїна подкоморєго браславского кгва/гговнє выбил, ино шн штоє
вьібитє своє и шшкода в нє#живанютых кгрунтов шчотири тиеєчи копь грошєи
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литовских іша краковского позывал до Вєницкого кгродского с#д#. (От которого,
кгды сє то за апєліациєю позваного на трибунал Любєлскии воєводства Києвского,
в рок# тиеєча шєстсот чєтвєртомь сужоныи, выточила1, суд триб#налскии в
том справє на инквизицию сторонам давал. По котороє вьтравєню, кгды таїа
справа знов# на трибунале Любєлскам сєго рок#1тиеєча шєстсот піатого мсца
июліа дєватогонадцат дна зь заховалого рок# припала, суд з очєвистоє росправы
шбудвух сторо» за тою инквизициєю и за доводы іїна подкоморєго
браславског(о) // декретам своим всі тьіє добра, кгрунты выбитые акторови шт
даты тог(о) дєкрєт# за нєдєл шєст, то єст мсца авг#ста тридцатого дна в
нинєшнєм року в посєсию п#стити наказамз виною чотырнадцати гривен грошєи
полских а то под шац#нкам шкод, в позвє кгродском положоными, то єст чотирма
тиеєчмн копь грошєи литовских, а в нєдосьіт#чинєню тую такс#, в позвє
кгродском положеную, чотыри тисєчи копь грошєи литовских на пану краковском
зараз всказал и на далшую єкьзєк#цию до #раду кгродского Вѣниі/кого ютослал,
ако то мєновитє на еоном всєм пост#пку правном выражоно. И кгды єсмо в сєм
року мсца авг#ста тридцатого дна приєхали на #рочисчє Кр#тую долин#, там жє
приєхал до нас єго мл. пан Мартин Рамулт, #радникь єго мл. іша краковского
пыковским, з никоторыми товаришами и сл#гами своими, шзываючиса, жє до
тоє справы шт єго мл. іїна краковского выехал. Котором# а с тою шліахтою
лист #важчии #раду кгродского Вѣницкого шпост#пєнє мєнов[а]ньіх кгрунтовь
выбитых, до єго мл. іїна краковского писаньш, и сам шныи дєкрєт триб#налскии
показал и читан был. Гдє зараз #моцованы[и] и #радникь єго мл. іша подкоморєго
браславского камєногорскии пан Миколай Кфсновскии, показавши лист моц
з#полную шт пна своєго, собє на то дан#ю, домалвалеє, иж, дєи, самого єго
млсти іїна краковског(о) тут нє виж#, толко штзьіваєтеє пан Рамулть шт єго
мл., нєхаи жє, ако и а, показавши лист мої/ з#полную, собє шт іїна краковского
на то даную, тьіє добра, кгрунты Камєногорскиє выбитые, в позвє мєнованьїє, зо
всим водлє помєнєного дєкрєт# триб#налского пан# подкоморєм# шт єго мл. іша
краковского пустот и вину чотырнадцат гривен заплатит, когорьіє добра а шт
іїна своєго по знаком и #рочисчам мєнованьш штобрати и с тых чотырнадцати
гривен квитовати за мої/ю іїна моєго єстєм готов. А пан Рамулт, имєнєм єго
млсти іїна краковского шзвавшиса, до того жадноє моци нє показ#ючи, ач ш
помєнєньїє кгрунты выбитые Камєногорскиє, в позвє мєнованьїє, на шднам
мєстц# стоачи и з нєго ншдє нє єд#чи, кшталт подана словы #казовал, шднакь
рєчю самою и скутюш // до посєсии и скутєчного дєржана єго мл. пан#
подкоморєму браславскал*Уводлуг мєнованого дєкрєіУ триб#налского нє п#стил
и нє пост#пил, и помєнєньш вины чотцрнадцати гривен нє заплати?. И затьш
соттол проч штєхал. \А знов# зараз с тою шлахтою на жадане прєрєчоного
#моцованого єго мл. іїна подкоморєго браславского єздили єсмо до Пыкова,
маєтности єго млсти іїна краковского, гдє нас в мєсто, а потам и в самыи замок
Пыковскии п#щоно, и тамь єсмо, кнгажати єго мл. самого нє заставши, знов#
всю тую справ# пєрєд тьш жє панам Рамултам, гако #радником, и пєрєд иншими
сл#гами єго мл. іїна краковского покладали, дєкрєт триб#налскии и лист
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#ргадовыи читали и с того лист# копию с пєчатю и с подписом р#ки моєє, на
столє в ьізбє кніажати єго мл. в замк# Пыковском положивши, тому ж самом#
пан# Рамулт#, гако #ргадник#, и инппш сл#гам и людємь єго мл. пна краковского
шповєдали и пытали єсмо гавнє, єсли бы хтоколвєкь был com єго мл. іїна
краковского, которьш бы тые кгрукты самьш ск#ткол< єго млсти пан#
подкоморєму пост#пити и тую вин# чотырнадцат гривен заплатити хотєл. Тогды
єго мл. пан Рамулт с т ь і м и ж голыми словы ютзывалсе, алє на кгрунт нє єхал
и єго ск#тко>м нє п#стил. И потом єсмо знов# на тот жє кгрунт єхали и так чєрєз
#вєс соньшден, аж правє до ночи в той справє з стороны єго мл. пна подкоморєго
такую пилнос/и чинили єсмо. За чим #моцованьш пна подкоморєго браславского
пан Миколаи Кєрсновскии тую пилност и пост#покь, гако вьппєи, шсвєдчивпш
мною, возньш и шліахтою, при мнє б#д#чою, жє ег(о) мл. пан краковскии добр и
кгрунтовь Камєногорских, с которых єго мл. пан подкомории єст выбитыи, и
тых #рочисчь, в позвє мєнованьи:, зо всим вєдлє мєнованого дєкрєт#
триб#налского ани сам чєрєз сєбє, ани вєдлє звычаю права чєрєз жадную иншую
сособ# на час назначоныи пну подкоморєм# нє пост#пил и рєчю до посєсии нє
подал, и вины чотцрнадцати гривен грошєи // полских нє заплати[л], и ни в чом
том# дєкрєтови триб#налском# досыт нє #чинил, а тым2 таксу чотьфи тисєчи
копь грошєи, в позвє мєнованую, дєкрєтом триб#налским сказаную, попал. Там
жє comтого ж актора мною, возним, и тою ж шліахтою свєдчоносіа, жє єго мл.
пан краковскии тих всѣх кгрунтов Камєногорских выбитых сам и подданьїє єго
мл. до Пыкова #живают. И видали єсмо многиє іьіє поліа поюраньїє. Котороє
сочєвистоє сознанє возного іа, до вєдомости своєє #ріадовоє приніавши, до книг
кгродских вѣницких записати казал. С которых и сєс вьшис под нашими пєчатми
єст выдан. Писан # Вѣници.
Дві печатки
Йван Богушь Дєшьковски, подстаросты
Михайло Ласко, судіа кгродскии
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговаль с книгами
Копчинъскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051II, арк. 91-92 зв.
Засвідчена копія.

Реґеста:
А. 1605 d. 23 septe(m)br(is). Recognitia woznego o niepostąpienie gruntow
kamienohorskich od p. krakowskiego p. Piasoczynskiemu, podkom(orzemu)
braslawskiemu, na czas naznaczony, decre(tem) trib(unalskim) ferowany.
Там само. Арк. .94 зв.

1Далі має бути справа.

2Далі має бути в.
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1605 p., вересня 23. Вінниця. Зізнання возного єнєрала Брацлавського воєводства Андрія Трембицького
перед Вінницьким ґродським урядом про вручення ним у Пиківському замку
позовів Вінницького земського суду краківському каштелянові, володимирському,
черкаському, канівському, білоцерківському і богуславському старості
кн. Янушові Острозькому: одного - про те, що князь повинен брацлавському
підкоморієві і королівському секретареві Лавринові Пісочинському як позивачеві
сплатити4000 кіплитовськихгрошів як відшкодування збитків, завданих внаслідок
захоплення його ґрунтів, другого - у справі за скаргою того самого позивача про
неповернення села Овдіївки (Шепіївки), яким князь володіє безпідставно
Вьшис с книг кгродских воєводства Браславског^о) вѣницкихъ
Лѣта Божого нарожєна тисєча шєстсот питог(о) мсца сєнтєбра двадцат
трєтєго дніа
На врвдє єго кр. млсти кгродском Вѣницкам пєрєдо мною, Йваном, рєчоньш
БогУшєм, Дєшковским, подстароспш кгродским вѣницким, постановившисє
сочєвисто, возньш єнєрал воєводства Браславского шліахєтньш Андрєи
Трємбицкии кУ записованю до книг кгродских вѣниі/ких тыми словы сознал,
иж, дєи, року тєпєрєшнєго тисєча шєстсот піатого мсца авгУста тридцатого
дніа положил єсми два позвы зсмскиє віниі/киє вь Пьїковє, в замкУ тамошнєм, У
свєтлици на столє, писаньїє по іаснєвєлможного книжаты ІЗнУша (Острозского,
кашталіана краковского, староста володымсрского etc., в жалобє єго1їша Лаврина
Піасочинског(о), подкоморєго браславского, короліа єго мл. сєкрєтара, то єст
пєршии позов сошкода чотыри тисєчи кой грошєи л и т о в с к и х , в позвє кгродсюш
вѣницкам в справє кгвалтовного выбитіа и декретом трибУналским, в рокУ
нинєшнєм Учинєньїм, УсУдУналежного пану подкоморєму браславскому правом
чинити захованьїє, а дрУгии позов соимєнє сєло СОвдиєвку, которУю Шєпєєвкою
прозьшано, правам вєчньшдєдичньшпану подкоморєму браславскамУналєжачоє,
іако то ширєи на тых позвєх описано єст. Которьіє позвы соповєдал и ажазал
єсми Уріадникови тамошнєму пыковскому пану Мартину Рамулту и иншим
слУгам и мєщанам єго мл. їша краковского пыковским. А дрУги2такиє ж два
позвы при сторонє поводов зоставил єсми. За которьши позвы зложил єсми ообєюм
сторонам рокь кУправУстати на роках зємскихь вѣницких, которьіє надєн свіатого
Михайла римского свіата припадУт и на завтрєє того свата сУжоны бУдУть в
рокУ нинєшнєм тисєча шєстсот шатам мсца сєнтєбра тридцатого дніа. Котороє
ж то шчєвистоє сознанє возного іа, вріад, до книг кгродских вѣнш/ких записати
казал. С которых и сєс вьшис под моєю пєчатю єст выдан. Писан УВѣници.
Печатка
Грєгорєи Байбуза, писар
Корикговаль с книгами
Копчинъскии
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ЛНБHAHУкраїни, від. рукописів, ф. 5,оп. 1,спр. 4051II, арк. 95. Засвідчена
копія. Те саме: Там само. Спр. 4105 III, арк. 29—
30. Незасвідчена копія.
Переклад польськоюмовою.
Реґеста:
А. 1605 d. 23 7br(is). Pdozenie pozwow po p. krakowskiego o szkody і o
Owdeiowkę od p. podkomorze0braslaw(skiego).
Тамсамо. Спр. 4051II, арк. 95 зв.
1Далі має бути мл.

2др#гиє
№462

1605 p., вересня 23. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою Романа,
Олександра, Григорія, Ганни Олександрової Німцової, Овдотгі Ґорецької,
Катерини, Настасії і Маруші Кустицьких, синів і дочок покійної Михайлової
Кустицької Федори Андріївни Янчинської, про загарбання в їхній частині
Кальницького маєтку 100 вепрів Адамом Богуфалом, довіреною особою
кн. Яхима Корецького та його дружини Анни Ходкевичівни
Выпис с книг кгродских воєводства Браславского вѣницких
Лѣта Болсго нарожєніа тиеєча шєстсот шатог(о) мсца еєнтєбра двадцать
трєтєго дніа
На рочках кгродских вѣницких, которьіє в року тєпєрєшнєм мсца еєнтєбра
двадцатог^ дніа припали и сужоны были, пєрєд нами, Йваном Богушєм
Дєшковским, подстароспш, а Михайлом Ласкам, судєю, вріадниками кгродскими
вѣницкими, кгды сє приточила справа за розеимы и декретами трєма кгродскими
в Ѣ н и ц к и м и а чєтвфтьім трибуналеким мєжи поголосами зошлоє пнєє Михаиловоє
Кустицкоє Федоры Андрєєвньї Инчинского, ‘сьшов и дѣвокь Ѵрожоных Романа,
Алєксандра, Григорій, Ганны Алєксандровоє Нимцовоє, СОвдоти Кгорєцкоє,
Катарины, Настасьи н МарѴши Кустицких, поводов1, з одноє, а велможным
кнжатєм ПЗІхимамКорєцким и малжонкоюєго млсти ішєю Анною Ходкєвичовною,
позваними, з дрйоє стороны, а то сторонє позванои впєрєд ку становєнюіша Адама
Богуфала дліа #чинєніа досыт диліацьштрох заложєніа хоробь, а потам того жіша
Богуфала ку становєню на выконан2присіаги вєдлє дєкрєту трибуналекого на том,
гако сторони поводовоє вєпров власных дєсєтинньїх ста на кгрунтє поводовоєи
стороны власном дєдичном Калнику за росказанємь позваных нє грабил и сотом
грабежу нє вєдаєть, а поводови ку прислуханю так тых диліации заложєньїа трох
хоробь, гако и выконанга присіаги водлуг дєкрєту трыбуналского, соднакь жє з
сторонывласности кгрунту ничого нє Зближаючи на юбєдвє стороны, гакото ширєи
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на тых розєимох и декретах, выше мєнованьїх, єсть шписано и доложоно. На року
тєдьі нинєшнем, за тыми роземмы и декрети приладом и заховалом, поводоваїа
сторона чєрєз #моцованого своєго шліахєтного пна Йвана Комара Сгрилчинского
домовліаласє, абы сторона позванаїа тако дилсяциіамсвоим заложеныа хоробь, іако
и дєкрєтови трибуналском# досы/и чинила. А #моцованыи сторони позваноє, то
єсть єго мл. кнжати Корєцкого и малжонки єго, іакотєжь и пна Богуфалов #рожоныи
пан Воитєх Домаєвским повєдиль, ижь пан Богуфал на сєс час єсть хорьш, со
котором хоробє // лист чєрєз возного суд# и сторонє, со том ширєи писаним,
ютдавши, просил суд#, абы та диліациіа заложєнє3хоробы пфвшии раз ют пна
Богуфа4 вєдлє права посполитого была приніата, абы позваний5 (от того року
волными #чинены были. А #моцованыповодовоє стороны выводил быт нєправноє
закладанє хоробы позваноє стороны, кгды ж право нє позволіаєт (одно два разы
закладала хоробою и то сє роз#мєє нє юсправах кгродских, гдє роки завитьіє, алє
созємских судах. Алє ижь тєжь диліации позваньш5по такь много разов ку зволоцє
справєдливости заживал6, кгды ж іако пєрвєи здоров был, тако и тепер єсть,
диліация на дилсяцию быт нє можє, тєдьі повод просил, абы суд, юттсявши
нєправную (оборону позваноє сторони, досыт дилсяциіал* першим, такьжє и
дєкрєтови трибуналском# наказал. Суд нинєшнии кгродскии Вѣницкии заложєнє
хоробы четвертії раз tom пна Богуфала признал. А сторона поводоваїа ют того
дєкрєту нє приммовал7, до суд# головного трибуналу Любєлского апєлєвала. Суд
єи тоє апєліации допустил и рокь за тоєю апєліациєю пєрєд судом головним
трибуналсюш в Люблинє на тот час, кгды справы воєводства Браславского
поріадком иньших воєводствь нап^вєи по датє того дєкрєту припад#т и сужоны
буд#т, юбєкш сторонам ку праву становитисє зложил и заховал и тот дєкрєт суда
своєго до книг кгродских вѣницких записати казать. Которьш и сєс вьшис под
пєчатю єсть вьздан. Писань # Вѣници.
Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
Корыкговалъ с книгами
Копчиньскии
АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki arabskie, teka 115, plik 26, s. 3-4.
Засвідчена копія.

Регеста:
Дєкрєт с К#стыцкимъ. Апєлсяциіа року ДФГ з рочков кгродских
виницких мєж кнжати Корєцкими, позваними, а потоліки Кустицкоє юсто
вєпров пограбленых
Ibidem. S. 6.

ь 1Має бути в орудному відмінку.
2виконане
5позваний 6заживали 7приимовала
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3заложєніа

4Богуфала

№ 463

1605 p., вересня 26. Вінниця. Декрет Вінницького іродського суду про припинення справи за скаргою
Яна Висоцького щодо неповернення підданих, які втекли з села Курян Руського
воєводства до містечка Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія і
королівського секретаря Лаврина Пісочинського, оскільки одні з них позивачеві
повернені, а інших у Жорншцах не виявлено
Выпис с книг кгродских воєводства Браславского вѣницъких
Лѣта Божого нарожєна тисєча шєстсот пгатог(о) мсца сєнтєбра двадцат
ш о с т о г о днга
На рочкох кгродских вѣницких, которые в рокУ тєпєрєшнєм, вьшієи
мєнованом, comдна двадцатого мсца сєнтєбра припали и сУдитисє зачали, пєрєд
нами, Йваном, рєчоньш БогУшєм, Дєшковским, подстаростимь, а Михайлом
Ласкол*, судєю, вріадниками сѴдовыми кгродскими вѣниі/кими, кгды сє
приточила справа за дєкрєтом кгродским вѣницким, которьш са стал мсца
авгУста трєтєгонадцат дна в рок#, вьшієи мєнованом, и з реєстр# судового
чєрєз возного Андрєа Трємбицкого приволана была ‘ на бы1 паном ІЗнам
Высог/ким с Курган, поводом, з одноє, a єго мл. паном Лавриномь Пєсочинским,
подкоморим браславским, корола єго мл. сєкрєтаромь, позваньш, з дрУгоє
стороны, а то, што позывал пан ХАн Высоцкии ііна подкоморєго браславского со
подданьїє своє на имє соМиска, шВаска, шТрохима Зар#б#, соПЗілдох# вдов#, со
Йвана КУцича а со Степана, збєгльїє в рок# прошлеш тисєча шєстсот второмь
з маєтности єго сєла Курган, вь воєводствє Риском лежачого, до маєтности ііна
подкоморєго браславского мєстєчка Жорнищь вь воєводствє Браславскомь.
За которьш позвом на рочках кгродских вѣниі/ких, com дна дєватого мсца
авг#ста в рок# нинєшнємь тисєча шєстсот патолі с#жоных, з росправы
шчєвистоє с#довноє шбєюх сторон #моцованыи стороны позваноє пан Воитєх
Домаєвскии шдного подданого на имє Миска, которыи сє в маєтности ііна
подкоморєго браславского на тот час нашол, поводови пєрєд с#дом выдал, шт
которого позваныи дєкрєтом с#довьш волньш #чинєн. А в далшом штповєданю
и росправє ск#тєчнои позваньш признал, жє Васко, один с тых жє мєнованьїх
збєгов поводовых, пришол до маєтности єго г#лтаємь и єщє нєдоросльш, там
жє понгал шеєлую нєвєсту з маєтностю и чєрєз всѣ давности зємскиє в
Жорнищах заеєдєль. На чом позваному присгага // наказана и на вьпсонанє до
нинєшни[х ро]чков штложона. А шетатка тых подданых, вьшієи мєнованьїх,
позваньш # сєбє быти нє повєдаль и их са зрєкал, нє шп#щаючи, шднакь, штвод#
собє вшєлакого. Суд з споровь шбєюх сторон наказал позваному присаг#, ако
шетатка тых подданых # сєбє нє маєт и позовь нє застал. (От чого позваний
на трибунал апєлєвал, и суд тоє апєлации єм# д о п Ѵ с т и л , ако то всє мєновитє a
ширєи на толі поступку гіравном шписано. На рок# тєдьі нинєшнєм, к# вьпсонаню
присєги позваному шпрєрєчоного Васка з декрет# кгродского вѣницкого з рочков
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авгѴстовых заховалсш, юбєдвє тьіє сторонє, поводоваїа чєрєз #моцованого сына
своєго ііна Крыштофа с Курган Высоі/кого а єго мл. пан подкомории браславскии
собличнє, Уctfд# б#д#чи, Оходгачи присгагь и далших затгагов правных во всєи
той справє, соного Васка, вьішєи мєнованого, ис тоєю жоною єго на имє
Горпиною и другого Ирєм#, оо которого и нє позивано, к тому сотстѴпуючи
доброволнє всих апєліации своих в мєнованам дєкрєтє пєршол* кгродскол<
вѣницком, трєтєго Йвана, што по тых апєлгацигах в маєтности єго м л с т и
Жорнищах нашлнсіа, тогды их з жонами, з дєтми, з быдлол< и зо всими
маєтностіами их пєрєд с#дом нинєпіним єго мл. пан# \Ану Высоі/ком# с Юфган
выдал. С чого всєго тот #моцованыи и сын пна Высоцкого єго млсти пна
подкоморєго браславского квитуєт и волньш вєчньїми чсы чинить. И суд
нинєшнии позваного в том волньш чиннт. Што сіа теждотычет состатка тых
подданых пна Высоцкого, в позвє и тут вьппєи мєнованьїх, то єст Трохима
Зар#бы, ІД/гьдохи вдовы а Степана, што сіа тежбыло за апєліациєю позваног(о)
на трибунал выточило, котороє апєліации2ижтепер самь апєліаючии доброволнє
tfertfnУст, тогды Ѵмоцованыи єго мл. ііна Піна Высоі/кого с Курган Крнштофь
Bbicot/KHu с Курган Унинєшнего сУдУ сочєвистьш сознанєм своїш вєдаючи, жє
тых подданых єго в маєтности позваного нє cm3и позов их нє застал, прото єго
мл. іїна подкоморєго браславского и comтых всих подданых шстатка, такжє и
comМиска, пєрвєи выданого, насостатокь comпозв# и рєчи, в нєм сописаноє, // и
згола з[о] всєє тоє справы доброволнє вьшУщаєт и вєчньїми чсы вызволгает.
Тєдьі и суд нинєшнии такь моцю дєкрєту своєго тєпєрєшнєго, гако н за
доброволньш сознанємь ^моцованого сторони поводовоє и позволєнєм собєюх
сторон всю тую справ# и апєліации на стороні соткладаєт, а сторону позваную
вжє com нннєшнєго и com всєго далшого поступку и акту тоє всєє справє4 с
початку аждо нннєшнєго конца єє валньш чиннт вєчньїми часы. И то всє дліа
памєти до книг кгродских вѣницких єст записано. С которых и сєс выпис под
нашими пєчатми єст выдан. Писан УВѣници.
Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговаль с книгами
Колъчинъскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051 II, арк. 97-98.
Засвідчена копія.

Реґеста:
А. 1605 d. 26 septe(m)bris. Quitatia і skonczenie sprawy o zbiegi s pane(m)
Wysockim.
Там само. Арк. 98 зв.

'* '' Замість цього має бути справа мєжи.
972

2апєліации

Зєст

4справи

№464

1605 p., вересня 26. Вінниця. Лист Вінницького ґродського суду краківському каштелянові,
володимирському, черкаському, канівському, білоцерківському, богуславському
і переяславському старості кн. Янушові Острозькому з вимогою, згідно з
декретом коронного трибуналу, повернути загарбану частину Кам’яногірського
маєтку брацлавському підкоморієві і королівському секретареві Лавринові
Пісочинському і або сплатити грошове відшкодування за невиконання вимоги
цього декрету про ув’язання його в цю частину маєтку, або дозволити ув’язати
його ж у Пиківський маєток князя
Йван, рєчоньш Богушъ, Дєшковским, подстаростии, Михайло Ласко, судіа,
Зрадники с У д о в ь іє кгродскиє виницкиє
Вєлможном# єго млсти кжати ІЗнуш# (Остро-зско-мУ, кашталганови
краковскому, володимєрскому, чєркаскому, канєвскому, бєлоцє/жовскому,
богуславскому и пєрєгаславскому старостє.
(Ознаимуєм вшєи мл., што зь шчєвнстоє росправы мєжи ірожоньш їїнам
Лаврином Пѣсочинским, подкоморим браславским, короліа єго млсти секретарем,
поводомь, зь (одноє, а мєжи вшєю млстью, гакособжалованьш, зь дрѴгое стороны,
наказано декретом ctfд5/головного трибуналу Любєлского, в року нинєшнєм тисіача
шєстсот пгатсш мсца июліа дєвєтнадцатого днга вчиненим, жє вша млсть шт
даты того декрету за нєдєл шєст пну подкоморому браславскому всѣ кгр^нты
єго выбитые Камєногорски1, в позвє и поступку мєнованьїє, в посєсьио пустити
был повинєн з виною чотырнадцати гривень а то под шац^нком шкод, в позвє
мєнованьїх, чотырох тисгачєи кой грошєи литовских, коториє в недосыт вчинєню
помєнєному дєкрєтови трыбуналскому суд шныи на вш. мл. всказал и на далшѴю
єкзєкузьпо до Ѵріад# нашого штослаль. Ино мы, захов&очисга во всєм подлугь
статуті и поргадкй права посполитого, придавши єго мл. пну подкоморому
браславскому піліахєтньїх Андрєга Трємбицкого, возного єнєрала воєводства
Браславского, и шлгахту стороннюю іїна Лєшнтєіа Подгоєцкого а іїна Фєдора
Житинского, шных с тьім дєкрєтом трыб^налским и з листам їшош ^ргадовьш,
до вГм. писаным, в той справє посьшали. Которьш возньш, на той справє бывши
и на вріадє кгродскам Вєницкам пєрєд нами ставши шчєвисто, ку записованю до
книгь сознал, жє на час, в том декрете трыбуналском назначоныи, ти. млсть, пнє
краковскии, сам чєрєз сєбє ани чєрєз наставника своєго водлє звычаю права и
декрету трыбуналского тьіхкгрунтов Камєногорских їшу подкоморому нє поступил
и вины чотырнадцати гривен не заплатил, а тьш2 таксу чотири тисгачи копь
грошєм, шт трибуналу сказаною, и2 вины другую чотырнадцат копь гривен
грошєи водлє права попал, гакото всє м є н о в и т є а ширєи на декрете трьібуналскам
и на всєм поступку тоє справы єст шписано. А такь мы, чиніачи досыт водлє
штосланіа трыбуналского, в далшои єкзєкуцьш повинности (фгадѴнашого на то
знову єго млсти пну подкоморому браславскому шліахетных Андрєга
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Трємбицького, возного єнєрала зємского браславского, и шліахту стороннюю пна
Богдана Петровича Комара а іїна Фєдора Петровича Комара, шсєльїх, шчєвисто
придали и сим листам нппїм придаєм и до вГм. посилаєм. Прото жєбьі вша
млеть за тым своим нєдосьі/я^чинєнємь тому дєкрєтови трыбуналскому на час
положоныи шн#ю таксу чотыри тис raчи копь грошєи л и т о в с к и х и вину
чотырнадцать гривен грошей полских вжо дьвою заплатил а[л]бо Ѵвіазаніа водлє
поступку права в добра свои в мєстє Пиковє, с к[о]торого сіа кривда дєєть, // нє
боронил а шньїє добра и кгр^нты Камєногорскиє выбитые в поступку далшоє
єкзєкуцьш водлє штосланіа до нас того ждєкрєту трыбуналского пну подкоморому
поступил, и єго в то тому ж возномуз шліахтою#віазатидопуспм, а по допущєню
#віазаніа в кгр^нты выбитые пна подкоморого, такжє и [в] свои за таксу и за
гривны, а вь допущонои таковои посєсьіи сам чєрєз сєбє и ни чєрєз которьіє
иншиє шсобы в то сіа нє вступовал ани жадноє пєрєказьі нє чинил, и во веєм сіа с
тьш возньхм и з шліахтою, такжє и с поеланцами акторовыми спокоинє заховал
под тымъ жє закладомь, в дєкрєтє трыбуналско-м и в правє посполитою
шписаньши3, и под далшою єкзєк#цьією ѴріадѴнашого. Писан в Вєницьі року
Бжого нарожєніа тисєча шєстсот піатого меца еєньтєбра двадцат шостого дніа.
Дві печатки
Йван Богушь Дєпгьковскин,
подстароста
Михайло Ласко, судіа
Грєгорєи Баибуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4051 II, арк. 99-99 зв.
Оригінал. Те саме: Там само. Спр. 4138III, арк. 6-6 зв. Незасвідчена копія.
Переклад польською мовою.

Реґеста:
А. 1605 d. 26 septe(m)bri[s]. List wiązcy wtory vrzędu grodz(kiego)
winickiego po p. krakowskie0 p. podko(morzem)u [b]rasl(skiemu) o grunty
kamionohorskie i o grziwny, o taxe albo intromissio w dobra pykowskie.
Там само. Спр. 4051 П, арк. 100 зв.

1Камєногорскиє

2Далі має бути в.

3шписаньш

№ 465

1605р., вересня 29. Кам’яногірка.Лист брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина
Пісочинського Миколаєві Керсновському з у п о вн о важ ен н я м , щоб той домігся,
згідно з декретом коронного трибуналу, повернення йому частини
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Кам’яногірського маєтку, загарбаної краківським каштеляном кн. Янушем
Острозьким, і або одержання від нього ж грошового відшкодування за
невиконання вимоги цього декрету про ув’язання його, підкоморія, в цю частину
маєтку, або ув’язання його ж у маєток князя
Лавры» Пгасочинскии, подкомории браславскии, короліа єго млсти секретар
(Ознамм^ю симь моим Омоцованьш листомь, иж што зь дєкрєту сУдУ
головного трибуналу Любєлского, в року нинєшнєм тиеєча шєстсот піатом мсца
июліа дєвіатог^надцат дніа зь шчєвистоє росправы мєжи мною, іако акторок,
зь шдноє, а іаснєвєлможньш пном єго м л . їснжатєм ІЗнушом СОстрозскіш,
капіталіанолі краковсиш, позваньш, зь др^гоє стороны, Ѵчиненым1, мєл мнє
прєрєчоньїи єго мл. пан краковскии добра мои Камєногорскиє, с которьіє2єстєм
выбит и сошто тіажба бьша, зо всѣмъ в дєржаньє пустити шт даты того дєкрєту
за шєст нєдєл, то єсть мсца августа тридцатого дніа, з виною заплаченій мнє
чотырнадцати гривен грошєи полских под шац^нкеш шкодь, в позвє кгродском
вєницкомь положоных, чотырма тисіачми коп грошєи литовских, которую в
нєдосьіт^чинєню зараз трыбунал сказал на єго мл. пну краковском и на далшЛо
єкзєкуцьію до ѴріадѴкгродского Вєницкого штослал. Чому веєму єго мл. пан
краковскии на час досыт нє Ѵчинил, а тьш3шную таксу и другую чотырнадцат
гривень попалъ, іако то всє мєновитє а ширєи в томь поступку правном шписано.
В которои справє далшоє єкзекуцьш іа [...]ти, а тоє таксы и гривень, такжє и
кгрунтов моих Камєн[огорских п]рис#жоных штбирати нє могучи, на мєсцє своє
посылаю шліахєтного Миколаїа Кєрсновского, которому злєцил єсми и сим
листом моим пор^чаю, и мої/ зЛюлную даю водлє того дєкрєту трыбуналского
такь до штбираніа таксы и тыхь гривень и квитованіа с того албо #віазаніа за
то в добра єго мл. пна краковского, іако тежи до штбираніа тыхь кр^нтов моих
Камєногорских, к тому, іако справа приидєт, до вшєліаких поступков и шбмов
правных. А дліа лєпшоє вєрьі тот лист мои р^кою власною подписавши, пєчат
мою прикладаю. Писан в Камєногорцє року тиеєча шєстсот піатого мсца
еєнтєбра двадцат дєвіатого дніа.
Печатка
Лаврин Пєсочинскии,
подкоморьш браславскии,
рукою властною
ЛНБНАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1,спр. 4051II, арк. 101. Оригінал.

Реґеста:
А. 1605 d. 29 septe(m)bri(s). Plenipotentia pana Kersnowskiego od
p. Lawryna Piasoczynskiego w sprawie z p. Januszem x(ię)ciem Ostrozkim o
wybicie z Kamennohocki.
Там само. Арк. 101 зв.
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1вчиненого

2которых

3Далі має бути в.

№4 66

1605 p., жовтня 2. Вінниця. Зізнання возного єнєрала Брацлавського воєводства Андрія Трємбицького
перед Вінницьким гродським урядом про те, що йому не вдалося виконати його
доручення - домогтися, згідно з декретом коронного трибуналу, повернення
брацлавському підкоморієві і королівському секретареві Лавринові
Пісочинському частини Кам’яногірського маєтку, загарбаної краківським
каштеляном кн. Янушем Острозьким, і або одержання від останнього грошового
відшкодуваннядля підкоморія за невиконання вимоги цього декрету про ув’язання
його в цю частину маєтку, або ув’язання його ж у Пиківський маєток князя: у
місті Пикові, куди для виконання цього доручення возний прибув у супроводі
двох приданих йому у свідки шляхтичів та Миколая Керсновського,
уповноваженого підкоморія, не було ні князя, ні його тамтешнього урядника
Мартина Рамулта, а Андрій Кутиський (який заступав цього урядника) заявив,
що його не уповноважено виконувати даний трибунальський декрет
Выпис с книг кгродских вєницкихь
Лѣта Бжого нарожєніа тисіача шєстсот піатого мсца соктєбра второго дніа
На вріадє єго королєвскоє млсти кгродском Вєницком пєрєдо мною, Йваном,
рєчоньш Богушом, Дєшковскии, подстаростим кгродским вєницким, ставши
сочєвисто, возньш єнєрал воєводства Браславского шліахєтньш Андрєи
Трємбицкии к# записованю до книг кгродских вєницких тыми словы сознал,
иж, дєи, за приданєм ІГм. фіадовьш, так сочєвистьім, іако и листовным, мєнє,
возного, и сторону двох шпіахтычов соселых, то єст іїна Богдана а пна Фєдора
Пєтровичов Комаров, которих іа, маючи при собє, в року нинєшнємь, звыш
мєнованом тисєча шєстсот патом, мсца сєнтєбра двадцат дєвіатого дніа єздил
єсми в справє нинєшнєи єго мл. пна Лаврина Піасочинского, подкоморого
браславского, корола є[г]о мл. сєкрєтара, іако актора, до маєтности єго мл.
кнжати ІЗнуша (0ст[р]озского, капіталіана краковского, іако позваного, до мєста
Пыков[а], то єст жє єго мл. пнь краковским пєвньїх кгрунтов Камєногорских, а
мє[н]овитє ^рочищъ долины Крутоє и Полховы, Вєликоє ptfды, СОсников, могил
Великих и пол камєногорских над созєром Чистым, и под могилами Нижними
камєногорскимм, и всѣх пол, дубров, созєр и ptfd, пасєкь, пасєчищь, [с]тавищь з
грєбліами готовими, с которых сіа вьібитє стало, єго мл. пну подкоморому
браславскому всказаных зь сочєвистоє росправы дєкрєтолі трибунал#
Любєлского, в року нинєшнєлі тисєча шєстсоть піатам мсца июліа
дєвєтнадцатого дніа Учинєньш, на час, в том дєкрєтє положоныи, то єст мсца
августа тридцатого дніа в нинєшнсм жє року, нє поступил и вины чотырнадцати
гривен грошєи полских нє заплатил, а за тым недосытѴчиненемъ своим водлє
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того ж дєкрєту трибуналского1та[к]су чотыри тисгачи кой грошєи литовских и
вину вжо двою чотьірнадц[а]т гривен грошєи полских попал, гакото всє мєновитє
а ширєи на том дєкрєтє и [н]а вссм поступку правноє єст (описано. И кгды
єсмо на час, вьппєи мєнованьш, дніа двадцат дєвгатог(о) мсца сєнтєбра в сєм
року до мєста Пыкова вьєхали, гдє на тот час самого єго млсти їїна краковского
нє было ани вріадника єго млсти пыковского пна Мартина Рамолта там єс[ми]
нє застали, толко смы поткали на конєц мосту замкового пна Андрєга КУтиского,
на мєстцУ пна Рамолтовом тогды бУдУчого, которому єсми лист Увіажчии
УріадУкгродского Вєницкого, пысаньш в той рєчи до єго млсти ііна краковского,
и тоm дєкрєт трыбуналскии показал, и читаны были, и с того листу Увіадасчого
копѣю єму подал а домовгалсга єсми, // жєбьі сон, іако намєстниюь, або єсли то
кому иному злєцано, com єго млсти ііна краковского пну подкоморому
браславскому водлє мєнованого дєкрєту трибуналского и лист# Увіалечого тую
таксу чотыри тисгачи копь грошєи л и т о в с к и х и д в о ю чотырнадцат гривен
грошєи п о л с к и х заплатил, а Умоцованьш єго мл. пна подкоморого браславского
с того зараз квитовати будєт, гако ж готов был, любо теж Увгазанга водлє
поступку права в добра кніажати єго млсти Пыковские, с которых сіа таїа кривда
дсет, допусти[л] а прєдега при выконаню сєс далшоє єкзєкУцьіи и тєпєр
прєрєчоньїє кгрунт[ы] Камєногорскиє выбитые пну подкоморому браславскому
абы пустил. А пан Андрєи Кутискии на то сотказал: Ач тут на сєс час єстєм на
мєстцУ іїна Рамолтовом в Пьїковє, алє ми нє росказано com єго мл. іїна
краковского самог(о) и com іїна Рамолта, староста тутошнєго, жєбьі мєл
Увгазанга в тые кгрунты ішу подкоморому браславскому допущати, к тому
помєнєньїє таксы и гривны єго мл. платити албо такжє Увіазаніа за то вь добра
кнжати єго мл. водлє того Ургадового листу Увіадасчого и дєкрєту трыбуналского
поступовати. Тогды га com кнжати єго мл. іїна краковского ничого платити нє
будУи Увіазаніа жадного ани за таксу, ани за гривны помєнєньїє в добра кнжати
єго млсти Пьїковскиє, ани в тьіє кгрунты, которьіє Камєногорскими мєнуєтє
быти всказаными, їшу подкоморому и никому допустити нє могу, нє допущаю и
моцно бороню. И с тьш нас с Пыкова сотправлєно. Што Умоцованьш єго мл.
іїна подкоморого браславского пан Миколаи Кєрсновскии юсвєдчнл мною,
возньш, и тою шлгахтою, при мнє будуючою, жє єго мл. пан краковскии в той
справє, іако пєрвєи, такь и тєпєр, спротившивсіа дєкрєтови трыбуналскому,
Увіазаніа в кгрунты вышеи сописаньїє Камєногорскиє, сказаньїє пну
подкоморому, моцно заборонил и прєрєчоноє такси чотарох тисіачєи копь
грошєи литовских и двоих чотырнадцати гривен грошєи полских нє заплатил,
ани єкзєкуцьіи в добра свои за то нє допустил, и ни в чом тому дєкрєтови судУ
головного досыт нє Учинил. А єдУчи вжо з нами назадь, тоть жє пан Кєрсновскии
имєнєм іїна подкоморого браславского мною, возньш, и тою шліахтою свєдчил
и Указовал, жє єго мл. пан краковскии и за росказанєм єго млсти подданьїє
пьїковскиє и на сєс час тых кгрунтов // Камєногорских Уживают. ІЗко ж видєли
єсмо на тых кгрунтєх Камєногорских їїна подкоморого много нив пошрано и
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вжо засєіано, а дрйиє и тєпєр пыковцы шрут и сєют. Котороє шчєвистоє сознанє
возного іа, до вєдомостн своєє #ридовоє приніавши, до книг кгродских вєницких
записати казал. С которых и сєс выпис єст выданъ. Писан # Вєници.
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051II, арк. 103 зв.
Засвідчена копія.

Реґеста:
А. 1605 d. 2 octobris. Wtora recognitia wozne0o niepostąpienie exequutiei
za taxe і grziwny iz strony gruntow kamionohorskich.
Там само. Арк. 103 зв.

1Далі має бути в.
№ 467
J605 p., жовтня 3. Вінниця. Декрет Вінницького земського суду, виданий у зв’язку з неявкою на його
засідання брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського або його
уповноваженого, призначене за позовом краківського каштеляна кн. Януша
Острозького, в якому ідеться про бажання останнього розмежувати свій
Пиківський маєток та село Стару Кам’яногірку, маєток відповідача
Выпис с книг зємских вѣницкихъ
Лѣта Божого нарожєніа тиеєча шєстсот піатог(о) мсца штєбра1трєтєго дни
На рокох судових зємских вѣницких, которьіє в року тєпєрєшнєлі на дєн
свтог(о) Михамла свта рымского припали и на завтрєє того свта сужоны были,
пєрєд нами, Сємєном СОбодєнским, судєю, а Михаилол* Ласкол*, подсудкомь,
вріадниками с^довыми зємскими вѣницкими, кгдысє приточила справа за позвам
мєжи вєлмогмсньш єго мл. кнжтєм ІЗнушєм (Острозскям, капітал іанол<
краковсюш, поводам, з одноє, a Урожоньшєго мл. їшам Лавринам Пєсочинскимь,
подкоморымъ браславским, позваним, з др#гоє стороны, a tok# Учииєню границ
мєжи добрами поводовыми міста Пыкова и сєл, до нєго належачих, з одноє, а
добры позваного, сєла Камєногорки Староє, по там той сторонє рєки Бог#
лєжачоє, з дрйгоє сторони, которые то добра повод с позваньш хочєт
розграничити и знаками граничными шзначит, такжє и копцами, зъ землі
^сыпаными, шсыпат, ико то ширєи на том позвє єсть шписано и доложоно. На
року тєдьі нинєшніш за тьш позвом припалым, иж сторона позванаи сама ани
чєрєз моцованого своєго до права нє стала, суд# и сторонє поводовои шнєстаню
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своим жадноє відомосте нє дала, прото сторона поводоваїа тую то сторону
позваную tf винах статѴтовых за допусчєнєм сУдУнинєшнєг(о) першого нєстаніа
здала. Што всє дліа памєти до книг єст записано. С которых и сєс выпис под
' нашими пєчатми єст вьщан. Писа» tf Вѣници.
Дві печатки
Ива» Мик^линским, писар
С книгами корыкговал
Стєфаи Колчицкии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4051 П, арк. 104. Засвідчена
копія.

Реґеста:
А. 1605 d. З octobris. Wzdanie v sądu ziemskie0 winickie0 od
p. krakow(skiego) na p. podkom(orzim) braslaw(skim) o granice miedzy
Pykowem i Kamionohorką.
Там само. Арк. 104 зв.
1соктєбра

№468
1605 p., жовтня 3. Вінниця. Декрет Вінницького земського суду, виданий у зв’язку з неявкою на його
засідання краківського каштеляна кн. Януша Острозького або його
уповноваженого, призначене за позовом брацлавського підкоморія і'королівського
секретаря Лаврина Пісочинського, в якому ідеться про неповернення села
Овдіївки (Шепіївки) та невідшкодування збитків, завданих під час володіння
князем цим маєтком
Выпис с книг зємских вѣницких
Лѣти(а) Божого нарожєніа тисєча шєстсот піатого мсца соктєбра трєтєго дніа
На рокох с^довых зємских вѣницких, которые в рок# тєпєрєшнєм на дєн
свтог(о) Михайла свта рымского припали и на завтрєє того сета с^жоны были,
пєрєд нами, Сємєномь (Ободєнским, судєю, а Михайлом Ласкам, подсудкам,
вріадниками зємскими вѣницкими, кгды сє приточила справа за позвом мєжи
Ѵрожоным єго мл. пном Лаврином Пєсочинскимь, подкоморьш браславским,
сєкрєтаром короліа єго мл., поводом, з одноє, а вешожным єго мл. кнжтєм
ІЗнушєм СОстрозскимь, кашталіаном краковским, позваним, з др^гоє стороны,
со то, иж позваньш бєз жадного права и слушности, посівши, держить,
фундуєтьсє, людми сосажоває/п и всіаких пожитков #живаєт поводово власноє
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имєнє, то ест сєло (Овдѣевку, албо, ако тєпєр прозвано, чого повод позваному
нє позволаєт, Шєпієвку, Увоєводствє Браславскоє над рєкою Снивотою со
границУ з головнымъ ег(о) имєнсмь Камєногоркою а с позваньш Пыковсш и з
ыншими сусєдьі У прилєглости лєжачоє, а праволі справєдливьш, вєчньш а
д є д и ч н ь ш , до которых добрь повод ест наблизішш, нижпи позваньш, со/и
малжонки поводовоє стороны с продков єє власноє д є д и ч к и добрь тых, то ест
comзошлоє пнєє Макщалєньї ПавловныДУбєнєцкого1, єму наслУшнєм служачоє,
которьіє добра прєрєчоньїє повод шацУєт собє на шєст тисєчєи копь грошєм
литовьских и такь много шкоды в нєдєржаню и нєУживаню их з Уближєнєм
тог(о) права и справедливосте своєє, со што повод позваного ш тоє имєнє
СОвдѣевкУ, албо ШепѣевкУ, ако власносте2а дєдицство своє, такжє и сошькоды,
за тьш подніатьіє, на роки нинєшниє земскиє вѣницкие запозвала3, ако то ширєм
на том позвє єст сописано и доложоно. На року т є д ь і нинєшним, за тьш позвом
припалом, иж сторона позванаа сама ани чєрєз Умоцованого своєго до права нє
стала, сУдУи сторонє сонєстаню своєм жадноє вѣдомости нє дапа, прото сторона
поводоваа тую то сторону позваную, ако несталую и права4нєпослушную, за
допусчєнємь сУдУнинєшнєго Увинах статутовых першого нєстана здала. Што
всє дла памєти до книг ест записано. С которых и сєс вьшис под нашими
пєчатми єст выдан. Писан УВѣници.
Дві печатки
Йван МикУлинским, писар
С книгами [кор]ыкговал
[Сгєфан Колчицким]
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4051 П,арк. 105. Засвідчена
копія.

Реґеста:
А. 1605 d. З octobris. Wzdanie v sądu ziems(kiego) winickie0 od
podkomo(rzego) braslawskiego nap. krakowskiego na pierwszy pozew o dobra
Owdiiowke і o szkody.
Там само. Арк. 105 зв.

1Потрібно ДУбєцкого.

2власность

3запозвал

“праву

№469
1605 p., жовтня 3. Вінниця. Декрет Вінницького земського суду, виданий у зв’язку з неявкою на його
засідання краківського каштеляна кн. Януша Острозького або його
уповноваженого, призначене за позовом брацлавського підкоморія і королівського
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секретаря Лаврина Пісочинського, в якому ідеться про несплату передбаченого
декретомкоронного трибуналу грошового відшкодування за невиконання вимоги
цього декрету повернути загарбану частину Кам’яногірського маєтку
Выпис с книг зємьских вѣницкихъ
Лѣт Божого нарожєніа тисеча шєстсот піатог(о) мсца шктєбра трєтєго дніа
На рокох судових зємских вѣницких, которые в року тєпєрєшнєм на ден
свтог(о) Михайла рымского свта припали и с#жоны были, пєрєд нами, Сємєномь
СОбодєнскіш, судєю, а Михайлом Ласкам, подсудкомь, вріаддниками судовими
зємскими вѣницкими, кгды сє приточила справа за позвомь мєжи #рожонимь
єго млстю іінолі Лавринол* Пєсочинскіїм, подкоморьш браславскимь,
сєкрєтаром короліа єго млсти, поводок, з одноє, а вєлможньш єго мл. кнжтєм
ІЗнушєм СОстрозкимь, капіталіаном краковским, позваним, з др#гоє сторони, ш
то, што в рок# пропілом тнсєча шєстсот трєтємь мсца еєнтєбра дєвєтнадцатого
дніа позваньш повода с пєвньїх кгр#нтов имєніа єго Камєногорского выбил и
шкоды в побраню збожа власноє роботы самого и подданых єго тамошних
починил. СОкоториє шкоди, при том кгвалтовном выбитю подєланиє, то єст ш
тоє побранє збожіа єго мл., пан подкомории браславскии, цєлоє право
заховавши, в с#дє зємском Вѣницкомъ чинил, ш што и тєпєр далшєє чинєнє
правноє захов#єт, только шкгвалть и шсамоє кгвалтовноє вьібитє зь кгрунтов
мєновитє шписаных Камєногорскихь, такьжє и шкод в отніатью и нє#живаню
тих кгрунтов и всіх пожитковь своих, на чотири тисєчи копь трш. литовскихь
шшацовавши, позваного до суд# кгродского Вѣницкого позывал. (От которого
кгды сє то за апєліациєю сторони позваноє на трибунал такрочнии Любєлскии
было виточило, суд головний, вырокъ кгрод# шного #твєржаючи, вьібитє
кгвалтовноє признал, шднакь єсчє и на инквизициюдавал, по котороє вьшравєню,
кгды сє таїа справа на трибунал Любєлскии сєго року тиеєча шєстсот піатого
виточила, суд головний дєкрєтомь своимь, котории сіа стал мсца июніа
дєвєтнадцатого дніа з шчєвистоє росправи шбєюх сторон за тою и н к в и з и ц и є ю
а за доводи акторовими, пну подкоморому браславскому всѣ тиє добра,
кгрунтн єго вибитиє прис#дил а ш шкоди, в том кгродскомь позвє
положониє, // єму с позваним цєлоє право в с#дє налєжном заховал, іако то всє
мєновитє а ширєи на пост#пку правном и на тол шетатнєм дєкрєтє сєгорочнєм
трибуналу Любєлского єст выражоно. А такь поводь, приставаючи до того
шетатнєго, вьішєи мєнованого, дєкрєту трибуналекого, нинєшшш позвол*
позваного до позисканіа на позваним шних шкод своих, в позвє кгродском
вѣницколі положених, которих #в отніатю и нє#живаню тих кгр#нтов
Камєногорских и пожитков своих чотири тисєчи копь грошєи литовских шац#єт,
и суд головний шних цєлоє право поводови заховал, шшто повод позваног(о) на
роки нинєшниє запозвал, іако то ширєи на том позвє єст шписано и доложоно.
На року тєди н и н є ш н і ш , за тьш позвом припалом1, иж сторона позванаїа сама
ани чєрєз #моцованого своєго до права нє стала, суд# и сторонє ш нєстаню
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своємь жадноє вѣдомосши нє дала, прото сторона поводоваїа тую то сторону
позваную, іако несталую и права посполитог(о) неслушную, tf винах статутовых
першого нєстаніа за допусчєнємь суд# нинєшнєг(о) здала. Што всє дла памети
до книг ест записано. С которих и сєс выпис под напиши пєчатми єст вьщан.
Писан Вѣници.
Дві печатки
Йван Мик^линским, писар
С книгами корыкговал
Стєфан Колчицкии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4051II, арк. 106-106 зв.
Засвідчена копія.

Реґеста:
А. 1605 d. З octobris. Wzdanie od p. podkomorze0 braslawskie0 na
p. krako(wskiego) o szkody kamionohorskie na pierszy pozew v sądu ziemskie0
winiddego.
Там само. Арк. 107 зв.

'припальш

№470
1605p., жовтня 20. Вінниця. Лист шляхтичів, даний брацлавському підкоморієві Лавринові
Пісочинському, про оповідання перед ними коморника Брацлавського воєводства
Леонтія Подгаєцького стосовно шкод, заподіяних Жорнищському маєткові
підкоморія підданими з міста Айсина краківського каштеляна кн. Януша
Острозького
My, sliachta obywatelie woiewoztwa brac[zlawskie°], [o]znaimuiemtymna[szem]
[listem kozdemu], komu te0potrzeba będzie wiedziec, u kozde0prawa, [sąjdu y na
wselakim [mieyjscu, iz p. Leonty Podhajeczki, komornik woiewodztwa
braczlawskie0, przysilal do nas, opowiedaiaczy у zahiiaczy imieniemje° msci pana
Lawrina Piaseczynskie* podkomorzego braczlawskie0, na iasnie wielmozne0je0
msci xiązęczia Janusa Ostroskie0, kastalana krakowskie0, o tem, iz to roku
teraznieysze0165 (!) miesiącza octobra 16 dniaje0nisei pan krakowski, roskazawszy
у naslawszy moczno gwahem urzednika swe° aysinskie0pana Jarosa Czemiawskie0
a pana Fedora Zaskowskiego, woytha aysinskie0, a pana Kasonia [Miha]lia Serbina,
у insych slug, boiar, poddanych swych miesczan aysinskich pod tysiacza wozow z
oręzem na wlasny gronth je0msci pana me° zorniski, na rozne uroczyscza za Sobem,
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w dąbrowe Tolstą nad rzeczką Pohanką pod Czienmy gay y okolo rzeczki Aysinki,
takže okolo rzeczki Hordowsky1y za Hordowkę, w dabrowe Bolotowkę nad rzeczką
Ormianką, prawie posrzod grontu zomisczkie0, tamze siana wlasney roboty
poddanych je° msci pana rnoie0 miesczan zomiskych na wozy zabrac kazal y do
Aysina odprowadzic kazal, takze pasiekami poddanym swoim aysinskim na wlasnym
gronczie pana rnoie0zomiskim stac kaze y terasz stoią, takze y slobodę na gronczie
zomiskim posadzic kazal, niwy pod tymi pasiekami oracz kazal a mianowiczie za
rzeczką Hordowką pod pasieką zbaryvvodenską o kilka niw nowo przyoracz, stawy
posypac na wlasnym groncie pana me° kazal y mlyny pobudowac kazal, dąbrowę
za Sobem przeziwaiącą Tolstą y okolo rzeczki Pohanki asz pod Cziemny gai y okolo
rzeczky Aisynki kolo Hordowki, y w Kdotowcze, y okolo Soba, nasylaiącz czestokroc
poddanych swoich miesczan aysinskych, rąbac y pustosic kaze. Ktoreszto
opowiedanie je° msci pana Lawrina Piaseczynskie0, podkomorze0braczlawskiego,
dostatecznie iego wysluchawszy y do wia[domosci] swoiey przyiąwszy, wedlie
prawa pospolite0dalismy je0msci panu pod[komorze]mu braczlawskie02ten nasz
list z naszemi pieczeczmi y s podpisem rąk naszych wlasnych, kto z nas pisacz mial.
Pisan Wynniczy dnia 20 octobra roku sescseth piate0.
Gniewos Strzyzowsky, reką swą
Andrzey Chruslinsky, woiski
braczlawsky, ręką swą
Jan Mikulinsky, ręką wlasna
Stephan Zaleski, ręką wlasną
Olexy Diakowsky, wlasnąręką
Piotr Swierski, reką swą
Iwan Krasnosielsky, ręką
wlasną
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4132 III, арк. 4.
Незасвідчеиа копія. Переклад з руської мови.

1Hordowky

2braczlawskiev
№ 471

1605 p., жовтня 26. Вінниця. Оповідання Леонтія Подгаєцького, жорнищського намісника
брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського,
перед Вінницьким ґродським урядом в справі за скаргою останнього про
пограбування у підданих міста Жорнищ сіна підданими з Айсинського маєтку
краківського каштеляна, володимирського й т. д. старости кн. Януша
Острозького
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Wypis s xiąk grockih woiewodstwa braslawskie0wynnickich
Liata Bozego narodzenia 1605 miesiącza octembra 20. 6. dnia
Na vrzedzie grockiemwynnickiemprzede mną, Iwanem Bogusem Deskowskiem,
podstarosciem grockiem wynnickiem, postanowiwezy się oczewiscie pan Leonty
Podhaieczky, namiesnik je0 m. pa(na) Lawrina Piaseczynskie0, podkomorze0
braslawskie0, Kro(la) Je0M. sekretarza, zomysky, ymieniem pana swe° opowiadaly
zalowal tymi slowy, isz roku teraznieysze0165 (!) miesiącza octembra 6 dnia у potym
roznych dny w tym miesiączu wielmoznyje0m. krziąze1Janusz Ostroszky, kastalan
krakowsky, starosta wlodzimiersky etc., nasilaiącz mocno gwahem vrzednika swe0
aysinskie0p. Jarosa Cemiawskie0у woyta tamocne0Chiedora2Jaskowskie0a Mihla
Kasonia Serbyna у innich slug у poddanih swoich asienskich pod tysiącz czlowieka,
ktorymje0m. sam imiena i przezwyska lapiey3wie, z oruzem, z wozamy na wlasny
grunt p. podkomorze0 zomyskie do miasta swe0Ayszina przes rzeczkę Pohanke w
dąbrowie, przezywaiemu Tolkun4, у ot Cziemne0 gaiu, takze o5 Hayszynky przes
rzecke Hordowku asz na rzeczke Ormianku, posrot gruntu zomiskie0ticzacze, у w
dąbrowu Bolotowku się na wlasniey roboty poddanyh p. podkomorze0, miescan
zomiskich o pul trzeczy tysięczy wozow pobracz roskazal. Iakosz te ludzie, odje° m.
naslane, one siano, na wozy zabrawsky, do maietnoscy je0m. miasta Ayszyna y siol,
do nie° nalezączych, odprowadzyly у to wszystko ku pozytku je0m. obroczono. To
iest mianowyczie miescany zomiskie, v ktorich to siano pobraly, v Jana Rzeznika
siana wozow trzidziescy pięcz, v Маска sina Jonowe0siena wozow dwadziescya у 3,
v Wasiuty siana wozow dwadziescia у 6, v Stepana Garbate0siana wozow trzydziescy
у 2, v Andrzeia Vczkowicza siena wozow dwadziescia у 3, v Stepana Doroscynka
siena wozow trzidziesci у 3, v Waska Ignatenka siena wozow sterydziesci у 5, у
Ywaska Slachticza siena wozow 6trzy trzidziescy y6, v Stepana Mateyczenka siena
wozow trzydziesci у 5, v Semena Slynczenka siena wozow sterydziescy у 5, v Rycka
siena wozow sterydziesci у 3, v Andrzeia Losią siena wozow // trzydziescy у dwa, v
Waszila Horatinskie0siana wozow 50, v Stepana Liszego siena wozow 45, v Parchoma
Kondratenka siena wozow 60, v Andrzeia Horleia siana 42, v Szemena Kuzemenka
siena wozow 30, v Rzycka Poczuycenka siena wozow 40, v Jaska Lyche0 siena
wozow 50, v Ywana Rewy siena wozow 60 y pięcz, v Karpa Mizykowcza siena
wozow 80, v Niczypora Mizakowcza siena wozow sto, v Leppca zyda siena wozow
7'3. sta'7, v Trohima Ledenskie0siena wozow 50, v Omilana Jaroslawskie0siena wozow
43, v Waszyla Vlenka siena wozow 60, v Iwana Vlenka siena wozow 40, v Andrzeia
Woloszyna siena wozow 20, v Iwana Lubeczkie0siena wozow 40, v Rzyczka siena
wozow 40, v Andrzeia Landorowskie0wozow 40, v Bakuna siena wozow 30, v Petrą
Romascenka siana wozow 40, v Chrycka Dawidenka siana wozow sto, v Jacka
Piwenka siana wozow 30 y pięcz, v Juška Tursowskie0siana wozow 30 y pięcz, v
Waszyla zieczia Bobrykowe0 siana wozow 10, v Pavla Levcza siana wozow 51, v
Kurila zieczia Piwovarczina siana wozow 21, v Luczyka siana 26, v Maxyma Poroytka
siena wozow 30, v Waska Yemcza siana wozow 40, v Klymka siena wozow 30, v
Panka siana wozow 20, v Stecka Yemcza siana wozow 23, v Lukioncza wozow 51, v
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Leska Proskumenka siana wozow 61, v Miczyka Biatovsza siana wozow 40, v Andrzeia
Zanczenka siana wozow 30, v Jacka siana wozow 51, v Awryla Miezakowskie0siana
wozow 30, v Karpa Miezakowcza siana wozow 20 у dwa, v Niczypora Mizakowca
siana wozow 50, v Omilana siana wozow 33, v Marka Kalynikowskie0siana wozow
35. Iako spomianony namiesnik zomisky prosil mie o przidanie wozne0na oglądanie
te° pobrania siana, ynszyh skod na grunthie zomiskiem, od p. krakowskie0podelany8.
A ia iemu na to przydal wozne0 ieneralne0 slachetne0 Hrihora Sawczynskie0. Y to
opowiedanie у zalobu ie° do wiadomoscy swoiey przyiąwszy, do ksiąg grockih
wynnickich zapisacz kazal. S ktoreh у ten wipisz pod moią pieczęczią iest wydan.
Pisan Wynniczy.
Hryori Baybuza, pisarz
Korygowal z księgamy
Kopcinsky
ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4105 III, арк. 27-28.
Незасвідчена копія. Переклад з руської мови.

Реґеста:
А. 1605 d. 26 octobris. Protestaa o pobranie sian zomisk(ich) od p. krakowskie0
do Ayszyna.
Там само. Арк. 28 зв.

'ksiąze 2Chwiedora 31еріеу 4Має бути Tolsta.
7‘ ''Тобто 300. 8podelanych

5ot

6' 6trzidziescy у trzy

№472
1605 p., листопада 2. Вінниця. Зізнання возного єнєрала Брацлавського воєводства Григорія Савчинського
перед Вінницьким ґродським урядом у справі за скаргою брацлавського
підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського про шкоди, заподіяні
Жорнищському маєткові підданими з Айсинського маєтку краківського
каштеляна і володимирського старости кн. Януша Острозького
[Выпис] с книг кгродских воєвод[ств]а Браславского вѣницких
[ЛѢ]/ийгБожог(о) нарожєніа [тиеєча] шестсот піатого мсца ноіабріа второго
[дніа]
На #ріадє кгродстм Вє[ницко]л< пєрєдо .мною, Иванол* Бог#шє.м
Дєшковскіш, подстаросстим1кгродским вѣницким, ставши шчєвисто, возньш
єнєрал воєводства-Браславского шліахє/пньш Грєгорєи Савчинским к#
записованю до книг кгродских вѣниі/ких тыми словы сознал, иж, дєм, за
985

приданєм в. мс. Уріадовьш в рокѴ тєпєрєшнєм тисєча шєстсот піатм мсца
соктєбра пєрьвого дніа был єсми на справє єго млсти ііна Лаврина
Пєсочинског^о), подкоморого брацлавског^, сєкрєтара короліа єго мл., во
ммєню єго мл. Жорнищах. Taw жє пай Лєсонтєм Подгаєцким, намєстник єго
мл. ііна подкоморого брацлавского жорнищскии, соповєдал и жаловал пєрєдо
Л ін о ю , и ж , дєи, іасновелможныи пан Ин^шъ кнжа (Острозкоє, каштєлан
краковскии, староста володимєрскии, х о т є ч и добра н кгрѴкты власные
Жорнищскиє пна подкоморого посєсти, соньїє чєрєз Уріадников, сл^гь, боїар и
подданых своих аисинских #ста[в]ичнє кгвалтом штораз посєгаєт и переказі
чинит, то єст слободі Чброд# Гордовского новозасажаючи, ставы и млины
на кгрунтє и к# кгр^нтѴ ЖорнищскомѴ б^дѴючи, на рєчцє СобѴ и Поганцє
піатнадцат зєрємєн бобровых затопил, зъсо пчолою пасєки на кгрунтє
Жорнищскомь засажаючи и з быдлолі подданых своих насылаючи, травы и
сєножати выпас^ючи, вытоптѴючи и косіачи, такжє готовые сена властноє
робота подданых жорнищских побираючи, бючи людє2, грабєжи и иншиє
розньїє Ѵтиски, крывды и шкоды чинєчи. А мєжи иншими кривдами и то на
сєс час сособливє соповєдал, иж его мл. пан краковскии, іако по пєршиє лѣта,
со што сє право цєлоє заховуєт, так, дєи, почавши в рокѴ тисєча шєстсот
трєтєлі в маю, ^ставичнє насылаючи вріадника своєго тєпєрєшнєго
а[исинско]г(о) пна Пороша Чєрніавского н воитов своих тамо[шни]х //
аисинских з мєщаньї а а[... л]юдми сєл, до Аиси[на належ]ачихъ, и инших
сл^гь людєи своих [...], а часолі по колко[сот чоловєк]а, которых єго мл. сам
лєпєи знаєт имєна и [прозви]ска их вєдаєт, зь сор[ужєм]ь, вомнє належачим,
а з сокирами и возами [...] властные єг(о) млсти пна подкоморого Жорнищскиє
кгвалтовнє, то єсть дѴбровѴТолстѴю, мєжи рєкою Соболі и Поганкою лєжачйо,
сод Ѵрочища Темного гаю аж до Co6tf, болшъ ниж полмили вдолжь и вшир,
такжє д^бровы соколо гг(о) млсти и юдь Аисинки соколо рєчки Гордовки до єє
вєликоє вєрховиньї, и над рєчкою СОрминкою, посеред властного кгр^нтѴ
Жорнищског^о) лежачою, на тридцат тисєчєн дѴбов, на будоване и на борти
згожого, выр^бал и, до добрь своих аисиньских содпровадивши, с того дерева
тоє місто Аисин с твєржами коло нєг[о] и сєла б^дtfem. СОкролі3, солхового и
иног(о) дєрєва посполитого и дров и4тєп[єр] Ѵставичне там рубати и пустошити
нє пєрєставают. K том# сєго [лѣ]та, наславши мєщан аисинских с плугами на
кгрунт Жорнищскии, на[д Гор]довкою сод Жорнищь кгвалтсш чотыри нивы
высорати и пасєкУпр[и] них засадити казал, и иньїє розньїє собє содтол пожитки
привлащає[т] кЧ великому #ближєню права и шкодє пна подкоморого
брацлавск[ого]. ІЗко ж іа, возньш, маючи при собє шліахтѴ стороннюю пна
Фєдора Копѣ[е]вског^ а пна КузмѴ Жтинског(о), выехавши на там тые
кгр^нъты Жорн[и]щскиє, за соказанем піна Подгаєцког^ видел єсми напрод
брод# Торд,ов[ск\ог(о) слободі, которѴю ново на єг(о) мл. пна краковског(о)
сл^га єго млсти [М]игал Касонии Сєрбин садиш, далєи ставов и млынов на
СобЧ два, то вс[є] Указовал быти на кгрѴньте Жорнищсколі, а на Поганцє
986

ставковъ три, до бєрєг# жорнищского заніатых, а иньїє на той жє Поганцє и на
[рє]чцє, што сод могилы Вєликоє зь кгр^нтѴЖорнищского в Поганк# впадаєт,
ново сыпати поч[али]. Там жє над Поганко[ю] нижє Тємно[го] // [г]аю, видєл
єсми по[...] подданого іїна краковского Пєтра Ба[р... А]«сина новозасаж[...]
со бчолами, которую повєдал пай По[дгаєі/кии на] кгрунтє Жорниі^ско[л<...]
том быти поставленню, а понижем троха над Поганкою, знат, с[та]новиска зь
совъцами и по дѴброве много травы попасено и вытоптано. То, дєм, амсинци за
росказанємь єго млсти пна краковског^, чєрєз ПоганкѴ пєрєходіачи,
кгвалтовнє пасу/я и пустошат. А дубров#, мєнованую ТолстѴю, іїна
подкоморого жорнищск#ю сод Урочища Тємног(о) гаю Поганкою аж до Соб#
вдолжь и вшир болшь нижь полмили видєл єсми сокгр#тнєи5 выр#бан#ю и
вып#стошон#ю, гдєи, знат, пороби содны сод рок# и далєи, алє наболшєи
сєгорочньїх свєжих. Такжє на других мєнованьїх мєстцах д#бровы, іако соколо
рєчки Гордовки до єє вєликоє верховини и над рєчкою ^рмєнькою, тєж свѣжо
выр#баные и вып#стошоные, а гако в Толстои, такь и там, всє д#быа великого
росьлого, на будоване и на борти згожого, такь много, аж и ку зличєню р[є]ч
єсть нєможнаїа, такжє солхов[ог]о и посполитого дєрєва, и дровь мнозство
порубано и поп#стошоно. И, знат, іавнє по гостинцах значных, жє то всє до
добрь єго млсти іїна краковского мєста Аисина и до еєл єго млсти тамошних
содпроважоно. Гдє ж и на тот час в тых всѣхъ дубровах и #рочищах видєл
єсми нємало людєи єго млсти пна краковског^ а мєщан аис[и]нских, которьіє
дєрєво вєликоє и малоє, такжє дрова рубаючи, на возєх до Аисина
припровадили. Которых пыталемъ, а мєновитє, іако сє еони мєновали, Дмитро,
Миско Каплатыи, Хома, Стас, Пєтро, Євтух и иншиє, чом# бы тьіє дуброви
такь пустошили, ино еони содказали, жє нам всѣл< пан Чєрнгавскии, гако
староста, пан Жашковскии, гако воить аисинскии, росказал6имєнєм єго млсти
пна краковского того всєг(о) #живат[и. Т]ам жє над рєчкою Гордовкою сод
Жорнищь за соказєнємь іїна її.одг&єцког(о) в[идєли єс]ми чотыри нивы
нововысораныхъ и [па]сєкН // подлє них над рєчкою Гордов[кою ... Сн]иводы
мєщани[...]ого заселюю. А то, дєи, єго млеть [пан крак]овскии сєго дЬ[та
...]иль. Што пан Подгаєцкии мною и тою ш[ліахто]ю, при мнє б#д[#чою],
сосвєдчил, иж сє то всє пн# подкомором# сод єго м[лст]и пна краковско[го]
дєєт. А такь ся, вргад, тоє ючєвистоє сознанє вошог(о), до вєдомости своєє
#ргадовоє приніавши, до книг кгродских вѣницких записати казалъ. С которых
и сєс выпис под моєю пєчатю єсть выдан. Писан # Вѣници.
Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговаль с книгами
Копчинскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051 II, арк. 108-109.
Засвідчена копія.
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Регеста:
1605 d. 2 novembris. Rellatia woznego o grunty i szkody zomiskie od Aisina
i do dąbrowy porąbanie.
Там само. Арк. 109 зв.

1подстаростіш
6росказали

2людєи

гДалі напрошується того.

4и зайве. 5юкр^тнєи

№473
1605 p., листопада 3. Вінниця. Лист вінницьких ґродських урядників підстарости Івана Богуша
Дешковського і писаря Григорія Байбузи брацлавському підкоморієві і
королівському секретареві Лавринові Пісочинському про те, що їх, а такожвозних
єнералів Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Собестіана
Циринського і Яна Гораїна з двома приданими їм у свідки шляхтичами урядник
Пиківського маєтку краківського каштеляна і володимирського старости
кн. Януша Острозького Мартин Рамолт не допустив до ув’язання в його,
підкоморія, частину Кам’яногірського маєтку, загарбану князем, і відмовився
сплатити йому відшкодування за подібні недопущення, які мали місце ЗОсерпня
і 29 вересня 1605 p.; декрет тих самих урядників про перенесення справи щодо
цих недопущень та несплати зазначеного' відшкодування на розгляд сесії
коронного трибуналу, на предмет, зокрема, присудження краківського каштеляна
до вигнання (баніції) з Речі Посполитої
Йван Богуш Дєшковскии, подстаростни, а Григорєи Баибуза, писар, Зрадники
кгродскиє вѣнщкие
(Ознаимуєм, иж мы за попиракємь #рожоного єго млсти пна Лаврына
Піасочинского, подкоморого браславского, короліа єго мл. сєкрєтара, гако
сторони поводовоє, и с повиности ншоє #ріадовоє року нннєшнєго тисіача
шєстсот піатого мсца юктєбра шостого дніа, маючи мы при собє шліахєтньїх
Собєстиіана Цыринского а ЇАш Гораина, возных єнєралньїхь зємль и воєводствь
Києвского, Волынского и Браславского, и шлсиггу стороннюю іїна (Олєхна а іїна
Йвана ІЗцковских, сосєльис # воєводствє Браславском, зъ Ѵріад# нашого
кгродского Вѣницкого на то приданых, єзьдили и были єсмо в маєтности єго
млсти кнжати Инуша (Острозского, кашталіана краковского, старости
володнмєрского, в мєстє Пьїковє дліа #віазаніа в справє, нижєи юпнсанои н
котораіа ест такаїа. Што в рок# близко прошлол* тисіача шєстсоть трєтєм мсца
еєнтєбра дєвєтнадцатого дніа єго мл. пан краковскии єго мл. іїна подкоморого
браславского с пєвньїх добрь єго кгрунтов Камєногорских, мєновитє Ѵрочищъ
Кр#тоє долины и Полховы, Вєликоє р#ды, Осников и з могил Великих, и пол
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камєногорских над шзєро Чистоє и аж под могнпы Нидасниє камєногорскиє ж,
зо всѣх пал, дубров, созєр, рУдь, пасєк, пасєчищь, ставищь зь грєбліами готовыми
кгвалтовнє выбил. Ино сон ш тоє вьібитє и со шкоды свои в неУживаню тых
кгрунтов оо чотьфи тисгачи кол грошєи литовских чинил до судУ кгродского
Вєницкого. СОт которого, кгды сіа то на трибунал Любєлскии воєводство
Києвскоє, в рокУтисіача шєстсот четвергом сужоныи, виточило, суд головньш
на инквизицыю сторонам давал, по котороє выправсмю, кгды то зновУ на
трибунал Любєлскии сегорочньш мсца июліа дєвєтнадьцатого дніа зь
захованого року на воєводствє Вольшскам припало, суд трибуналским зь
шчєвистоє росправы сторон собудвух за тою инквизицьією а за д о в о д ы и с
присіагою пна подкоморого браславского єму тьіє добра comдаты того дєкрєту
своєго за шєст нєдєл в посєсьію зо всѣмъ пустити наказаль з виною
чотырнадцати гривен, а то под шацУ»кам шкод, в позвє кгродсюш положоных,
то єст чотырма тисіачми кол грошєи литовских, которую сУму в недосыт
вчинєню тому дєкрєтови на позванам зараз всказал и на далпіую штправу до
УріадУ кгродского Вєницкого сотослал. То пак єго мл. пан краковскии тому
дєкрєтови трыбуналскому досыт нє Учинил на час, в нєм назначоным, шт дата
єго за шєст нєдєл, то єст мсца августа тридцатого тых кгрунтов Камєногорских,
всказаных пну подкоморому браславскому пєрєд возньш и шліахтою, зь УріадУ
на то приданими, а с тьш жє декретом и з листомь // Увіажчим Ургадовьш, до
нєго послаными, сам чєрєз сєбє ани чєрєз кого иного нє пустил и вины
чоты(р)надцати гривен грошєи полских нє заплатил, а тьш в шную таксу и
другую чотырнадцаш гривень водлє поступку права попал. А потоки мсца
сєнтєбра двадцат д є в й т о г о дніа в селі жє годУ за тую таксу и за двою
чотарнадцат гривень вины штправы шт пна краковского на добрах єго м л с т и
вчинити возному и шліахтє, такжє Уріадовнє з листом Увгажчим посланьш, над
такую ж зароку нє допущоно и Увіазаніа в тые кгрунты всказаные
Камєногорскиє и повторе моцно заборонено, гако то всє мєновитє а ширєи на
том поступку правнам єст шписано. Ино кщысмы с тыми возными и з шліахтою,
вьппєи мєнованою, дніа шостого мсца шктєбра в нинєшнєм року єдУчи в той
справє до Пыкова, на том кгрунтє, їшу подкоморому всказаном, были, тогды
шлгахетным па» МиколамКєрсновскии, Умоцованьш, єго м л с т и гша подкоморого
имєнєм шсвєтчал и шказовал, иж єго мл. пан краковскии всѣ тає добра выбитые
и тєпєр сам держиш, и Уживаєш, и нивы розьробліати ново кажєт. Гдє видєли
єсмо по ceu сторонє долины КрУтоє шт Камєногорки по шбєкхм сторонам могил
Великих и шт Евладовки, и над шзєром Чистьш, шт границы іанєвскоє, жє там
многиє мєщанє и люде пьїковскиє, а нє камєногорскиє, пасєками стоіат, шрут,
пашут, дєрєво рУбают и, дрова беручи, до Пыкова провадгаш. Ико ж до
нєкоторьіх пасєкь, а мєновитє гдє тєпєр стоіат Левко Нагноиныи, Юхно
Гарасимєнко а (Олена Скажєниковаїа, и до плугов Фєдора Сусловског(о), Бєлаша
(Онатчєнка, Мацка Швєца и до иных мєщань пыковских, на той землѣ шрУчих,
ис тою шліахтою приворочали, Уріадовнє питаючи, за чиим бы росказанємь
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тых добръ вживали, ино всѣ соньїє люди пьїковскиє шшказали, жє им шт пна
Рамолта, старосты пыковского, имєнєм єго мл. ііна краковского того вживати и
боронити росказано. Там жє погрозки и шшповєди на пна подкоморого и людей
єго камєногорских сотую землю чинили. И приєхавши зараз до Пыкова, самого
его мл. ііна краковского там єсмо нє застали а Іріаднйку єго мл. пыковскому пну
Мартину Рамолту всю тую справ# и што на том кгрунтє видєли и слышали
прєложили. И шньшжє дєкрєт трыбуналским показавшы, читали, домовіаючисіа,
жєбьі на добрах єго мл. пна краковского за тую таксу, в недосытѴчиненю на
час тому дєкрєтови шт трибуналу всказаную, чотыри тисіачи кой грошєи
литовских, к тому за двою чотырнадцат гривен грошєи полских и за такжє
великоюсУму зарук водлє поступку права ютправы вчинити нє боронил, а прєдсіа
самую рєчь, шшто право идєт, то єст иньїє добра всказаные зо всѣмъ абы пну
подкоморому и тєпєр пустил. Тогдьі пань Рамолть штказал, жє єго мл. пан
краковскии за тає таксы и за гривны, ани за жадные зароки никому Овіазаныа
допущати нє казал на добрах // своих, которого іа имєнєм єго мл. нє допущаю и
моцно бороню. А з сторони добрь, ішу подкоморому всказаных, (обмову чиніачи
голыми словы, мєновал, іакобы за поданємь шт єго млсти пна краковского пан
подкомории в них #віазатисіа и на сєбє дожати мєл. И такь далєи за домовіанєм
са ншим Ѵріадовым прєрєчоньїи пан Рамолт шт єго мл. ііна краковского, хотіа
н бєз моцы, на тот кгрунть сам вьієхати и никого выслати и придати нє хотєл,
слуг, мєщан и людєи пыковскихъ с пасєкь, зь заходов нє выдумовал и с пол нє
звєл, а тых добрь по знаком и Урочищам, в дєкрєтє судѴголовного мєнованьш,
скутком а самою рєчю до ^віазаніа Іріадового нє подал, повєдаючи: Нехай пан
подкомории людєи кнжати єго млсти пыковских сам шттол згониш. Ико ж
кгдысмы з возными и шліахтою, выехавши с Пыкова, на шных кгрунтєх
всказаных были, тогдьі за напоминанємь нашим мєщанє и людє єго мл. ііна
краковского пьїковскиє, всѣ, которьіє талі на тот час были, с тых пасєк, зь
заходовь и зо всѣхь добрь кУ Івіазаню нє вступили. И такжє, іако и пєрвєи,
штповєдали, жє того за росказанємь ііна Рамолтовьш имєнєм кнжати єго мл.
вживаєм и, нє маючи росказаніа, никому не Ѵступим и моцно боронити будем. И
с тьш нас шттол штправлєно ани в чом шт єго мл. іїна краковского тому
дєкрєтови суд# головного и праву посполитому досыт нє Ѵчинено и
спротивленоeta, а жаднаїа посєсьна іїна подкоморого в тых добрах, єму
всказаных, нє показаласіа. Зачим тот жє Імоцованьш акторов Увєс поступок
нинєшнии а такоє спротнвєнє єго мл. ііна краковского шевєдчил, жє за тою
зволокою вжо шт колку лѣт пан подкомории и люди єго, в нєбєзпєченствє
зьдоровіа будучи и на чом жити и пахати нє маючи, многиє проч розьшілисіа, а
єго мл. сам за спустошєнємь Камєногорскоє маєтности зь причини єго мл.
ііна краковског(о) вжо и поживєніа з нєє слушного нє маєт. Што всє мы возными
и тою шліахтою, при нас будуючою, іавнє шевєдчивши, ни щим проч с Пыкова и
с того кгрунту штєхали. А так мы, видіачи таковое заборонене Івіазаніа
прєрєчоног(о) єго млти ііна краковского, іако спротивного и права нєпослушного,
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на далшую єкзєкНцьпо, то ест на всказанє баницьш, выволаніа с Короны Полскоє
и панствь, до нєє належачих, и ку далпкш# постулк# търыбуналу Любєлского
на воєводство Браславскоє, Києвскоє албо Волынское, котороє напєрвєм по датє
того шдосланіа по вымстыо шести нєдєл сужоно будєт, «одослали єсмо, и тьш
листом нашим ютсылаем, заховуючи их мл. ообєюм сторонам на помєнєном
трыбунале рокь пєвньш завитьш водлє звычаю права посполитого. И на то
дали єсмо тот лист шдосланіа нашого єго мл. пну подкоморому браславскому
с пєчатми и с подписамирукь наших власних. Писань в Вѣницы року Бжого
нарожєніа тисіача шєстсот піатого мсца ноіа[бра] трєтєго дога.
Дві печатки
Йван Богушь Дєпгьковским,
подстаростим
Грєгорєм Бамбуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051 П, арк. 110-111,111 зв.
Оригінал. Те саме: Там само. Спр. 4105III, арк. 32-33,33 зв. Незасвідчена
к о п і я . Переклад польською мовою.

Реґеста:
Anno 1605 d. З nove(mbris). Remissa na tribunal w sprawie
p. po(d)komorze° braslawskie0na je° m. pana krakowskiego.
Там само. Спр. 4051II, арк. 111 зв.

№474
1605 p., листопада 3. Вінниця. Зізнання возних єнералів Київського, Волинського і Брацлавського
воєводств Собестіана Циринського і Яна Гораїна перед Вінницьким ґродським
урядом про те, що їх з двома приданими їм у свідки шляхтичами, а також
вінницького підстаросту Івана Богуша Дешковського і вінницького ґродського
писаря Григорія Байбузу урядник Пиківського маєтку краківського каштеляна
і володимирського старости кн. Януша Острозького Мартин Рамолт не
допустив до ув’язання брацлавського підкоморія і королівського секретаря
Лаврина Пісочинського в частину Кам’яногірського маєтку, загарбану князем,
і відмовився сплатити йому відшкодування за подібні недопущення, які мали
місце ЗО серпня і 29 вересня 1605 р.
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051 II, арк. 112-114.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Спр. 4138 III, арк. 15-16.
Незасвідчена копія. Переклад польською мовою. Документ ідентичний
документу № 473.

991

Petecma:
Anno 1605 d. 3 novembris. Niedopuszczenie intromissiei od je° m.
p. krakowskie0p. podkomorzemu braslawskiemu Piasoczynskiemu do Pikowa.
Там само. Спр. 4051II, арк. 115 зв.

№ 475

1605 p., листопада 10. Вінниця. Позов Вінницького земського суду краківському каштелянові,
володимирському, черкаському, канівському, білоцерківському, богуславському
і переяславському старості кн. Янушові Острозькому в справі за скаргою
брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського про
неповернення села Овдіївки (Шепіївки) та невідшкодування збитків, завданих
під час володіння цим маєтком
Жикгимонт Трєтим, Божю млстю корол полскии, великий кніаз литовскии,
рѴским, пр#скии, жомоитскии, мазовєцкии, ифліантскии, швєдскии, кготскии,
вандалскии дєдичньш корол
Вєлможному Ин^шу кнжати СОстрозскому, кашталганови краковскому,
старосте володимєрскому, чєркаскому, канєвскому, бєлоцєрковскому,
богуславскому и пєрєіаславскому.
Зь имєніа (Овдєєвки, албо, іако тєпєр прозвано, Шєпєєвки, и зо всѣхъ а всгаких
добрь вєл. вашоє приказуєм, абы пєрєд с^дом ншим зємским воєводства
Браславского Вєницким вь Веницы на роках тамошних зємских вєницких,
которьіє водлє поріадкѴ статутового и констытуцыи коронъных на дєн Трєх
Кролем римского свта припад#т и на завтрєє того свта с^жоны будtfm, в року
близко пришлом тисіача шєстсоть шостом мсца гєнваріа сємого дніа, в суботу,
собличнє и завите сам стал на жалобу и правноє попиранє Урожоного Лаврына
Піасочинского, подкоморого браславского, сєкрєтара нашого, которьш
вєлможност вшу позьіваєт юто, иж вєл. вш., бєз жадного права и слушности
посєвши, держить, ф^ндНєшсіа, людми сосажаєшь и всіаких пожитков вживаєш
єго власноє имєнє, то єст сєло (Овдєєвку, албо, іако тєпєр прозвано (чого сіа нє
признаваєт) Шєпєєвку, в воєводствє Браславском над рєкою Снивотою юграниці
з головним єго имєнєм Камєногоркою а с твоим Пыковом и з ыншими сѴседы
в прилєглости лєжачоє, а правам справедливим, вєчньш а д є д и ч н ь ш ( д о которых
добрь юнь єст наблизшим, нижли ты), [ю]т малжонки єго, с продков є[є] власноє
д є д и ч к и добрь тих, то єсть ют зошлоє Макгдалєньї Павловны ДѴбицкое, єму
наслушнєи служачоє. Которнє добра прєрєчоньїє шацѴет собє на шєст тисіачєм
коп грошєи литовских и такь много шкоди в нєдєржаню и нє^живаню их зь
Нближєнєм того права и справєдливости своєє. IZ\ko ж подкомории браславскии
вєл. вш. до сѴд# зємского Вєницкого на роки близко прошльїє зємскиє, юсвтол*
Михаилє римского свта в сєм рок# сужониє, позывал и на тих рокох за нєстанєм
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вл. вш. в пєршол< нєстансш и в винах статутовых вздал, и тєпєр сим вторьш
позвом позьіваєт. Прото абы єси на роках, вьшієи назначоных, зємских вєницких
ку праву сам стал, вины статутовые першого нєстана своєго сУдУ и сторонє
заплатил, на жалобу подкоморого браславского судовнє ш/иповєдал, тоє имєнє
СОвдєєвку, албо Шєпєєвку, подкоморо-мУ браславскому, гако властност а
д є д и ц с т в о , єго пустил, всѣ шкоды з навєзкою водлє права заплатил и во всєм
там поводови нинєшнємУскутєчнє са Усправєдливил, ако то всє на року припілом
вл. вш. мєновитє а ширєи прєложоно, правє1юбаснєно и вьівєдєно бУдєт. Писан
в ВеницырокУБожого нарожєна тисача шєстсот патого мсца ноабра дєсіатого
даа.
Позов
Печатка
Йван МикУлинскии, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4051II, арк. 116. Оригінал.

Реґеста:
А01605 d. 10 nouembris. Pozew po p. krakowskiego o Owdeiowke ziemsky
winicky.
Там само. Арк. 116 зв.

1правнє
№476
1605 p., листопада 10. Вінниця. Позов Вінницького земського суду краківському каштелянові,
володимирському, черкаському, канівському, білоцерківському, богуславському
і переяславському старості кн. Янушові Острозькому в справі за скаргою
брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського
про неповернення захопленої частини Кам’яногірського маєтку, несплату
грошового відшкодування за недопущання ув’язання позивача в цю частину
маєтку і збитки, завдані їй
Жикгимонт Трєтии, Божю мл. корол полскии, великий кнзь лнтовскии,
рУскии, прУскии, жомоитскии, мазовєцкии, ифлантскии, швєдскии, кготскии,
вандалским дєдичньїи корол
Вєлможному ИнушУ кнжати СОстродскому, кашталганови краковскому,
старостє володимєрскому, чєркаскому, канєвскому, бєлоцєрковскомУ,
богуславскому и пєрєгаславскому.
Зо всіх а всгаких добрь вєл. вш. приказУєм, абы єси пєрєд сУдом нашим
зємским воєводства Браславского Вєницком вь Вєницьі на роках тамошних
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зємских вєницких, коториє водлє порядку статутового и констытуцыи коронных
на дє» Трєх Кролєи рьшского свта припадіт и на завтрєє того свта сужоны
будІт в року близко пришлол< тисіача шєстсот шостом, т о ест мсца гєнваріа
сємого дніа, в суботі, собличнє и завитє сам стал на жалобу и правноє попиранє
Ірожоного Лаврына Піасочииского, подкоморого браславског(о), сєкрєтара
ншого, которьш вєл. вшу позьіваєт што, што в року пропілом тисіача шестисот
трєтєм мсца еєнтєбра дєвєтнадцатого дніа вєл. вш. іїна подкоморого
браславского с пєвньїх кгрінтов имєніа єго Камєногорского выбил и шкоды в
побраню збожа властноє роботи самого и подданых єго тамошних починил. СО
которьіє шкоды, при томкгвалтовном выбитю подєланьїє, то єст сотоє побране
збожа, подкомории браславскии, цєлоє право заховавши, в сідє зєиском
Вєницкомь чинил, со што и тепер далшоє чинєнє правноє заховуІєт, толко со
кгвалт и со самоє кгвалтовноє вьібитє зь кгрунтов мєновитє сописаных
Камєногорских, такжє и шкод вь содно/ию и нєіживаню тых кгрінтов и всѣх
пожитков своих на чотыри тисіачи кол грошєи литовских сошацовавши, вєл.
вш. позывал до Вєницкого кгродского сіді; com которого кгды сіа то за
апєлицьією тєбє, сторони позваноє, на трибунал такьрочнии Любєлским было
выточило, суд головиьш, вырок кгроді соного Ітвєржаючи, вьібитє кгвалтовноє
признал, шднак єщє и на инквизицыю давал; по котороє вьіправєню, к[г]ды си
таи справа на трибунал Любєлскии сєго рокі тисича шєстсот питого
выточила, суд головний декретом своим, которьш си стал мсца июли
дєвєтнадцатого дай, зь сочєвистоє росправы собєюх сторон за тою ииквизицьією
а за доводы акторовыми подкоморому браславскому всѣ тьіє добра, кгрунты
єго выбитые присідил, а со шкоды, в том кгродском позвє положоньїє, єму зь
вєл. вш. цєлоє право вь сідє налєжнеш заховаль, ико то всє мєновитє а ширєи
на поступку правном н на том оостатнєм дєкрєтє сєгорочнєм трыбіналі
Любєлского ест выражоно. Ико ж подкомории браславскии, прнставаючи до
того состатнєго дєкрєту трибуналекого, вєл. вш., пнє краковскии, до сіді
зємского Вєницкого на близшиє роки зємскиє, сосетом Михаилє рымского свта
сіжоньїє, позывал вь сємь рокі а за нєстанєм вєл. вш. в першом нєстаном и в
винах статітовых вздал и тєпєр сим вторьш позвом со тоє ж позьіваєт. Прото
абы єси на рокох вьппєи назначоных зємских вєницких ку праві сам стал, вины
статутовые першого нєстани своєго сіді и сторонє заплатил, на жалобі
подкоморого браславского судовнє сотповєдал, тую сіму шкод чотыри тисичи
кол грошєи литовских єму заплатил и во всєм си скутєчнє Ісправєдливил, ико
то всє на рокі пришлом вєл. вш. мєновитє а ширєи прєложоно, правнє соказано
и вьівєдєно бідєт судовнє, абы єси сотповєдал. Писан в Вєницьі рокі Бжог(о)
нарожєни тисича шєстсот питого мсца ноибра дєситог(о) дни.
Позов
Печатка
Ріван МикІлинскии, писар
ЛНБНАНУкраїни, від. рукописів, ф. 5,оп. 1,спр. 4051II, арк. 117. Оригінал.
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Реґеста:
А0 1605 d. 10 noue(m)bris. Pozew po p. krakowskie0 ziemsky winicky o
szkody 4000 kop gr(oszy).
Там само. Арк. 117 зв.

№477
1605 p., листопада 11. Вінниця. Позов Вінницького земського суду краківському каштелянові,
володимирському, черкаському, канівському, білоцерківському, богуславському
і переяславському старості кн. Янушові Острозькому в справі за скаргою
брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського про
неповернення частини Жорнищського маєтку, захопленної підданими з
Айсинського маєтку, і невідшкодування збитків, завданих їй
Жикгимонт Трєтии, Бооюю мл. корол полскии, великий кніаз литовскии,
рУскии, прУскии, жомоитскии, мазовєцкии, ифліантскии, швєдскни, кготскии,
вандалскии дєдичньїи корол
Вєлможному ИнУшУ кнжати (ОстрозскомУ, кашталганови краковскому,
старостє володимєрскому, чєркаскому, канєвскому, бєлоцєрьковскому,
богУславскому и пєрєіаславскому.
Зо всихь добрь вел. вш. приказуєм, абы єси пєрєд сУдом нппш зємскіш
воєводства Браславского Вєницкил* в Вєницьі на роках зємских вєницких,
которьіє водлуг поріадку статутовог(о) и констытуцын коронных на дєн Трєх
Кролем рьшского свта припадУт и на завтрєє того свта сУжоны бУдУт в року
близко припілом тисіача шєстсот шостом мсца гєнваріа сємого дніа, собличнє и
завитє сам стал, в сУботу, на жалобУ и правноє попиранє Урожоног(о) Лаврына
Піасочинског(о), подкоморог(о) браславског(о), сєкрєтара ншог(о), которьш вєл.
вш. позьіваєт сото, иж вєл. вша з добр своих Аисинских и кгрУнтов Кожинских
добра, кгрунты єго власньїє дєдичньїє Жорнищскиє чєрєз Уріадников, слуг, боїар,
воитов и подданых своих аисинских посєгаючи, слободУ єго над рєкою Соболі и
Гордовкою, У бродУ Гордовског(о) поставлєнУю, чєрєз бывшог(о) Уріадника
своєго амсинског(о) Дмитра Красносєлског(о) и иных слуг и людєи своих
кгвалтовнє попсовал. А тєпєр ново на том мєстцУ слободУ на сєбє слузє своєму
Мигалю КасонємУ Сєрбину такжє кгвалтолі засажати казал и много кгрУнтовь
Жорнищских com вєликоє вєрховиньї рєчки Гордовки мєжи рєчкалш, тою ж
Гордовкою и Аисинкою, аж до рєки Собу забрал, и там жє на кгрУнтє
Жорнищском на рєцє Собу повьішєи тоє сосады ставов н млынов два справил, а
на рєчцє Поганцє кУбєрєгу жорнищскомУтри ставы присыпал и позаимовал, а
и н ш и є ставы там жєиа Поганцє и на рудцє, что comмогилы Вєликоє жорншцскоє
в Поганку впадаєт, на кгрунтє Жорнищском за росказанєм твоим сыплю/и, и
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тых всѣх ставов, спустов и млынов, розмеров мѴчных и пшона, такжє с фолюшов
и валил пожитков вшєліаких на сєбє вживаєш. К тому на тых жє кгр^нтєх
Жорнищских в д^бровє Толстои чєрєз Погаику, рєчкН граничною, и школо
Гордовки, подданых своих насылаючи, сєножати покошивати, заходами стоіати,
травы конми, быдлол* и совцами пасти и вытонтовати, такжє из свиніами на
жолудю ставати и пустошити росказ^єш и иньїє розньїє кривды, Утиски и
пєрєказьі во власности подкоморог(о) браславского жорнищскои чиниш кЧ
великому Ѵближеню права и шкодє єго. Которых шкод в таковсш забираню и
посіаганю кгрунтов и в нє#живаню тых пожитков своих жорнищских, которьіє
вєл. вш. собє кгвалтовнє привлащаєш, шац#єт собє сосмь тисіачєи кой грошєи
литовских, юкрсш самого кгрѴнту. А так подкомории браславскии позьіваєт
вєл. вш. кЧ знєсєнью тоє слободы и заходов вєл. вшоє зь кгрунту своєго
Жорнищского а кЧ позысканю и сосвобожєню мєнованьїх кгрунтов, ставов,
млынов, бєрєгов своих, сєножатєи и паствискь, власности своєє жорншцскоє, и
ку заплачєню єму com вєл. вшоє за то, кгвалту и шкод прєрєчоньис. Прото абы
вєл. вша на року, вьішєи назначоном, сам собличнє стал, на всю жалобу, вьішєи
положоную, подкоморому браславскому скутечнє ^справєдливил, дєкрєту того
суд# нашог(о) прислухивал, такжє кгвалт и тьіє шкода заплатил, іако то вєл.
вш. и на року близко припикш ширєи прєложоно и (обіаснєно бЧдєт правнє, абы
єси ютповєдал. Писан в Веницы року Божог(о) нарожєніа тисєча шєстсоть
піатого мсца ноіабра оодиннадцатого дніа.
Позов
Печатка
Йван Мик^линскии, писар
ЛНБНАНУіфаїни,від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4051II, арк. 118. Оригінал.
Те саме: Там само. Спр. 4122III, арк. 72-72 зв., 74. Незасвідчені копії.
Переклади польською мовою.

Реґеста:
А0 1605 d. 11 nouembri[s]. Pozew ziem(ski) winicky po p. krakowskie0o
slo[bo]bę‘, grunty, stawy, mlyny [...] zomiskie.
Там само. Спр. 4051II, арк. 118 зв.

1slo[bo]dę
№478
1605 p., грудня 15. Вінниця. Декрет Вінницького іродського суду в справі за скаргою Яна Висоцького
про неповернення підданих з села Курян Руського воєводства, котрі після їх
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видачі знову втекли до містечка Жорнищ, маєтку брацлавського підкоморія
Лаврина Пісочинського
Выпис с книг кгродских воєводства Браславског(о) виницких
Літа Божог(о) нарожєніа тиеєча шєстсот піатог(о) мсца дєкабра
піатог(о)надца/я дніа
На рочках кгродских виницких, которьіє в року тєпєрєшнєм мсца дєкабра
трєтєгонадцат дніа припали и сужоны были, пєрєд нами, Иваномъ Богушєм
Дєшковским, подстаростьш, а Михайлом Ласком, судєю, вріадниками
кгродскимм виницкими, кгды сє приточила справа за позвом мєжи Ірожоньїм
пном ЇЛном Высоцким с Куран, поводом, з одноє, а Ірожоньїм єго мл. пном
Лаврином Пєсочинским, подкомории бра., позваньш, з дрігоє стороны, в котором
справє повод, сам будічи сочєвисто І суді, по приволаню чєрєз возног(о) стороны
позваноє до права поднєс позов на позваног(о), вьвданьш тыми словы:
Валентин Алєксандєр Калиновским, староста браславскии, вѣницким и
звиног(о)родским
Ѵрожоному пну Лаврину Пєсочинскому, подкоморому браславскому, мєстєчка
Жорнищь дєдичови.
С тых жє и з ынших всѣх дбір1в. мс. лежачих и ріхомых, звирхностю єго
кр. мл. и з владности Іріаді моєго старостинског(о) приказую, абы в. мс.
пєрєдо мною албо судом моим кгродским Вѣницким на рочках кгродских
виницких, которые в року тєпєрєшнєм тиеєча шєстсот піатог(о) мсца дєкабра
тринадцатог(о) дніа в дворє єго кр. млсти припадіт и сужоны, сотправованы
будІт , собличнє и завитє стал на жалобі и правноє попиранє Ірожоног(о) пна
\Аиа Высоцког(о) с Курган, которьш в. мс. тьш позвом позьіваєт со то, иж,
дєм, 2'подданыи єго власний дєдичньш'2 з сєла дєдичног(о) Курган, І
воєводствє РІском лєжачог(о), на имє Васко, ГЗрємко, Йван Куцнч, пєрєд тымъ
до маєтности в. мс. мєстєчка Жорнищь з жонами, з дєтми, с конми, з быдлом
и зо всими маєтностіами в року пропілом тисіача шєстсот втором збеглыхъ3
а потом на рочках близко прошлых кгродских вини[ц]ких, в року тєпєрєшнєм
тиеєча шєстсот піатом мсца еєнтєбра двадцатог(о) [дн]іа припалых,
прєрєчоному поводови чєрєз в. мс. выданые, кгды д[о п]рєчоноє маєтности
поводовои чєрєз слуги єг(о) шліахєтньїх Мартина Вє[р]х[о]вског(о) а ЇЛна
Папроцког(о) вєдєньї и проважєньї былм, тых менованых двох слуг
п[о]водовых, на дорозє // вночи спіачих, подавит хотєли, сокрітнє соных
потовкши и побивши, сами проч поітєкали и знову до имєніа в. мс., звышеи
мєнованого мєстєчка Жорнищь, з жонами, з дєтми и зо всими маєтностіами
своими пришли и збигли и там подь в. мс. мєшкают. А в. мс. их поводови,
іако єго власных, выдати нє хочєш ку вєликои кривдє и шкодє єго. Которых то
подданых збєгов своих шаціє собє повод противко в. мс. кождог(о) з них
зособна по пєтисот гривен полских. Прото абы на року помєнєном стал и на
то всє, што в. мс. ширєи собіаснєно и вьівєдєно будєт, правнє сотповєдал. Писан
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У Виници року Божог(о) тисєча шєстсот питого мсца сєнтєбра двадцат
сосмог(о) днга.
А по вычитаню того позву довєдши повод достаточнє року и позву, просип,
абы позваньш на позов справовал. А Умоцованьш позваного шліахєтньш пан
Балцєр Каватурскии, заховавши вшєлгакиє собороны правньїє и тых збєгов нє
признаваючи, повєдил, иж пан Кураньскиu нє можє быт налєжньш поводом
тоє справы, кгды ж такага вєдомост єст, жє тага маєтност нє єст власнага
дєдичнаїа поводова, коториє4 со тьіє збєги позьіваєт. А єсли жє повєдаєть и
такь в позвє доложил, жє єг(о) власнага, повинєн бы тогір) нє голыми словы, алє
мунименты доводит. И просил, абы был волнымъ, гако com нєналєжног(о)
повода. А повод повєдил, жє єст слушньш в том справє и налєжньш поводом,
кгды ж со подданьїє своє власньїє дєдичньїє, з маєтности своєи дидичньіє5
збєгльїє, чинит. Чого и правом хочє подпєрти, жє тьіє поданьїє6сут єго власньїє
дєдичньїє. Прото просил, абы суд сторонє позванои далєи поступовать наказал.
Суд нинєшнии кгродскии Вѣницкни слУшног(о) повода в той справє быти
наидУєт и сторонє позванои далєи поступова™ наказУєть. COmкоторого дєкрєту
Умоцованыи сторони поз[ва]ноє до судУ головног(о) трибуналу Любєлского
апєлєв[ал]ь. Судь єму тоє апєлгации допустиль и рокь за [то]єю апєлгациєю
пєрєдь судомь головньш тр[и]буналским в Люблинє на тот час, кгды справы
воєводства // Браславского поріадкам инших воєводствь напєрєивєи7 по датє
тог(о) дєкрєту припадУт и сужоны будУт, собєюмсторонам ку праву становитисє
зложил и заховал и тоm декрет суда своєг(о) до книг кгродских вѣницких
записати казал. С которых и сєс выпис под нашими пєчатми єст выдан. Писан
УВиници.
Дві печатки
Грєгорєи Байбуза, писар
Корикговалъ с книгами
Копчинъскни
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4051II, арк. 119-120.
Засвідчена копія. Опубл.: Селянський рух на Україні 1569-1647 pp. Київ,
1993. С. 134-136.

Реґеста:
Appellacia miedzy panem Iane(m) Wysockim z rockow dekabrewych a
panem podkomorzym braslawskim Piasoczynskim o zbiegi z Kurian do
Zomiszca. Datt(um) w Winnicy 1605 d. 15 Xbris.
Там само. Арк. 120 зв.

'добр 2' 2подданыи єго власныи дедичныи Ззбегаые 4с котороє 5дидичноє
6подданьїє 7напєрвєи
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№479

1605 p., грудня 15. Вінниця. Декрет Вінницького ґродського суду в справі за скаргою Матєя
Шляхтинського про неповернення підданих, які втекли з сіл Бокіївки і Хоминців
Подільського воєводства до містечка Жорнищ, сіл Якубівки і Лютарівки та інших
маєтків брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського
Выпис с книг кгродских воєводства Браславског(о) вѣницких
Л іт а Божог(о) нарожєніа тиеєча шєстсот піатог(о) мсца дєкабра
піатог(о)надцать дніа
На рочкох кгродских вѣницких, которые в року тєпєрєшнєм мсца дєкабра
трєтєгонадцат дніа припали и сужоны были, пєрєд нами, Иваномь Богушєм
Дєшковским, подстаростим, а Михайлом Ласком, судєю, вріадниками
кгродскими вѣницкими, кгды сє приточила справа за позвом мєжи шліахєтньш
пном Матєєм Шліахгинским, поводом, з одноє, а Ірожоньїм єго мл. пном
Лаврином Пєсочинским, подкоморим браславским, позваньш, з дрігоє стороны,
в котором справє повод чєрєз Імоцованог(о) своєг(о) пна ь 1по приволаню
чєрєз возног(о) стороны позваноє до права поднєс позов на позваног(о), выданьш
тыми словы:
Валентин Алєксандєр Калиновским, староста браславскии, вєницкии и
звиногородскии
Ѵрожоному єго мл. іїну Лавринови Піасочинскому, подкоморєму
браславскому.
Зо всѣхъ добръ в. мс. ріхомых и нєріхомьіх звѣрхностю єго королєвскоє мл.
и владностю моєю приказую, абы вша мл. на рочкох кгродских вѣницких, которые
в року тєпєрєшнєм тиеєча шєстсот піатом мца дєкабра трєтєг(о)надцат дніа
припасти и сіжоны быти мают, собличнє и завитє стал на жалобі и правноє
попиранє Ірожоног(о) єго мл. ііна Мациіа Шліахтинског(о), которьш в. мл.
позьіваєт (0то, иж в. мл. подданых єго дедичных на имє Воитка, Икуба, Ювка,
Луцика, Сємєна, Грицка, Йвана Спаса, Матфѣіа, з имєніа єго дєдичног(о), з еєл
Бокиювки и Хоминєць, в Подолском воєводствє лєжачих, з жонами, з дєтми, с
конми, быдлы до маєтности в. мл. мєстєчка Жорнищь и сюль Икубовки,
Лютаровки и иных, там жє присліхаючих, збєгльїх, вьщати нє хочєпть над право
посполитоє, чинєчи то ку шкодє и кривдє вєликои поводовє, шацієт их собє
противко в. мл. кождог(о) зособна по пєтисот грєвєн. Абы тоды2в. мл. на року
помєнєном стал и во всєм сє поводови Ісправєдливил. 3Сим позвом моим єст
єг(о) позван'3. Писак І Вєницьі двадцатог(о) дїііа // еєнтєбра року тиеєча
шєстсот піатом.
А по вычитаню тог(о) позву довєдши повод достаточнє року и позву, просил,
абы сє позваньш на позов справовал. А Імоцованьш стороныпозваноє шліахєтньш
пан Балцєр Каватурскии, заховавши вшєліакиє собороны правньїє и тых збєгов
нє признаваючи, повєдил, иж пан Шлсахтинскии нє можє быт налєжньш поводам
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тоє справы, кгды ж така» вєдомоcm гст, жє та» маєтност нє єст власнаїа
дєдичнаїа поводова, с котороє сотьіє збєги позьіваєт. А єсли жє повєдаєт и такь
в позвє доложит, жє єго власнаїа, повинє» бы тог(о) нє голымы словы, алє
мУнимекты доводит. И просил, абы былъ волньш, іако com нєналєжног(о)
повода. А повод повєдил, жє єст слушньш в той справє и налєжньш поводам,
кгды ж соподданьїє своє власньїє дєдичньїє з маєтности своги дєдичньїє збєгльїє
чинит, чого и правом хочє подаєрт, жє тьіє подданьїє суm єго власньїє дєдичньїє.
Прото просил, абы суд сторонє позваномдалєи посгуповат наказал. СУднинєшнии
кгродскии Вѣницкии слушног(о) повода в той справє бьгги наид&т и сторонє
позванои далєи постѴпова/п наказ&т. СОт которог(о) дєкрєт# Умоцованыи
стороны позваноє [д]о суд# головного) трибуналу Любелског(о) апєлєвал. Суд
єм# тоє апєліации допустил и рокь за тоєю апєліациєю пєрєд судсш головньш
трибУналскии в Люблинє на тот час, кгды справы воєводства Браславског(о)
порядком инших воєводствь напєрвєм по датє тог(о) декрету припадУт и сУжоны
бУдУт, собєкш сторонам ку прав# становитисє зложил и заховал и тот дєкрєт
сУда свогг(о) до книг кгродских вѣницких записати казал. С которых и сєс вьшис
под нашими пєчатми єст выданъ. Писан УВѣници.
Дві печатки
Грєгорєи Баибуза, писар
Корикговаль с книгами
Копчинъскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 40S1II, арк. 121-121 зв.
Засвідчена копія.

Реґеста:
Appel lacya miedzy panem Szlachczinskym (!) a panem podkomorzim
braclawskym. O zbiegfych poddanych z Bokyowki у Chominiec do Zomiscz.
1605 d. 15 Xbris.
Там само. Арк. 121 зв.

'• •' Місце для зазначення імені й прізвища умоцованого.
фрагмент тут зайвий.

2тогды

3' ъЦей

№480
1605 p., грудня 17. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду брацлавському воєводі і
кременецькому старості кн. Янушові Збаразькому в справі за скаргою
брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського про
крадіж волів у жорнищського війта Гринця Давиденка підданим з маєтку
Сорокотяжинців Миськом Волошиним
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Валєнтєи Алєксандєр Калиновскии, староста браславскии, вѣннцкии и
зв[иногород]скии
Иснєвєлможному пну Инушу кнжати Збаразкому, старостє крєміанєцкому,
воєводє браславскому.
Зо всих добръ звѣрхностию єго кор. млсти а владностю старостинства
моєго вѣницког(Ъ) приказую, абы вша мл. на рочкох кгродских вѣницких,
которьіє припасти и сУжоны быти мають в рокѴ пришлом тисіача шєстсот
шєстомь мсца гєнваріа двадцат четвертого дна, пєрєдо мною самымъ, а Ч
небытности моєи ино пєрєд судомь моимъ кгродскимъ Вѣницким[ъ] ЧВиници
собличнє и завите стал на жалобу и правноє попираиє Урожоного єго мл. ііна
Лаврина Пєсочинского, подкоморєго браславского, сєкрєтаріа єго кор. мл.,
которьш Snitf мл. ' в довожєню справедливості/'1 подданому своєму
жорнвищскому Гринцови Давьздєнку, воитови жорнвищъскому, [...] млсти
[соро]котіажинского на иміа Ми[ска Воло]шина, в рокУ прошломь тисіача
шє[ст]соть чєтвє/тш2 мсц[а] дєкабра дєсіатого діііа. 3Которыи Миско
Волошин, подданыи вшєє млсти'3, ночньш дилол* а злодєискимь правомь з
оборы покрал воловь два, шєрьстью содєн вол сирыи, а другий щорнарєбьш,
которьш4 куплєньїє каждыи по шсми кой грошєи личбы литовскоє; и которьіє
волы покравши, и5 до имєніа вш. млсти Сорокотіажинєц сотогналъ и на
пожиток[ь] свои шбєрнуль. А вша, дєи, мл. з нєго справєдливости чинити нє
хочєпгь, што ку кривьдє пна подкоморєг(о) браславского а ку шкодє подданому
єго мл. жорнвищскому. А такь пан подкомории сим моимь позвомь // позьіваєть
вшУ мл. до того, абы ваша млст на року назначономь самь стал и того
подданого своєго Миска Волошина з Сорокотіажинєц постан[о]вил, на тую
жалобу скутєчнє Усправєдливилсє и дєкрєту судового прислуховал, іако то на
року пришлол« вшєи млсти ширєи прєложоно и правнє соказано будєть сУдовнє,
абы ваша млост сотповєдал. Писан ЧВєници рок# тисіача шєстсот піатомь
мсца дєкабріа сємнадцат6дніа.
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1,спр. 4051II, арк. 123-123 зв.
Незасвідчеиа копія.

Реґеста:
[...]мини на позвы кгродскиє вєницкиє на роки генваровы двадцать
четвертого дна.
Там само. Арк. 123 зв.

'■ 1Над цими словами написано сим позвеш позьіваєть.
2Написано над
перекресленим піатомь.
3' 3Написано над перекресленим покрал волов два,
шерстю содєн вол сирыи а другий вол щорнарєбьш.
4которьш
5их
6сємогонадцаm
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1605 p., грудня 17. Вінниця. Позов Вінницького ґродського суду краківському каштелянові,
володимирському, черкаському, канівському, білоцерківському, богуславському
і переяславському старості кн. Янушові Острозькому в справі за скаргою
брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського про
шкоди, завдані війтові Гринцові Давиденку і сотникові Куземкові міста Жорнищ
підданими з міста Айсина
Валєнтии Алєксандєр Калиновским, браславскии, вѣннцкии н
звиногоро[д]ски[и] староста
Иснєвє[лмолсно]мІ пні Инушови кнєжати СОстрозскомІ, кашталвні
краковскомі, старостє володимєрскомі, чєрк[а]скому, канєвскому,
бєлоцєрковскому и богуславскому, и пєрєіаславскому.
Зо всѣх добрь 5Гм. звѣрхностю кр. єго мл. а владзєю староства моєго
вѣницкого приказую, абы вша мл. на рочкох кгродских вѣницких, которые
припасти и сіжоны быти маю/n в рокі пришьлом1тиеєча шєстсот шос[том]
мсца генъваріа2 Здвадцат чєтвєртог(о)'3 дна, пєрєдо мною самьш а в
нєбьшности моєи ино пє[рєд] сідом моим кгродским Вѣницким І Вѣници
собличнє и завите стал на жалобі и правн[оє] попиранє Ірожоного єго мл. пна
Лаврина Пєсочинского, подкоморого браславског(о), сєкрєтара єго королєвскоє
мл., которьш вшу мл. в довожєню справєдливости подданьш своим жорниским,
нижєи мєнованьш, позьіваєт, иж, дєи, вша мл., пнє краковскии, в рокі
тєпєрєшнєм тиеєча шєстсот патом мсца шктєбра двадцат трєтєго дніа,
наславши моцно кгвалтом Ірлдника своег(о) аисинского іїна Ироша
Чєрнивского и тежвоита тамошнєго ж аисинского пна Фєдора Жашковского,
и гі[на] Мигєліа Касониіа Сєрбина з многими слугами и мєщаньї своими
аисинскими на власний кг[рунт] єго мл. Жорнискии на рєчкі Ѵрменкі, праве в
посрєдкі кгрінті Жорниского, на фіторы албо фолварки жорнискиє, взал и
пограбил и4подданых єго мл., то єст І Гринца Давьідєнка, воита жорниског(о),
въ ф[ол]варкІ єго волов шєстнадцат, куплєньїх по пєти копь грошєи литовских,
коров доиных шєст не тєліа[тьі], куплєньїє по чотыри копы грошєи, швєц
тридцєтєро, по два золотых комедію шацієт, коз дєсєт, торгомь давано за
кождію по пулкопы грошєи литовских, свинєи двадцат, по пулкопы грш.
куплєньїє, гусєи тридцат, по грошєи три куплєньїє, качок сто, по грошєи три
куплєньїє, соки[р] три, по грш. пєтнадцати куплєньїє, кос шєст, по грошєи шеми
кіплєньїє; а с паробков еєрмгаг три знато, по два золотых, кожіхов три, по копє
грш., шлыков бараних три, по грошєи дванадцат, поіасов з ножами и з огнивами
три, по грошєи чотыри кіплєньїє; там жє, шдбивши [пог]рєбь зо бчолами, взал
и пограбил живцом пчол з Іліами и [з мєдом сорокь а Ібили дєсєтєро на] голові,
и мєд з собою побрали, а Іли пощ[и]пали, к[оторые єстє Іли зо пчола]ми забрали
пощипаньїє, кождьш шацієт по три рібли грошєи. А І КІзємки, сотника, вь
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фолваркУ [єго] волов чотири, куплєньїх по пєт коп грошєи литовских, коров двє
с тєліатьі, куплєньїх по чотыри копы грошєи литовских, совєц дванадцат, по два
золотых кожд&о шац&т, коз піат, торгомь давано за кож[дйо] по пулкопы
грошєи литовских, гусєи двадцат, по грошє(и) три кУплєньї, качок тридцат, по
грошєи три куплсны, свиней піатєро, по пулкопы грошєи кУплєно; с паробков
сєрмтг три знато по два зол[о]тых куплєньїє, кожУхов два, по копє грошєи
куплєньїє, два поєсьі з ножами, з огнив[ы], по грошєи чотири, шлыков два, по
грошєи дванадцати куплєньїє, сокѣр двѣ, по гршєи п[єтнад]цєти куплєньїє, кос
дві, по грошєи сосми куплєньїє. Што всє побравши.и пограбивши, до [м]мєнга
вшєє мл. Аисина сотогнано и сотпроважоно, и на пожиток свои, вша мл., пнє
краковскии, ш[бєр]нУти єси вєлєл, чиначи то ку кривдє іїна подкоморого
браславского а ку шкодє подд[аньш] єго мл. жорнисюш. А так пан подкомории
позьіваєт вшу мл. до того, абы вша мл. на [ро]кѴ назначоном сам стал, на тую
жалобу ск^тєчнє Усправєдливилсє и дєкрєту ctfдовог(о) прислухивал, тот Увєс
грабєж: з навєзкою подданьш єго мл. поворочал албо за нєго заплатил и досыт
#чинил, гако то на рокѴ пришлеш 5вша милост 5ширєи прєложоно и пр[а]внє
соказано бУдєт судовнє, абы вша мл. сотповєдал. Писан УВѣници ро[ку] тисєча
шєстсот пгатог(о) мсца дєкабра сємог(о)надцат днга.
Позов кгродскии вѣни[цкии]
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1,спр. 4051II, арк. 125-125 зв.
Оригінал. Те саме: Там само. Арк. 124-124 зв. Незасвідчена копія.

Реґести:
Позов по пна краковского сограбєжь.
Pozew po p. krakow(skiego) o grabieze zorn(iskich) poddanych. 1605
d. 17 Xbris.
Там само. Арк. 125 зв.

1Виправлено з нинєшн&и.
тринадцатого. 4и зайве. 5' '55шєи милости

2Виправлено з дєкабра.

3_3Виправле

№482
1606p., січня 1. Кам’яногірка. Лист брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина
Пісочинського двом неназваним особам з уповноваженням їх представляти його
інтереси на роках Вінницького земського суду за сімома позовами останнього
краківському каштелянові, володимирському та ін. старості кн. Янушові
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Острозькому, брацлавському воєводі кн. Янушові Корибутовичу Збаразькому,
Янові, Матвієві і Фарисанові Коткам у справах, що стосуються маєтків позивача
(Кам’яногріки), Овдіївки і Жорнищ
Лавры» Піасочинскии, подкомории браславскии, короліа єго млсги сєкрєт[ар]
[СОзнам]мую тьш моим Умоцованьш листом, иж што запозвал єсми сєдма
позвы на роки зсмскиє вєницкиє, на з[ав]трєє по Трєх Кроліах свгє рымско.м в
року нинєшнєм тисіача шєстсот шостом мсца гєнваріа сєдмого дніа, в суботу,
п[ри]падаючиє, іаснєвєлможного кніажати Инуша (Острозского, капіталіана
краковского, старосту володимє[рского] etc. То єст першим позвом со шкоды
чотири тисіачи кол грошєи литовских, в позвє кродском вєницкам в справє
кгв[а]лтовного выбитіа помєнєньїє и декретом трибуналским, в року пропілам
тисіача шєстсот піатом Учинєньш, У суд# належного мнє правом чинить
захованиє, другим позвом юимєнє сєло (Овдєєвку, правам вєчньїм мнє налєжачоє,
трєтіш позвом со посажєнє слобод, посипанє ставов и сопобудоване млинов на
крунтє Жо/шищском, чєтвєртьім созаложєнє пасєки и сопосоранє нив, пгатьш со
порубане дУбровы, шостим со побране сѣнъ подданых моих на кгрунтє моєм
Жорнищскам, a семым позвомь со границы жорнищскиє позвал єсми такь єго
мя. їїна краковского, іако и ихь млсти іаснєвєлможного кнжати ПЗІиуша
Корыбутовича Збаразского, воєвод# браславского, а їїнов ІЙна, Матфєіа и
Фарисана Кошков. Ино иж іа сам дліа пилных а важных справ своих на роки,
вьшієи мєнованьїє, до Вєницьі прибыти и сочєвистоє росправы зь их млстіами
мети нє могучи, тогды злєцаю и тым моим Умоцованьш листам даю моц
зУполную їїномь приіатєлємь моимь, пну '' '' а пну
1 на тых роках
мєнованьїх Управа становитисіа и з их мл. росправу правнук» мѣти, приимуючи
com их мл. во всєм зыскь и страту. И на то єсми дал мои Умоцованьш лист с
пєчатю и с подписам руки моєє. Писань вь Камєногорци року тисіача шєстсот
шостого мсца гєнваріа пєрвого дніа.
Печатка
Лавринъ Пєсочинскии,
подкомории браславскии,
рукою власною
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051 II, арк. 128.
Оригінал.

Реґеста:
Моц до права.
Там само. Арк. 128 зв.

1Місце для зазначення імені й прізвища умоцованого.
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1606p., січня 9. Вінниця. Зізнання возного єнєрала Брацлавського воєводства Миколая
Ясліковського перед Вінницьким ґродським урядом про покладення ним у
Пиківському замку позовів Вінницького земського суду краківському
каштелянові і володимирському старості кн. Янушові Острозькому за скаргами
брацлавського підкоморія і королівського секретаря Лаврина Пісочинського:
одного - у справі про невідшкодування збитків, заподіяних внаслідок загарбання
(частини Кам’яногірського маєтку), другого - у справі про неповернення у
власність села Овдіївки (Шепіївки)
Выпис с книгь кгродских вєницких
Лѣта Бжого нарожєніа тисіача шєстсот шостог(о) мѣсіаціа гєньваріа
дєвіатого дніа
Пєрєдо лтою, Иваномь Богушом Дєшковскіш, подстаростим кгродским
вєницкил*, ставши сочєвисто, возньш єнєрал воєводства Браславского
шліахєтньш Миколаи ІЗсликовскии ку запнсованю до книг кгродских вєницких
тыми словы сознал, иж, дєи, року прошлого тисіача шєстсот піатого мсца
ноіабра чєтвєртогонадца/и дна положил єсми два позвы зємскиє вѣницкие в
Пьїковє в замку тамошнєм Vсвє/ялицьі на столє, писаньїє по аснєвєлмодаеного
кнжати Инуша ООстрозского, капіталіана краковского, старосту володимєрского,
в жалобє єго мл. пна Лаврина Піасочинского, подкоморого браславского, короліа
єго млсти сєкрєтара. Перший позов со шкоды чотири тисачи копь грошєи
литовских, в позвє кгродском вєницком в справє кгвалтовного выбита помєнєньїє
и дєкрєтолі трыбуналским, в року прошлам тисіача шєстсот патом ^чинєньїм,
Vсуд# належного пну подкоморому браславскому правам чинит[ь] захованиє, а
другий позов со имєнє сєло (Овдєєвку, котороє Шєпєєвкою прозвано, правам
вєчньш дєдичньш пну подкоморому браславскому налєжачоє, іако то ширєи на
тых позвєх сописано єст. Которьіє позвы юповєдал и соказал єсми ^ріадникови
тамошнєму пыковскому пну Мартину Рамолту и иншим слугам, и мєщанам єго
мл. пна краковского пыковским. А другиє такиє ж два позвы при сторонє
поводовои зоставнл єсми. За которыми позвы зложил єсми собєюм сторонам
рокь ку праву стати на роках зємских вѣницких, которьіє на дєн Трєх Кролєи
рьшского свта припали и на завтрєє того свта судитис зачали в року нинєшнєм
тисіача шєстсот шостом мсца гєнваріа сємого дна, в суботу. Котороє ж то
сочєвистоє сознанє возного а, до вєдомости своєє принавши, до книг кгродских
вєницких записати казал. С которых и тот выпис [є]ст [вы]дань. Писак в
Вєницьі.
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
Корыкговалъ с книгами
Копчиньскии
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ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4051 П, арк. 129. Засвідчена
копія.

Реґеста:
А. 1606 d. 9 januarii. Polozenie pozwow ziemskic[h] winickych odje° msci
pana podkomorze0bracl(awskiego) po p. krakowskiego o szkody 4000 tysiąca1,
o Owdeiowki.
Там само. Арк. 129 зв.

1Ідеться про гривні.
№ 48 4

1606 p., січня 28. Луцьк. Оповідання Олександра Янчинського перед Луцьким іродським урядом
про невиконання княгинею Яхимовою Корецькою Анною Ходкевичівною
укладеної між ними угоди, за якоювона зобов’язалася виділити йому його частину
в маєтку Кальнику та викупити її в нього
(Оповєданьє пана Алєксандра Иньчиньского на кніагиню КорєцькІю
Року тиеєча шєстьсоть шостого мсца гєньвара двадцат шиог(о) дай
На вріадє кгродскомь ЛІцькомь пєрєдо мною, Солтаномь Васкєвичомь,
бідічимь на тот чась намєсником подстароства ліі/кого, постановивьшисє
сочєвисто, Ірожоньш пань Алєксаньдєрь ІЙньчинскии шповєдал, иж што в рокі
прошломь шєстьсоть піатомь єє млст кнєгини ГЙхимоваса Корєцкага Аньна
Ходкєвичовна вчинила была ІгодІ и постановєньє з нимь шчасть имєньїа єго,
дєдичьньш правомь на нєго припадаючого1, І воєводствє Браславьском в
Калнику и приналежностей: єго ємі приходіачію, шшто шнь кнєгиню єє млетя
до сіді зємьского Вѣницъкого ш вьідєлєнє собє ровьноє части позываль,
котораіа ж то справа чєрєз апєлгациюдо сіді головного трибіналі Любелского
выточиласе. Котороє ж то справы кнєпшіа єє млст, нє припіскаючи до розсідьку
правьного, з нимь сє была поєдніала и в нєго правомь кіпънымъ достати мєла,
и торгь пєвньш Ічинила, ниіакію часткі взгліадомъ пєрєєзді єго далеко то ємі
дала и ємі тію частькі єго приходіачію заплатиш мєла, а то сконьчити мєла
на роках зємьских: луцких, ш Трєх Кролєх штправованых. Нижли кгды тоть
пань Иньчинским водлє постановєньїа своєго до Луцка на роки помєнєньїє на
дєн трєтии ставилсє, готовь бідічи своємі постановєню досыт Ідєлатн, и
пилность чинил а потомь назавьтрєє по єго мл. кніазіа Корєі/кого с тою
готовостю своєю шповєдальсє, але самь єго млсть кніаз Корєг/кии дал ємі
справі, жє шнь ш томь постановєнью малжоньки своєє нє вєдаєт, але казаль
ємі до Корьца до малжоньки своєє єхати, шбєціючи тамь скітєчнію штправі.
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То пакь пань ІЗньчинскии УКорцУчєрєз Увєс час, поки сє роки сУдили, бавилсє
на собєтницах их млсти. Нкжсли их млст забавивьпш єго в домУ своємь аж до
штслУжєньса роковь, нє Учинивьши досить постановєню своємУ, з ни с чим з
домУ своєго дна соногдашнєго с Корьца штыіравили, затымъ до шкод пана
Инъчинского, которих собє шацУєть на двадцат копь грошєи литовских2. И со
то Управа чинити хотєчи, тоє шповєданьє в нєдосьітУчинєнью их млсти а
пилность свою и нєпотрєбнУюзволокУсправы своєє до книгь доносиш, просєчи,
абыто записано было. Што всє за прозбою їша йньчиньского до книг кгродских
лУцких єсть записано.
ЦДІА України в Києві, ф. 25, on. 1, спр. 76, арк. 137 зв.-138. Оригінал.

1припадаючУю гДалі має бути приправили.
№485
1606p., квітня 15. Варшава, на сеймі. Декрет королівського суду в справі за скаргою хмільницького старости
Миколая Струса з Коморова про те, що брацлавський і вінницький староста
Валентий Александр Калиновський не дає йому вступити у володіння селом
Мізяковом
Дєкрєть мєжи старостами хмєльницкимь и браславьскимь ю Мѣзіаковь
Жикгимонт Трєтии etc.
(ОзнаимУємь etc., иж кгды припала пєрєдь нас и сУдь нашь1 мєжи
Урожоными Миколаємь СтрУсомь с Коморова, хмєлницькимь, поводомь, з
одноє, а Валенътымъ Алєксаньдромь Калиновьскимь, браславьскимь и
вѣницкимь, позванымь, з дрУгоє сторони, старостами нашими, за прыпозвомъ
до дєкрєтУ нашого, подь датою мєжи ними вь Кракове рокУ тисіача шєстсот
піатого мсца2дєвіатогонадьцать дніа Учиненого, со то, иж іакобы тьіє добра
нашиє королєвьскиє, до стасУ3нашого належачые, по смєрти Урожоного Юріа
СтрУса с Коморова, капіталина галицкого, припальїє, названоє сєло Мизіаковь,
вь воєводьствє Браславьском а староствє Виницкомь лєжачУю4, зо всѣми
соноє5налєжностіами, нє вєдати за іакимь правомь посівши, держиш и соньїє6
кУсвоємУ пожиткУ соборочаєш7, а прєрєчономУ СтрУсови, которомУ єсмо тьіє
добра правомь дожывотныиъ дали за маньдатомь нашымъ (чєрєзь Миколаїа
СОльшовского, посланца нашого, дати и до поссєсьсьш прєрєчономУ старостє
хмелницкомУ пУстити росказали), соноє ємУ нє спУстил и нє УстУпил [...] то кУ
вєликои шкодє скарбУ нашого и того дєліатора, которых шкодь собє на піать
тисіачєи копь грошєи литовских шацовал; што такь на шшш декрете выш
помєнєном (которымъ иж сє то показало, жє водлУгь коньсєньсУ нашого и
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с#мы нє #порнє, алє за прєтєкстомь права своєго шноє сєло Мѣзіаков
Калиновьскии держи/n, озного єсмо на сонь чась содь позв# вольньш вчинили,
«влєпшост права чинити имь з собою правнє наказали), іако тєж на припозвє,
до того дєкрєт# по сторон# позван#ю выданыл*, ест ширєи сописано и
доложоно. // На рок# тогды нинєшнємь за тымъ припозвомь и за
потрикротнымъ чєрєзь возного нашого шліахєтного Крыштофа Чыжевъского
прыволаньемъ прыпалымъ, стан#вши сочєвистє # с#д# нашого а>дь стороны
поводовоє #рожоньіє Станиславъ Порємбиньскии и Мартин Важыньскни,
#моцованые, домовіалисіа, абы позваныи право своє, єсли котороє на тоє сєло
Мѣзіаковъ (котороє єсмо єм# правомь дожывотньш дали) сл#шноє и правноє
маєт # сєбє, # с#д# нашого показань. А содь стороны позваноє шліахєтньїє
Миколаи Панєкь а Станиславь Прєворскии, #моцованьіє тєж єго, #казали
прывѣлеи старьш свіатоє памєти короліа Жикгимоньта Авьг#ста, продька
нашого, нєбожчикови кніазю Бог#шови Фєдоровичови Корєцком#, л#цком#,
брасьлавьском# и вѣницком# старосте, на застав# замк# мѣста и волости
Вѣницкое в пєвнои с#мє піати тисіачєи копь грошєи литовьскихь даньш, подь
датою в Вѣльне рок# тисіача піатсоть шєс/пдєсіат сосмого мсца июніа
двадьцатого дніа а содь свіатоє памєти короліа Стєфана потвєржоньш.
Покладали и коньсєньсь того жь короліа Стєфана на вьік#пєньє замьк# и
волости Вѣницкое, Юрєви Стр#сови с Коморова, старосте браславьском#,
даньш, за которымъ позволєньєм с тоє с#мы пѣніазеи піати тисіачєи копь
грошєи литовьскихь водьл#гь лист# заставного короліа Жнкгимонта Авг#ста,
в#іа нашого, Понови Ходькєвичови, грабѣ, пан# вилєньском#, сопєк#нови на тоть
час потомьковь нєбосчика кніазіа Бог#ша Корєцкого, содьдаль и заплатиль.
Показали и квить пана вилєньского Юрєви Стр#сови // с Коморова, старосте
браславьском# и вѣницком# даньш, которым квѣтом зєзнаваєт сочєвистє пань
вилєньскии, жє с#м# піать тисіачєи копь грошєи литовскихь содь прєрєчоного
Юро Стр#са содьличиль и содобраль. Показали тєж дєкрєть нашь соимовыи,
кгды былъ нєбожчикь пань галицький сокварьт# с того староства нєплацон#ю
позваньш, которьш єсмо дєкрєтомь #знали быти старою, сл#шною и правою
с#мою на томь староствє и всѣхъ єго налєжностіахь, зачимь тєжь содь
плацєньїа квартьі дєржавца тамошныи єсть вольнымъ. Покладали пры томь
и коньсєнсь нашь подь датою вь Кракове рок# тисєча шєстьсоть четвертого
мца априліа трєтєго дніа нєбосчикови пан# галицком# на #ст#пєньє того
староства Вѣницкого зо всѣмь и с#мъмы, на нємь б#д#чоє, на сособ#
помєнєного Калиновского даньш. вказано пры томь цєссьпо и инътромѣсъсыю,
то єсть зьст#пєньє зь права своєго и вьвєзаньє в тьіє добра. Што всє правными
доводы достаточнє соказавши и собыаснивши, просили, абы тоє сєло Мѣзіаков,
власне до староства налєжачоє, и 8с#мьм# шн#ю головн#ю'8 піать тисіачєи
копь грошєи литовьских, на веєм староствє внєсєн#ю9 (на которомь и томь //
тєж еєлє Мѣзсакове и на вшєліакихь налєжностіах и пожитках таїа с#ма
помєнєнаїа ростіагаєтьсіа) прывернена10и Калиновьском# и прыс#жона была11.
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Мы с паны радами нашими, пры бокі нашомъ на тотъ час бідічими и в
праве наічоными, высліхавшы споров и ютпоров сторонь юбохь и
прыпатрившисга достаточнє правам ихь а видєчи то, ижь прєрєчоноє еєло
Мѣзгаков завше до староства Вѣницкого и тежс тоє сімы належала12, в томь
жє староствє завираєтьсіа и посполі с тымъ староствомь Вѣницкимъ
сімьмою пгатьма тисіачєи копь грошєи литовьскихь єсть юнєрована13, вь
которои позваньш н за правомь своим первшымъ с тымъ староствомь
Вѣницкимъ вь сімє той піати тисіачахь копь грошєи литовскихь и правомь
доживотнымъ держить, юдь которого староства тоє село и сімы тоє, и на
Мѣзіакове теж си ростіагаючоє, юдорвана14 быти нє можєть, прото тоть
поелєдьнєишьш прывѣлеи чєрєзь Ірожоного Миколаїа СтрІса с Коморова,
старості нашого хмєльницкого, протне праві позваного и кі Іближєнью сімы
и доживотыа єго (одержаний, к томі такь довьго до поссесыи нє прыведеныи,
на своємь мѣстці зостати нє можєть, іако ж, нєважньш єго Ізнавши, //
касьсіємо, Імораємо и внивєчь юборочаємо, а тоє помєнєноє еєло Мѣзіаков,
гако нєрозьдєльньїє добра, юдьною еємою старою юнєрованьїє и доживотьєм
Калиновскомі, старостє вѣницкомі, сліжачоє, до того ж староства Вѣницкого
и сімы, на нємь веємь и томь сєлє Мѣзіакове бідічоє, прыворочаемо,
прылічаемо и присіжаємо, и, жє тоє право Калиновского за жаднію
єкьспєктативУна Мѣзіаков почитано быти нє маєт, дєкларіємо, юбьіасніаємо
и Ізнаваємо, понєваж теж єсмо то в консєньсє нашомь, на спіщєньє того
староства Вѣницкого кашталіанови галицкомі даньш, были доложили и
(остерегли, жє тоє еєло Мѣзгаков до того староства Вѣницкого подь сімою, на
нємь бідічою, подлєгати, припасти и ворочатисга маєть и повиньно бідєть,
заховіючы єго при спокоинол< дєржанью и Іживаню, тоє всѣ посполі с тымь
староствомь Вѣницкимь вь сімє помєнєном бідічои ажь до жывота єго н до
заплацєніа потомкомь єго тоє зіпольноє сімы выш мєнованоє піати тисіачєи
копь грошєи литовскихь водлігь права, ємі сліжачого, моцью нинєшнего
декреті нашого. До которого на большію вѣрі пєчат короннаїа єсть
притиснена. Писань вь Варшаве на соимє вальнол< короннол* рокі тиеєча
шєстсот шостого мсца априліа піатогонадцат дніа а панованыа королєвьствь
нашыхъ польского дєвіатого//надьцать а швєдьского трєтєгонадцать рокі.
Mattias, ep(iscop)us praemislien(sis),
Справа того ж
R. P. vicecancellari(us)
РГАДА, ф. 389, оп. 1, д. 204, л. 142 об.-145. Оригінал.

1Далі має бути справа. 2Пропущено після цього авгіста (див. документ № 454).
3статІсІ?
4лєжачоє
5юного
6Тобто добра.
1Ідеться про
В. А. Калиновського. *' 8сумьма юнаїа головнага 9внєсєнаіа ,0привєрнєньі
"■ "прысіжоны были 12належало І3юнєровано 14юдорвано
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№486

1606p., квітня 18. Варшава, на сеймі. Впис у книгу коронної канцелярії листа вінницького ґродського судді
Михайла Ласка, вінницького ґродського писаря Григорія Байбузи і Богуша
Дешковського про те, що ревізію меж села Скуринців, доручену їм королем на
прохання державців цього села Андрія Хруслінського і його дружини Гелени
(Галєни) Якушинської, їм удалося провести стосовно замку і міста Вінниці,
держави галицького каштеляна і вінницького старости Юрія Струса з Коморова,
натомість не вдалося стосовно сіл Тютьків і Луки, оскільки ревізії спротивилися
їх державці - відповідно брацлавський стольник Іван Черленковський і Іван
Мєлєшко (1603 p., грудня 31. Поблизу Вінниці)
Вписаньє границь СкУрьінцол* сод Вѣницы
Жикгимонт Трєтии, Божю мл. корол полскии etc.
СОзнаммѴемытьш листом нашим, комУто вѣдати належиш. Покладано пєрєд
нами лист рєвизоров наших Урожоных Михайла Ласка, суди, Грыгорыа
БаибУзи, писара, Уридников кгродских вѣницких воєводства Браславьского, а
БогУша Дєшковского, которых єсмо назначили были мєжи добрами нашими
королєвскими селом Скурынцами, деръжавы1шліахєтного Андрѣіа ХрУслинского
и малжонки єго Гєлєньї ИкУшинского, з одноє, а замкам и мѣстам Вѣницею, //
деръжавы1 на тоть час Урожоного Юрьіа СтрУса с Коморова, кашталіана
галицкого, старости ншого вѣницкого, и селом Тютков2, деръжавы1Урожоного
Йвана Чєрьлєньковског(о), столника браславского, а селом ЛУкою, держави1
шліахєтного Йвана Мелешка, з дрУгоє сторони, под пєчатми и с подписам рУкь
ихь. И прошоно нас, абисмо, до вѣдомосги ншоє королєвскоє прыніавъши, тоm
лист ств^дили и до книг канцєліарьш ншоє коронноє вписати велѣли. Котории
тими слови єсть писан:
Ми, Михайло Ласко, судіа, Григорєи БаибУза, писар, Уріадники кгродскиє
вѣницкие воєводства Браславского, а БогУшь Дєшковскии, рєвизоровє, кУ
помєркованью и Успокоєкю розниц в кгрУнтєх мєжьі добрами з обудвУ сторонь
єго королєвскоє мл., вь воєводствє Браславскоє лежачими, то єсть селом
СкУрынцами, деръжавы1 Урожоного єго млсти пна Андрѣіа Хруслинского и
малжонки єго пнєи Галєни ИкУшинского, з одноє, а замкам и мѣстам Вѣницею,
держовы3 вєлможного пна Юрыа СтрУса с Коморова, кашталіана галицкого,
старости ншог(о) вѣницкого и звиногородского, такжє и сєл4королєвскоє млсти
Тютков2, деръжавы1 єго млсти пна Йвана Чєрлєнковского, столника
браславског(о), и ЛУки5, держави1 єго мл. пна Йвана Мєлєшька, з дрУгоє
сторони, за листом рєвизии com єго королєвскоє млсти зослани а юд
прєрєчоног(о) пна // Андрѣіа ХрУслинского и мальжонки єго за тою рєвизьією
выведены, сознаимУєми, иж кгдысмы на тые кгрунты помєнєньїє на рокь,
сторонамь чєрєзь нась иннотєсцєньциами нашими назначонии, то єст мсца
дєкабра двадцат дєвіатог(о) дніа, виєхали ют сторони поводовоє прєрєчоного
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пна Андрѣіа Хр#слинского и малжонки єго, звышъ речоных, добрь єго
королєвскоє млсти сєла Ск^рынец дєрьжавцов, на мѣстцѴтых розницъ, то єсть
понєдалєк# вєрьх# долины Тєтєрєвки над дорогою великою, котораа йдете з
Дємидовєц до Вѣницы пры стенѣ кгрунту сєла Чєрлєнкова Vкопца стєнного,
мѣсто Вѣниц# з селом Чєрлєнковол* дєличого, ©текул со кгрЛггь прєрєчогого
сєла Скіфынец починаєм, завєдєни и постановєни бьши, там жє на томмѣстц#,
постановившисє сочєвисто, звыш помєнєньш пнь Андрѣм Хр^слинским,
дєржавца сєла Ск#рьінєць, своим и звышъ мєнованоє малжонки своєє имєнєм
за моцю з#полною, єму comнєє до тоє справы даною, которьш, давши стороні
прыпозван^ю прєрєчоног^ єго млсти іїна галицкого и мєсчан вѣницких чєрєз
возног(о) єнєрала шліахєтного ПІна Гораина до тоє справы прыволати, рєвизьпо,
шд єго королєвскоє мл. выдан^ю6. Котораа была пєрєд нами читана и так сє в
собѣ ©д слова до слова маєте: //
Жикгимонть Трєтии, Божю млетью корол полскии , великим кназ литовскии,
рискни, пр^скии, мазовєцкии, жомоитеским, ифліантскии и швєдскии, кготскии,
вандалскии дєдичньш корол
^рожоным МихамлѴ Ласк#, суди, Грыгорю Баибузє, писар#, Зрадником
кгродскимь воєводства Браславского, а БогѴшѴДешковскомѴ, верне нам милым,
ласка ііша королєвскаа.
Ѵрожоные, вєр. нам милые. Дана нам єсть справа имєнєм шлгахетных Андрѣіа
Хр#слинского и жоны єго Галены ІЙк^шинское, дєржавцов добрь наших
королєвских сєла Ск^рынець, иж са имь дѣюте вєликиє крывды и #ближєньа в
забранью кгрунтов того сєла ншого Скурьінєць ©m замк# и мѣста Вѣницы,
державы Ѵрожоного Юръга Струса с Коморова, кашталана галицкого, староста
ишог(о) вѣницкого, такжє ©m еєл наших королєвских Тютков, держана
Урожоного Йвана Чєрлєньковского, столника браславского, и Л#ки, держена
шліахєтного Йвана Мєлєшка. Штобы всє померковати, Ѵспокоити и держене и
^жыванье кождом^ с тых помененыхъ дєржавєц добрь наших, ако которые з
них водлє права и слушносте тых там кгрунтов до дєржавьі своєє ^жывати
мают, вказати и назначити, 7хотєчи вєрностіам вашим, ©которых вєрє, дѣлности
и в правє посполитом бѣглости добрє роз^мѣчи'7, тѴю справі/ ^мыслилисмы
злецыти, ако ж злецамы тьш нинєшним листом нашим и росказ&мы вєр. //
вашим, абы вєр. в., пороз^мѣвшисе сполєчнє з собою и ©бравши собѣ дєнь
пєвньїи и час слѴшныи, на мѣстце тых там розниць зьєхали, вєзвавши до сєбє
чєрєз листы свои ©бвєеньїє сторонь, которьш то належыт, и, высл^хавъши их
доводов, споров и ютпоровь, добра нашы, вышь помєнєньїє, зрєвидовали,
дєржаньє и Ѵживаньа кгрунтов кождом# с тых преречоных дєржавєц наших,
ако сє на которог(о) державі правнє и слушне стіагати маєт, вказали и знаками
значними ©значили. В чом еймнєніа вашє ©бовєз&мо, жебысте жадномѴз ных
нє фолкговали, пна Бга и справедливосте єго свєтйо пєрєд ©чима мѣли. А што
там вєр. вша в той мѣре Ѵчиніате и постановат, хочемы, абы то ©m звыш
мєнованьїх дєржавєц наших моцно заховано и, ничим нє взрѴшаючи, дєрьжано
1011

было, з волною, (однак, апєліациєю comрєчи головноє до нась, гсдра, которага
бы сє сторона Ікрывжонага быти розіміла. А иначєи дліа ласки ншоє и
повинності своєє абы вер. вша нє чинили. Писан І Кракове днга четверьтого
мсца маръца рокі тиеєча шєстсот трєтєго а панованыа королєвствь наших
аолског(о) шєстогонадцаm а тьедског(о) девгаТог^о) рокі. Пєчат малоє
каньцєлгарьшза власним єго королєвскоє млсти злєцєнємь. Zachariasz Jotawicki8.
А по вычитанью тоє рєвизьіи Іказал9пєрєд нами мандат comєго королєвскоє
млсти, по звьшгь мєнованого єго млсти пна галицкого // выданьт. Которьш кщы
был пєрєд нами читан, так сє в собі маєт:
Жикгимонть Трєтии, Божго млстью корол полекии, великий кніаз литовскии,
ріскии, пріскии, мазовєцкии, жомоитскии, ифлгантскии и теж швєдекии,
кготскии, ваньдалекии дедичныи корол
Юръю Стрісі с Коморова, кашталіану галицкомі, старостє нашомі
віницкому, верне нам миломі ласка наша королєвскаїа.
Урожоньш, верне нам милии. Назначили єсмо пєвньїх рєвизоров наших мєжьі
добрами нашими з обоє сторони королєвскими, то єст замком и містом нашим
Віницію, держави1 вєрности твоєє, з одноє, селом нашим СкІрынцами,
держави1шліахєтного Андрію Хріслинского и жоны єго Галены ИкІшинскоє,
з дрігоє стороны, а то дліа зрєвидованьга и назначєньїа дєржаньга и Іжываню10,
гакокоторьш з вас водлє слішности тых там кгрінтов до держави своєє Іжывати
маєт. Прото прыказіел* вєр. т., иж кгды вєр. т. чєрєз тих рєвизоров ішіих
собвєсчон бідєш, абы єси на тьіє кгрінты, гді сіа розницы діют, вєспол з
месчаны віницкими пєрєд ними ставил и пры том рєвидованью и значєню был.
И штоколвєкь тиє рєвизировє нши зь сторони Іжываныа тих там кгрінтовь
Ічиніат и постановгат, жебы єси вєспол з месчаны віницкими моцно держал и,
ничим нє взрішаючи, заховал. Постєрєгаи, соднак, // вєрность твоіа, того, жебы
сіа такь мєечаном ншим іакаїа крывда и Іближєньє нє діїало. А иначєи дліа
ласки нашоє и с повинности своєє абы вер. т. нє чинил. Писан І Кракове днга
четвертого мсца марца року тиеєча шєстсот трєтєго а панованьга королєвствь
наших полског(о) шостогонадцат а швєдекого дєвіатог(о) рокі. Пєчат малоє
канцєліарьш за власним єго королєвскоє млсти злєцєньємь. Zachariasz Jetowicki,
secre(tarz) і pisarz.
Такжє поднєс9 и другий маньдать com єго королєвскоє млсти, по мєечан
віницких выданьш, котории так сє в собі маєт:
Жикгимонт Трєтии, Божю млетю корол полекии, великим кніаз литовскии,
ріскии, пріскии, мазовєцкии, жомоитскии, ифліантскии и швєдекии, кготскии,
вандалекии дєдичнии король
Славетним воиті, бірьмистрі, раицох, лавниколі и веємі посполстві,
мєечаном міста ііпіого Вєници, вєр. нам милим ласка їшіа королевьскага.
Славетные вєр нам милиє. Дана нам єсть справа имєнєм шлахетног(о)
Андрѣга Хріслинского и жони єго Галєни Икішинского, дерьжавцов добрь
наших королєвских сєла СкІринєць, нж сіа им дєют вєликиє крывды и
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Уближеныа в забранью кгрУнтов того сєла ншого СкУрынець сод вас кУ мѣстУ
нашомУВѣницы. Штобы всє помєрковати и Успокоити а дєржанью и Ужыванью
кождомУ з вас, ако водлє слУшности, // т ь іх тамь кгрУнтовь Уживати маєтє,
назначили єсмо пєвньїхрєвизоров наших. Прото кгды чєрєз тих рєвизоров наших
шбвєсчєни бУдєтє, росказУємьі вам, абы єстє на тьіє кгрУнты, гдѣ бы еони крывдУ
иУближєньє быти мєніат, пєрєд ними стали и, пры ш рєвидованью и значєнью
бУдУчи, сокгрУнтєх11, стародавна до мѣста Вѣницы и сєла СкУрьінєі/ належачих,
іакь перед тьш бывало Ужывано, вєдомост и свєдокост дали. И пггоколвєкь
тьієровизоровє з сторони кгрУньтов там Учинат и постановіат, жєбьіетє моцно
держали и, ни в чом нє нарУшаючи, заховали. А иначєи дліа ласки нашоє аби
єстє нє чинили. Писа» У Кракове дніа четвертого мсца марца року тисєча
шєстсот трєтєго а панованыа королєвствь наших полекого шостогонадцат а
швєдекого дєватого року. Пєчат малоє каяцеліарыи за власньш єго королєвскоє
млсти злецєньєм.
А по выписанью тих мандатов поднєс9 иньнотєсцєнцьпо албо лист нашь
(обвєечоньш, по прєрєчоного єго мл. їїна галицкого под пєчатми нашими и с
подписом рУкь наших власных вьінєсєньш, вь т ь іє слова:
Михайло Ласко, судіа, Григорєи БамбУза, писар, Уріадники сУдовьіє кгродскиє
вѣницкие, Богупгь Дєшковскии
Вєлможному єго млсти пну Юрью СтрУсу с Коморова, // кашталіанУ
галицкомУ, старостє вѣницкомУ и зьвиногородскомУ.
(ОзнаимУємо в. мл., иж дошло тог(о) вѣдати єго королєвскоє млсти, жє сє
вєликиє розницы дѣют в кгрУнтєх межы добры єго королєвскоє млсти містам
Вѣницею а староством в. мл. з державою Урожоного Андрѣіа ХрУслинского и
малжонки єго пнєи Галєни ИкУшинского сєла Скурынец, такжє добрь єго кр.
мл. а державы их дожывотное. СОчом вѣдаючи єго королєвскаїа млсть а хотєчи
тьіє розници Успокоит, еобвєстити нас рачил листом своим рєвизорским, абы
єсмо на тот кгрУнть вьієхали и, присмотрєвшисіа тьш розницам, соньїє
помєрковали. Прото моцю и владзєю, нам шд єго королєвскоє млсти даною, в.
м. прьіповєщаємо, абыс в. мл. посполУ з мєщаньї єго королєвскоє млсти
вѣницкими на жалобУ и правноє попиранє прєрєчоног^ іїна Андрѣіа
ХрУслинского и малжонки єго пнєи Галєнє12 ИкУшикского, дєржавцов, на
мѣстцУтыхрозниць, гдѣ comстороны поводовоє постановены и завєдєньї будємьі,
на дєнь двадцат дєвіатьш мсца дєкабра в рокУ тєпєрєшнєм тисєча шєстсот
трєтєм пєрєд нами роко.м завитьш, кУ справою назначоньш, станул кУ
прысмотренью и прыслУханью, кгды завод13тых розниць мєжьі мєнованьїми
добрами // чєрєз помєнєнУю сторонУ поводовУю чннєньї бУдут и прысУжони
бУдуть и тьіє всѣ розницы мєжьі помєнєньїми добрами єго кр. мл. чєрєз нас
водлуг того листУ и росказаныа єго кр. мл. зрєвидованьїє, сосмотрєньїє,
помєркованьїє н Усьпокоєньїє будєт14, Ужьіваньє кгрУнтов на собѣдве стороні
показано и знаками созначоно бУдєт. Што в. м. на том рокУ всє достаточнє
чєрєз сторонУ поводовУю показано, юбьіаснєно и доведено бУдєть. Писань У
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Вѣницы рокі Божого тиеєча шестсот трєтєго мсца августа двадцат юсмого
дай.

_

Такжє и дрігую инотєсцєнцьію ншу показал по мєечан вѣницких, писанію в
тьіє слова:
Михайло Ласко, судіа, Грыгорем Бамбіза, писаръ, Іріадники сідовьіє
кгродскиє вѣницкие, Богупгь Дєшковскии
Славєтньш вомту, бурмистрі, раицам, лавникам, веєму посполстві мєечанам
єго кр. мл. вѣницким.
СОзнаммІємо вам, иж дошло то вѣдати єго кр. млсти, жє сє вєликиє розницы
дѣют со кгрінтах межы добры єго кр. млсти містам Вѣницею а державою
Ірожоного Андрѣіа ХрІслинског^ и малжонки єго пнєи Галєньї ИкІпшнског(о)
,5сєла Скірьінєі/15, такжє добры єго кр. мл., 16_дєржавьі их дожьшотноє16. (0
чолі вѣдаючи єго кр. млсть а хотєчи тьіє розницы // іспокоити, собьвєстити нам
рачил листом своим рєвизорским н росказал нам, абы єсмо на тот кгрінть
вьієхали и, прьгемотрєвпшеє тьім розницом, соные помєрьковали. Прото моцью
и владзою, нам comєго кр. млсти даною, вам прьтовєечаємо, абы єстє на жалобі
и правноє попираньє прєрєчоного Андрѣіа ХрІслинског^ и малжонки єго пнєи
Галєньї ИкІшинског^, око звыш помєнєньїх добрь єго кр. млсти сєла
Скурьінєц дєржавцовь, на мѣстці тых розницъ, гдѣ com стороны поводовоє
поставлєньї и завєдєньї бідємо, на дєн двадцать дєвіатьш мсца дєкабра в рокі
тєпєрєшнєлі тиеєча шєстсоть трєтєм пєрєд нами роком завитьш кі справом
назначонымъ станули кІ прьісмотрєнью и прыслуханью, гдѣ завод13тых розниі/
мєжьі мєнованьїми добрами чєрєз помєнєную стороні поводовію чинєньї и
проважоны бідіть и тьіє всѣ розницы межы помєнєньїми добрами єго кр. млсти
чєрєз нас водліг того листі и росказаныа єго кр. млсти зрєвидованьїє,
оосмотрєньїє, померкованьїе будІ т и Іжьіваньє кгрінтов на собѣдве стороні
показано и знаками созначоны17бідєт. Што валі // на толі року достаточнє чєрєз
сторону поводовію показано, собьіаснєно и довєдєно бідєт. Писань І Вѣницы
року Божого тиеєча шєстсот трєтєго мсца авгіста двадцат шсмого даіа.
А потолі прєрєчоньїи повод довєд достаточнє рокі и положєньїа тых
инотєсцєнцьіи нашоє18, такжє и звышъ помєнєньїхь и сописаных мандатов єго
кр. млсти и шчєвистьім сознаньєм возного єнєрала воєводства Києвского,
Волыкского и Браславского шліахєтного Андрѣіа Трєлібицког(о). А по
Іказанью тоє ревизыи и доведена рокі звышь помєнєньш повод дєрьжавца
скірынскии своим и малжонки своєє имєнєлі просил, абы єсмо тут на толі
мѣстці звыпгь мєнованолі юрыздыцыю наші рєвизорскую фіндовали. Гдѣ
сіа тут жє сочєвисто пєрєд нами бідічи, прєрєчоньїи єго мп. пнь галицкни н
звыш помєнєньш воить и месчанѣ вѣницкие тут com того мѣстца етєну
кгрінтов вѣницких з селом зь СкІрынцами прызнали. А такь мы, рєвизоровє,
тут на толі жє мѣстці, звыпгь сописаном, понєдалєко вєрьху долины Тєтєрєвки
над дорогою великою, котораіа идєть з Дємидовєц до Вѣницы прьг етєні //
кгрінті Чєрлєнкова І копца етєпног(о), мѣсто Вѣниці з сєлолі Черленковолі
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дѣлгачихь, гдѣ сіа кгр&ггь прєрєчоного сєла СкУрынецъ починаєте, юрыздыцыю
наш# рєвизорск&о фѴндовали єсмо и чєрєз звышъ помєнєного возного ЇЛна
Горанна собволати росказали єсмо. Которьш т&о юрыздыцыю ншу ообволал и
тоє пєрєд нами сознал. По которої/ фѴндацыи юрыздыцыи ншоє стороны
собѣдве, такъ повод, ако и позваные єго млсть пнъ галицкии з месчаны
вѣницкими, ставили пєрєд нами свѣтков людєі/ старых, с которыми заводы
свои тых розниць чинили и выводили и Ѵжываньга давного свіадєцства их и
иншими многими подобенствы и юколичностгами доводили и шказовали. Мы
тогды, рєвизоровє, вислухавши выводов и сведецствь тых собєюх сторо» и
прыпатрывшисга тьш розницол*, положєнью мѣстцъ и самых добръ,
прыхилгаючисе до права посполитого, водлуг слйпности подобєнствь и самоє
рѣчи, тако єсмо тые розницы собудв^ сторон межыдобрами єго королєвскоє млсти
звышъ мєнованьш сєлом СкУрынцами а зал/кол/ и мѣстол/ Вѣницькимъ //
помєрковали, Ѵспокоили и Уживане кгрѴнтов до прєрєчоньїх добрь єго
королєвскоє млсти тьш собѣма сторонам вказали и знаками созначили єсмо.
То єст почавши com того мѣстца, гдѣ єсмо юрыздыцыю фУндовали, и там
напрод копцов два, соди» вѣницкии, а другий скУрыньскии под дУбом старо
созначоньш, Усыпати росказали єсмо и знакь на том дУбє вчинити єсмо казали.
А далєи просто вєдУчи тою дорогою великою, которага идєть з Дємидовєц до
Вѣницы аж до конца нивы Ильвинскоє, которага єсть на кгрунтє скУрынскол/,
до звышъ помєнєног(о) сєла СкУрынец, а по лєвои до заліку мѣста Вѣницкого,
гдѣ єсмо дУбовь тры (означиш а копцов два Усыпати казали. A com тоє нивы
Ильиньскоє, Удавьшисга троха в правію стороні чєрєз дУбникь и тьш
дУбникол/ ведучи, копцов шєсть Усипати казали єсмо аж до дУба, которьш
стоит по концах нив Вѣницкихь а СкУрьшских, на которол/ дУбє знакь вчинити
росказали єсмо. Далєи идУчи тьш жє дУбншкш просто, копцов пат Усыпати
казали єсмо аж до нив Вѣницких и СкУрьшских, которьіє сіа коицами зашли.
Далєи идУчи заворотом тых нив, мєжи которыми // копцовь два Усыпати
казали єсмо. COm тых нивь повернувши трохи в правію стороні/ до мєжьі,
которага єсть мєжьі нивами І9‘Вѣницког(о) и СкУрынского19, на которои нивє
СкУрынскон могилка нєвєликага, и на там той мєжьі копцов два Усыпати
росказали єсмо. Далєи идУчи тою мєжєю мєжьі тыми нивами просто до дороги,
названоє Жали», над которою копець Усипати казали єсмо. А потол/, взгавши
тоєю дорогою, повернувши в лєвУю стороні, ведучи просто тоєю дорогою,
над которою копцов тры Усыпатем казали єсмо, аж до дороги, котораіа идєть
с Чєрлєнкова до Вѣницы, межы которыми дорогами копєц соди» Усыпатем
казали єсмо. Далєи, взіавши тоєю дорогою Чєрлєнковскою, повєрнувшисє в
лѣвую сторон# к Вѣницы, вѣдучи тоєю дорогою, над которою копєць Усыпаньш
єсть, прьівєли до долины вышьних сєми рогов, гдѣ єсмо знакь на дУбє вчинити
росказали и копцов два Усыпатеи росказали єсмо. А ижь тут Утого мѣстца
Учасники саборовскии20, іїоткавши, 21на кгрунт свои дєдичньш долов тоєю
долиною до рєки БУгУ-21. А иж до рєки Богу быти повєдали, тогды мы,
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пустивши кгрунт // Саборовскии влєво, а Скурынскии вправо, далєи долиною
ажь до рєки Бог# прыпгьли и, взавши ют рєки Бог#, гдѣ нас сторона поводоваа
повєла22Риминовои пасєцє, п#скаючи т#ю пасєк# в прав#ю сторон#, в кгр#нть
Ск#рынскии. Аж сє южъ было того дна спознило, тогды єсмо тую справу до
дна назавтрєшнєго звыш помєнєном# возном# Ину Гораину под тою ж моцю
ютволати казали. Которьш тую справу ютволал и тоє пєрєд нами сознал. Дна
тогды назавтрєшьнєго, то єсть мсца дєкабра трыдцатог(о) дна, зєхавши на
то жь містцє # тоє жь пасєки Рьімєноє, казали єсмо сторон чєрєз возного
ІЗна Гораима (!) прыволати. А иж рочки кгродскиє віницкиє того дна
прыпадали, на которьіє дла записаньа акт# и прыволаньга ютєждчаючи, тую
справ# знов# под тоєю ж мої/ю такжє до назавтрєа тому ж возном# ютволати
казали єсмо. Которьш то волавши, пєрєд нами тоє созналь. А потом на завтрєє,
то єст мсца дєкабра трыдцат пєрвого дна, кгды єсмо на тьіє мѣстца
зьєхавшисє, прыволавши чєрєз мєнованого возного Ина Гораима сторонь, пры
бытности тых юбіюх сторон, // звышъ мєнованьїх, тамь жє за выводы и
доводы их тьіє розницы кончєчи, ют прєрєчоноє Рьімєноє пасєки, п#скаючи
т#ю пасєк# по правои стороні, 23кгр#нть Ск#рынскин'23, # которои копєі/
#сыпати казали єсмо. А ют тоє пасєки просто до дороги, котораа идєт з сєла
Тютков до Вѣницы на староє місто, над которою дорогою правє к сєл#
Тишком (!) копцов пат #сыпати казали єсмо до вєрх# долины Довбниноє,
зостав#ючи тую долин# по правои стороні в кгрунтє Скурынском, над которою
єсмо копєць #сыпати казали. (От тоє долины просто ид#чи, гді єсмо копцов
два #чинити казали, до вєрх# долины Поповоє, котораа єсть по правои стороні
в кгрунтє Скурынском, над которою єсмо копєць #сьшати казали. Далєи ид#чи
над тою долиною Поповою до двох грабов, которьіє стоат понижєи Л#чки
Тютковскоє, # которых грабов прышла пєта кгр#нту звышъ помєнєног(о) сєла
Тютков, держави #рожоного пна Йвана Чєрлєнковского, столника
браславского, гді теж єго мл. прєрєчоньш пнь галицкии з мєсчаньї
віницкими // конєць розниц кгр#нтов віницких з сєломь Ск#рынцами быти
прызнали. И там єсмо на толі містц# тьіє розницы прєрєчоньїх добрь корола
єго мл. сєла Ск#рьінєць24замком и містом Віницєю скончили. И тые кгр#нты,
почавши юд стєньї Чєрлєнковскоє, юд звышъ мєнованого містца понєдалєко
вєрьх# долины Тєтєрєвки, гді єсмо юрыздыцыи ф#ндовали, ажь до тог(о)
містца помєнєньїх двох грабовь до пєтьі Тютковскоє, гді са тьіє розницы
скончили, тыми містцами, #рочисчами и знаками звышъ меноваными по
правомь25помєнєном# пну Андрію Хр#слинскому и прєрєчонои малжонцє єго
до звышь мєнованого сєла Скурынеі/, а по лєвои стороні єго млсти пну
галицком# и мєсчанол< віницкил* до замку и міста Віницы до дєржаньа и
#жываньа Указали и (означили єсмо и владзою нашою рєвизорьскою тоє всє
прєрєчоньш сторонам моцно и нєнар#шно заховати и держати прыказали єсмо.
Писан на поли на містц# звышъ мєнованомь, гдє са тьіє розницы скончили,
рок# тисєча шєстсот трєтєго мсца дєкабра тридцат пєрвого дна. Там жє
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того ж дніа вышъ мєнованого водлуг тоє ревизыи, хотєчи далшиє розницы в
кгрінтєх прєрєчоного сєла королєвскоє // млсти СкІринєць, дерьжавы того то
пна Хріслинского и малжонки єго, з добрами такьжє єго королєвскоє млсти з
сєлми Тютками, держави1 єго мл. пна Йвана Чєрлєнковского, столника
браславского, и ЛІкою, держаныа26єго мл. пна Йвана Мєлєшка, за злеценьел*
и росказаньєм єго кр. мл. кончити, гдѣ ставши сочєвисто звышъ помєнєньш
пнъ Андрѣм ХрІслинским, деръжавца скірынскии, іако повод, своим и
прєрєчоноє малжонки своєє имєнєл< давши сторону позванію звышъ
мєнованого пна Йвана Чєрлєнковского, столника браславског^, іако державці
помєнєньїх добрь єго кр. млсти сєла Тютков, чєрєз возного звышъ мєнованого
Ина Гораима потрыкрот прыволалг, тьіє розницы своє напрод с тьш селом
Тютками, а потом с помєнєньш селом ЛІкою, дерьжавы' звышъ прєрєчоного
пна Йвана Мєлєшка, хотєчи кокчит, показал звышь мєнованію ревизыю,
которою єго кр. мл. росказати рачыл, абы єсмо мєжьі тыми помєнєньїми
добрами селом Скірьшцами а селом Тютками и сєломь ЛІкою розницы в
кгрінтєх Іспокоили и Іжьіваньє на собѣдве стороні Іказали и ©значили; до
того мандат27 єго королєвскоє // млсти, такжє тєжь инънотестенцыи ншоє28
под пєчатми и с подписом рікь наших такь по звыпгь мєнованого пна столника
браславского, держави29сєла Тютковь, ико н ііна Мєлєшка, державці29сєла
Ліки, выданые. А напрод маньдать єго кр. млсти, по прєрєчоного пна столника
браславского выданьш, в тьіє слова:
Жикгимонт Трєтии, Божю млстю корол полскии, великим кніаз литовским,
ріскии, пріскии, мазовєі/кии, жомоитскии, ифліантскни, швєдскии, кготскии,
вандалскии дедичньш корол
ШліахєтномІ ИванІ ЧєрлєнковскомІ, столникови браславскомі, дєржавцьі
сєла Тютков, а ИванІ Мєлєпгьку30, сєла Луки, дєржавцом дожывотньш добрь
наших королєвских, вєрнє нам мильш ласка наша королевскаїа.
Шліахетные, вєрнє нам милые. Дана нам єсть справа имєнєм шліахетных
Андрѣіа Хріслинского и жоны єго Галєньї ИкІшннского, дєржавцов
дожывотных добрь їшшх королєвских сєла Скірынецъ, иж сіа им дѣюm вєликиє
крывды и Іближеныа в забранью кгрінтов того сєла ншог^ Скурынецъ com
вышъ помєнєньїх сєл наших Тютков и Луки, держави31 вєр. ваших. Што мы
всє помєрковати и Іспокоитн дєржаньє и Іжьіваньє кождомі з вас, іако водлє
слушности // тых там кгрінтовь дєрьжавьі своєє Іжывати маєть, назначили
єсмо пєвньїх рєвизоров наших. (Обвєсчєни бідєтє, абьіетє на тьіє кгронты, гдѣ
сіа нм крывда и Іближєньє дієт, выехали и пры том рєвидованью и значєнью
были. И пггоколвєкь тьіє рєвизоровє нши мєжьі вами з стороны Іжываныа тых
там кгрінтов Ічиніат и постановіат, жебысте моцьно держали и, ничил< нє
взрішаючи, заховали а иначєи дліа ласки ншоє чинити нє смѣли. Писан І Кракове
дна четвертого мсца марца рокі тиеєча шєстсот трєтєго а панованыа
королєвствь наших полекого шостог^надцат а швєдекого дєвіатого рокі.
Пєчат малоє канцеліарыи за власнымъ єго кр. млсти злєцєнємь. Zachariasz
Jelowicki.
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Такжє показал инотєстєнцьпо, по того ж єго мл. пна столника браславског^о)
выданую, в тьіє слова:
Михайло Ласко, судіа, Грыторен БамбУза, писар, Уріадники сУдовые кгродскиє
вѣницкие, Богупгь Дєшковскии
рожономУ єго млсти пнУИванУЧєрлєнковскомУ, столникови браславскомУ,
державцы сєла Тютков, добрь єго кр. млсти.
СОзнаимуєм в. мл., иж дошло то вѣдати єго // королєвскоє32млсти33селах34
СкУрынцами, держави1доживотноє35Урожоного пна Андрѣіа ХрУслинского и
малжонки єго Галсны ИкУшинского, а сєлож Тюшками, такжє добры єго кр.
млсти, держави1в. м. СОчом відаючи єго кр. млсти36а хотєчи тьіє нєснаски
Успокоити, шбвєстити нас рачил листом своим рєвизорскіш и росказал нам,
абысмо на тот кгрУнть выехали и, прысмотрѣвшисе тьїм розницож, <вные
помєрковали. Прото моцю и владзою, нам шт єго королєвскоє млсти даною,
в. мл. прыповесча&м, абы в. мл. на жалобУ и правноє попираньє Урожоног(^
пна Андрѣіа ХрУслинского и малжонки єго Галены ^кУшинского, ако звыпгь
помєнєньїх добрь єго кр. млсти сєла СкУрынець дєрьжавцовь, на мѣстцУ тых
розниць, гдѣ шт сторони поводовоє постановлены и заведены бУдємо, на дєк
двадцат дєвіатьш мсца дєкабра в рокУ тєпєрєшнєм тисєча шєстсот трєтємь
пєрєд нами роком завитьш ку справомь назначоным станул кУпрысмотренью
и прыслуханью сє, кгды завод13тых розниць межы меноваными добрами чєрєз
помєнєнУю сторонУ поводовУю чинены и проважоны будУт и тые всѣ розницы
межы помєнєньїми добрами єго кор. млсти чєрєз нас водлуг того // листУ и
росказаныа єго королєвскоє млсти зрєвидованьїє и 37чосмотрєньіа,
помєркованьїа'37и Успокоєньїє будУт и Ужьіваньє кгрУнтов на шбѣдве сторонѣ
показано и знаками шзначого бУдєть. Што в. мл. на том рокУ всє достаточнє
чєрєз сторонУ поводовУю показано и шбьіаснєно и доведено бУдєт. Писа» У
Вѣницы рокУ тисєча шєстсот трєтєго мсца авгУста двадцат шсмого дніа.
Што всє показавши и рокУа положєніа тых ма»датов и инотєсцєлцьіи наших
шчєвистьш сознаньєл* звышъ помєнєного возного Андрѣіа Трєжбицкого
достаточнє довєдши, иж сторона прыпозванаіа звышъ речоныи пнь Ивань
Чєрлєнковскии, столникь браславскии, прєрєчоньїх добрь єго королєвскоє
млсти сєла Тютков дєржавца, бУдУчи чєрєз возного ІЗна Гораима по трыкрот
прыволаныи, ани сам, ани чєрєз Умоцованого своєго до права нє стал ани
жадноє вѣдомости нам, рєвизорож, и сторонѣ ш собѣ нє дал. Прото за
нєстаньєж єго прєрєчоньїи повод пнь Андрѣи38 ХрУслимскии своїш и
помєнєноє малжонки своєє39 звыш мєнованого пна Йвана Черлєнковского,
столника браславского, іако сторонУ прыпозванУю, за допУсчєньєл* ншим
рєвизорскіш на Упадь // тоє рѣчи, в позвє шписаноє, здал. Мы тогды,
рєвизоровє, по таковом взданью бачєчьі впор и нєпослУшєньство прєрєчоного
пна столника браславского, державцы вьшгь помєнєног(о) Тютков сєла, іако
прыпозваного, за домовєньє40стороны поводовоє в моц УпадькУрєчи, в позвє
шписаноє, и всєє тоє справы помєнєноє стороны поводовои поводство водлуг
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завод# єє тых розницъ мєжьі помєнєньїми добрами єго кр. млсти сєлол<
Скурынцами, держави1поводовоє41, а сєломь Тютками, держави1прєрєчоного
позваного, присудили єсмо и прысУжаемъ, заводы тых розниць той то стороні
поводовон межы тымн добрами чинити наказали єсмо. СОднакь жє, иж
Урожоньш пнь Кирыкъ Чєрлєнковсюш туm, пєрєд нами шчєвисто стоєчи, того
заводУтьис розниць стороні поводовои нмєнємь брата своєго звыпгь рєчоного
пна столника браславского, нє сказУючи [.. .]дност, з моцы и злєцєніа шт нєго
Упорне чинити нє допУстил и, спротивліаючисє владзы нашои рєвизорскои,
моцно боронити хотіл. Прото ж мы дальшого постУпкУ и помєркованьїа тых
розниць мажы преречоными добрами єго кр. млсти селми СкУрынцами а
Тютками водлугь // листУ и росказаныа єго королєвскоє млсти чинити и
кончити нє могли, протєстацьш, коториє сод сторонь заходили, приншш и
записали. А напрод сод помєнєного іїна Кирыка Чєрлєнковского, сочєвисто
стоєчи, на писмє поданУю в тьіє слова, ижь, дєи, іа имєнєм брата моєго єго
ш. пна Йвана Чєрлєнковского, столника браславского, дєржавцьі сєла Тютков,
добрь єго королєвскоє млсти, (освєдчаюсіа и протєстУю такь на в. мл. ішов
рєвизоров, ико и на сторонУ поводовУю, то єсть єго мл. ііна Андріїа
ХрУслинског^о) и малжонкУ єго млсти пнєю ГалєнУ Икушинского, ижь, нє
юбвєстивши брата моєго вышеи мєнованого позвом шбвєсчоньш, в. мл.
кгрунть держави єго сєла Тютков кУ вєликои шкодє штсужати хочете без
жадноє відомости єго, чого іа готов єсмь боронити, іако ж ta, стоєчи пры той
протєстацьш своєи, моцно боронити и дУктУвести нє допУсчаю и нє допУсчУ.
Такжє теж протестацыю дрУгую шт Урожоного ііна Йвана Мелешка, //
шчєвисто бУдУчого, на карьтє поданУю в тьіє слова, ижь іа, млтивые ііновє
рєвизоровє, шсведчаюсіа такь на в. мп. самих, сакь теж на єго млсти ііна
Андріїа ХрУслинского и малжонкУ єго млсти ГалєнУ Икушинского, іако повода
в той справє, иж іа, нє маючи ани держачи жадных добрь короліа єго млсти, а
мєновитє сєла ЛУки, вь воєводствє Браславскол* лежачого, кгды ж тоє сєло
ЛУка и всі кгрУнты, належачые до того сєла, суm моє власньїє дєдичньїє, а нє
жадньїє добра єго королєвскоє млсти, и жадных границ з добрами короліа єго
млсти нє маючи, с тоє прычины нє подлєгаю под юрыздыцыю в. мл.
рєвизорскУю и дУктУ вєсти нє допУсчаю и моцно боронити хочУ и бУдУ. Гді
такжє сторона поводоваїа звышъ помєнєньш пнь Андрій ХрУслинскии своїш
н прєрєчоноє малжонки своєє имєнєм противко помененых пну ЧєрлєнковскомУ
и пнУМєлєшкУ шсвєдчал и шповєдалсє, иж шни, спротивліаючисіа звирхности
єго кр. мл., нє маючи бачєньїа на право посполитоє, важьілисє Упорнє и
кгвалтовньш шбьічаєл* тую справУ и прєрєчонУю рєвизьію, шт єго кр. млсти
даную, розві//дати и шного до скУтєчного скончєньїа и помєркованьїа мєжьі
звышъ меноваными добры єго королєвскоє млсти сєл СкУрынцами и Тютками,
такь тєжи ЛУкою водлуг воли и росказаныа єго королєвскоє млсти прьівєсти
нє допУстили и моцно заборонили и саног(о) до шкод великих и Утрат нємальїх
за тьш розєрваньєл< привели. А затьш мы, рєвизоровє, звышь мєнованьш
1019

возньш42и их млстгами пны шлиистою, там на тот час бідічою, шсведчившисе,
иж єсмо за недопісчень&м и заборонєньєм звышъ менованых ііна Кнрыка
Чєрлєнковского н пна Йвана Мєлєшка чєрєз них тых розниць далєи мєжьі
помєнєньїє43добры померковатн и Іспокоити и скончити нє могли єсмо, иж
там тог(о) мѣстца, вышеи мєнованого, за таким кгвалтовньш нєдостіпєньєм
и заборонєньєм прочь ютєхати, нє скончивши тоє рєвизьіи, місили єсмо. А
дліа болшоє вѣры и пєвности того всєго до того листі нашого рєвизорского
ріками єго власными подписали и пєчати своє прытисніли єсмо. Писань на
мѣстці рокі и дніа вьішєи меиовтог(о). II того листі44прьггиснєньїх тры а
подпис рік тыми словы: Михаило Ласко, судіа кгродскии вѣннцкии, рікою
власною. Грыгореи БаибІза, писар кгродскии вѣницкии, рікою власною.
Богіпгь Дєшковьскии, рікою власною.
А такь мы, прьіхиліаючисє в том до звычаю права посполитого» тые вєрьхі
писаньїє знаки и границы межы сполными добры ішіими королєвскими, прє?
прєрєчоньїхрєвизоров нших постановлєньїє, в своєи зіполнои моцы зоставіючи,
в книги какцєліарьіи нашоє коронноє вписати казавши, и45сєс выпис з них под
пєчатю коронною Ірожономі Анъдрѣю ХрІслинскомІ, воискому
браславскому, выдати єсмо росказали. Писань І Варшаве на соимє валном
коронною рокі тиеєча шєстсот шостого мсца апрѣліа юсмогонадцат дніа а
панованыа королєвствь наших полского дєвіатогонадцат а швєдекого
трєтєгонадцат рокі.
Mattias, ep(iscop)us praemislien(sis),
Справа того ж
R. R cancellar(ius)
Zachariasz Jelowicki,
sekr(etarz) i pisarz
РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 204, л. 147-160 об. Оригінал. Опубл.: Архив ЮЗР.
Ч.ѴШ.Т.5.С. 360-370.
1деръжавою 2Тютками 3державою 4селами 5ЛІкою 6Після цього не
вистачаєзгадки про те, що А. Хруслінський цюревізію подав. 7' 7Тут пропущено
зазначення того, що король іде назустріч зацікавленим особам. 8Jelowicki
9Ідеться все про того ж Андрія Хруслінського. І0Іжываніа 11Далі має бути
з. 12Галены 13заводы І4будІт 15' 15еєлолі Скірынцами ,6- 16дєржавою
их дожывотною
І7(означоно 18наших
І9‘ І9Вѣницкою и Скірынскою
20саборовскии 21' 21Тут відсутнє зазначення того, що саборівські "учасники ”

показали, вказали. 22Далі має бути к. 23' 23Видається, що цей вислів тут
зайвий. Не виключено, що мало бути в кгрінтє Скірынском. 24Далі має бути з.
25правои 26дєржаньєм 27мандати 28наши 29дєржавцьі 30Після цього має
бути дєржавцьі. 31держав 32королєвскои 33Після цього не подано: жє сє
вєликиє розницы дѣют в кгрінтєх мєжи. 34селом 35доживо/иною 36млсть
37' 37юсмотреные, помєркованиє
38Андрій
і9Далі має бути имєнєм.
40домовєньєл<
4Іповодовою 42Андрієм Трембщьким? Яном Гораїном?
43поменеными 44Далі повинно бути печатей. 45и зайве.
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1606 p., квітня 19. Луцьк. Оповідання возного єнєрала Волинського, Київського і Брацлавського
воєводств Гаврила Оздовського перед Луцьким ґродським урядом про те, що
він вручив у місті Острозі земський позов Брацлавського воєводства Тихнові
Шашкевичу в справі за скаргою брацлавського хоружого Миколая і Федора
Шашкевичів про невиконання трибунальського декрету і зобов’язань за
записами між ним і позивачами стосовно нерозділення ґрунтів між селом Старими
Вишківцями і містечком Бортниківцями
Дане позвУтрибуналского пнУТихнови Шашкєвичови camііна хорЧжог^)
браславского
Року тисєча шєстсот шостого мсца априліа дєвттог(о)иадцєт дніа
На вріадє кгродстм в замкУ єг(о) мл. Луцко-м пєрєдо .мною, Стефаном
Дворєцким, бУдУчим на тот час намєсником подстароства луцкого, ставши
сочєвисто, возньш єнєрал воєводства Вотлнског(о), Києвского и
Браславског^о) // и Браславског(о) шліахєтньш Гаврило (Оздовскии до книг
кгродских луцких сознал тыми словы, иж рокУтєпєрєшнєг^ тисєча шєстсот
шостог(о) мсца априліа (псмог(о) дніа далсм позов зємскии воєводства
Браславског(о) под пєчатю зємскою браславскою и с подписом рУки писара
зємског(о) браспавског(о) пна Йвана МикУлинског^о,) ючєвистє в рУки пнУ
ТихнУ ШашкєвичУ, в мєстє на тот час СОстрогУ бУдУчомУ, въ жалобє их мл.
пна Миколаїа, \орЧжог(о) браславског(о), а Фєдора Шашкєвича1до банициєи
шспротивєнє и нєдосьіт Учинене дєкрєтови трибУналскомУ и записов2, мєжьі
их мл. даног(о)3, шнєроздєлєнє кгрУнтов мєжьі маєтностами Старыми сєпом
Вышковцами а мистєчтм Бортниковцами, што ширєи таїа справа сама в собє
маєт, и зложилєм рок собєюм сторонам на воєводствє Браславскоє, котороє
припадаєт в рокУ тєпєрєшнем тисєча шєстсот шостом, в Люблинє стал4.
Котороє ж то сознанє возиог(о) за принатєє моим до книг кгродских луцких
єст записано.
ЦЩА України в Києві, ф. 25, on. 1, спр. 76, арк. 336 зв.-337. Оригінал.

1Шашкєвичов

2записом Зданым 4стат
№ 488

1606p . , травня 2. Варшава. Лист короля Сиґізмунда III про підтвердження доживотного володіння
селом Мізяковом брацлавському, вінницькому і Звенигородському старості
Валентиєві Александру Калиновському
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Захованьє пры вси Мєзіаковє старости браславского
Жикгимонт Трєтии etc.
(ОзнаимУємьі тымъ листом нашим etc., ижь мы на причин# пєвньїх пновь
радь и Уріадниковь наших Урожоного Валєнтог(о) Александра Калиновского,
браславского, вѣницкого и звиногородского старости1, дворєнина и ротмистра
нашого, пры селѣ Мєзіаковє, вь воєводствє Браславском а староствє Вѣниіщш
лєжачоє2, зо всими ег(о) пожитками в спокоином дєрьжанью и Уживанью юноє3
заховУємьі, іако ж там листам ншим заховали есмы и зоставУемы до жывога
єго. Котороє сєло жє єсть здавна в староствє Вѣницкам, на кагором и вшєліакиє4
до того староства налєжностіах и пожитках пєвнаїа сУма єсть внєсєна, такь
тєжи на том селѣ Мєзіаковє ростіагаєтсіа, зачим іако самоє старосто5, такь и
тоє сєло водлуг права своєго дожывотног(о) и в сУмѣ вьфажонои держати и
Ужывати бУдєт до состатнєго крєсУ жывота своєго. А мы юбєцУємьі за нас и
наїаснємших потомковь наших королєи их млсти полских, жє єго пры тож селѣ и
вшєліаких пожытках єго // заховаємо ани сод нєго сєла Мєзіакова соддаліат
бУдємьі до жывота єго иоцю нинєшнєго листУ нашого. Которыи на болшУю
вѣрУрУкою нашєю подписавши, пєчат короннУю прьггиснУти росказали єсмо.
Писан УВаршавє рокУ тисєча шєстсот шостого мсца маїа второго дніа.
Sigismundus Rex
Zachariasz Jeiowiecky,
se(k)ret(arz) i pisarz
РГАДА,ф. 389, on. 1,д. 204, л. 161-161 об. Оригінал.

1старостУ

2лєжачом

3юного

4вшєліаких

5староство
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1606p., травня 4. Варшава, на сеймі. Лист короля Сиґізмунда III краківському каштелянові, володимирському,
черкаському, білоцерківському, канівському, богуславському і переяславському
старості кн. Янушові Острозькому про надання місту Тетієву, що в Київській
землі, магдебурзького права і дозвіл проводити в ньому щорічно два двотижневі
ярмарки, щотижня торг і тримати корчми
Надакє волности а право1маидєборского в мѣстечкУ Тєтнєвє, в зємли
Києвскои лєжачом
Жикгимонт Трєтии etc.
(ОзнаимУємьі там листом наппш нинєшним и на потом будУчим. Прошєни
єстєсмьі, абы єсмо во имєнью вєлмолсного ПЗІнУша їснжти СОстрозского,
кашталіана краковского, старосты ншого володимєрского, чєркаского,
бєлоцєрковского, // канєвьского, богУславского и пєрєіаславског(Ь), в мѣсте єго
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Тєтиєвє, в зємли Києвскои лєжачом, власнам, (отчизном, подданьш єго
мєсчаном, которые там тєпєрь мєшкают и потом сосєдати бѴдУть, право
маидєборскоє надали, такжє гармарки и торги Оставити и т е ж корчмы волньїє,
вино, мєд, горілкУ, пиво и всгакиє трѴнки кі питью и рєчи в домах гостинных, кі
жывности потрєбньїЕ, дожати, ними воднє шинковати допустили тьш способам,
абы, соднакь, то всє кѴжаднои шкодє н пєрєказє иньш містом прылегльш и
пожитком ншим и Рєчи Посполитоє и ничиемѴнє было. Мы за таковою прозбою
3 ласки нашоє гсдрьское тоє // чинєчи а томѴ мѣстО и подданьш кнжати
Острозского мєсчаном Чтоммѣсте право маидєборскоє надаємь, котороє чєрєз
воита, бурмистра, радєц и иньших Ургадников, за сєю волностю и листам ншим
4 томь мѣсте Упрьшмости єго встановлених, во всєм справовано и поргаднє
держано будєт. А мєсчанє в том мѣсте прєрєчоном того права маидєборского
во всіх члонках и арьтык#лах єго Уживати в рачах2 великих и малых завжди
на всѣ потомные часы, радити и сУдитисє, такь сами межы собою, гако теж3
гостми и людми прыездчими, ни перед ким иньшим, содно пєрєд воитам албо
пєрєд бУрмистромь и радою мѣстскою соного міста мают и повинни бУдУть
во всєм том прикладом, гако в містєх наших головных, Ч Кракове и иньдєи,
собычаем права маидєборского заховУєт4. А мы моц и владность зУполную
воитам и бурмистром тамошьним а раде мєскои даєм всі справы, што их
Ургадом правно и поріадком звыкльш належати бУдєт, такь мєжи месчаны
тамошными, гако и мєжи гостми, кУпцы прыездчими, справєдливост слУшнУю
во всіх справах містских, судових и в рєчахь // крывавых праволі
маидєборским, што ком# з них правно налєжит, чинити, судити, сказывати и
винных за выстУпком их водлуг артыкулов, в том право5сописаных, здава/ии и
карати. К тому допУсчаєм в містє Тєтиєвє водлуг звычаю права маидєборского
ратУшъ и теж гатки и лазню збУдоват, и в том сє прикладом и поргадкомь
иньших Упрывилеваных мість справоват. Такжє дозволгаємо тьш л и с т о л і
нашимь кнжти ОстрозскомУ вь сонолі містє гармарки и торги Уставляти, то
єст в колсдьш rod два6, содинь 7‘ 7 а другий 7' '7, а торгь в день 7' 7 на
кождьш тыдень. Которые гармарьки и торги кнжа СОстрозскоє Уставивши, по
всіх мєстах, иміньгах нших королєвских и теж кнгазских, панских, дУховных и
свєцкьіх кажєт выкликат и то всім еознаимити, даючи теж волности в том
містє Упрьшмости єго мєсчаном тамошньш корьчмы волньїє міти, нє платєчи
з них капьсчизнУ до скарб# нашого и жадных повинностєи нє полнєчн, вино,
мєд, пиво, горілкУ и иньїє всгакиє // трУнки кУпитю и рєчи в домєх гостинних,
кУжывности потрєбньїє, держати, н и м и шинковати, такжє ганьдєль вшєліакими
товары и купгами там торговати. И волно там бУдєт на гармарки и торги до
того міста всім собывателом паньствь наших и чУжозємским кУпцом, с товары
вшєліакими звыклыми прьієздчаючи, торговат, продават и кУповаm, платєчи
на прєрєчоного кнжти (Острозского мито торговоє com всгаких товаровь своих
по звыкломУ собычаю, гако сє в ынших таковых містах заховУєт, крам переказы
містом прылегльш и пожитком ішіим. А тоє волности прєрєчоньїи кнжа
Острозскни, com нас наданоє, Упрыимост єго сам, малжонка, д і т и и потомки
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их, за сим листам Уживаючи, вѣчными часи помєнєноє мѣсто Тєтиєв во всѣх
тих волностгах, сод нас тєпєр наданих и вьппєм на сєм листє нашом написаних,
заховати мають, сособливє то варУючи, абы подданые тог(о) міста Тєтиєва
тєпєр и на потсшньїє часи на полє военъ//ньш дѣлом бєз вѣдомости и
позволєнаїа8гєтмана коронного нє ходили и никого нє выправовали, сорУжыа и
живности нигакиє нє додавали. И на то єсмо дали гаснєвєлможномУПЗнУшови
кнжги СОстрозскомУ, кашталганови краковскомУ, сєс нашь лист с подписом рУки
нашоє королєвскоє. До которог(о) длса лѣпъшое вѣры и пєчат нашу короньнУю
привѣсити єсмо росказали. Писан УВаршавє на соммє валном коронном літа
comнарожєньса Исус Хрнста, сина Божого, тисєча шєстсот шостого мца мага
четвертого днга а панованьга королєвствь наших полского дєвгатогонадцат а
швєдского трєтєгонадцат рокУ.
Sigismundus Rex
Zachariasz Jetowicki,
secr(etarz) i pisarz
РГАДА,ф. 389,on. 1,д.204,л. 164 об.-167. Оригінал.

'права 2речах 3Далі має бути з або мєжи. 4заховУют 5правє 6Ідеться
про ярмарки.
7' 1Місце для подання часу проведення ярмарок і торгу.
8позволєньга
№4 90

1606p., травня 4. Варшава, на сеймі. Лист короля Сиґізмунда Ш краківському каштелянові, володимирському,
черкаському, канівському, богуславському і переяславському старості
кн. Янушові Острозькому про надання місту Айсину, що в Київській землі,
магдебурзького права і дозвіл проводити в ньому щорічно два двотижневі
ярмарки, щотижня торг і тримати корчми
Волность такай жь мѣстУ Гамсинови
Sigismundus Rex

Zachariasz Jetowicki,
secr(etarz) і pisarz

РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 204, л. 167-169. Оригінал. Документ ідентичний
документу № 489.

№491

1606p., травня 10. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою Марка Стрельчинського
про недопущення Іваном Богдановичем Якушинсышм ув’язання його у частину
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села Якушинців і двір у Вінниці, яке цей трибунал раніше виданим декретом
постановив провести за безправне стягнення відповідачем мита зі слуги позивача
Вьшис с книг справ головних трибуналских воєводства Браславского
Лєта Божого нарожєньга тисєча шєстьсот шостого мца маа дєсіатого д н а
Пєрєд нами, дєпУтатьі сУдУ головного трибунал# Любєлского, зо всих
воєводствь Короны Полскоє на рок тєпєрєшнии шєстсот шостьт обраними и
высажоными, кгды сє приточила справа з дє[крєту] судового мєж[и пн]оє
Маркомь Стрєлчинскимь, поводоє, а паноє [Ива]номь Богдановичем
ИкУшинскиє, позваньш, а то за ютосланємь ют сУдУ кгродского Вєницкого
позваного на баницию, за припозвоє до того ютосланА ют повода по позваного
на тєрмин тєпєрєшнии вьінєсєньш, тогды, постановившисє ючєвисто УсУдУ,
мєнованьш повод пан Стрєлчинскии, давши позваного до права чєрєз возного
юпатрного Станислава Издєбского по три дни трикрот приволат, которыи, кгды
сє нє ютозваль и вєдомости ю собє жадноє с Уд о в и нинєшнєм# и сторонє
поводовои нє дал, тєдьі єго повод з допУщєньа сУдУнинєшнєго на Упад в зыскУ
рєчи, в позвє юписаноє, и вь винє баницыи вздал на припозов, до ютосланіа тоє
баницыи выданыи, которым так сє в собє маєт:
Жикгимонть Трєтии, Божпо млстью корол полскии etc.
Тобє, Иванови Богдановичови ІЗкУшинского.
Зо всих добрь вГм. лежачих и рУхомых приказуємо, абы вГм. пєрєд сУдомь
нашим головньш трибУналУЛюбєлского ют положена того позвУтєпєрєшнєго
за нєдєл шєст албо на тот чась, кгды таа справа водлугь справ воєводства
Браславского чєрєз возного приволывана и ютправована бУдєт, юбличнє и
завите стал на жалобУ и правноє попиранє шлахєтного Марка Стрєлчинского,
котории вась кУприслУханю сє баницыи позьіваєт албо припозьіваєт, иж кгды
повод напрод возного и шлахтУ з листомь Уважчимь ют врадУ кгродского
Вєницкого водлУгь дєкрєту трибУналского, а шжш и чєрєз Урад кгродскии
Вєницк[ии] з возньш и зь шла[х]тою Увазывана сє Ува[...] по[...] за
присУжєнємь ют сУдУ головного трибУналУ Любє[л]с[кого] на воєводствє
Вольїнскоє в рокУтисєча шєстсот пгатоє золотых тридцат м о н є т ь і полскоє и
сто гривен ю бєзправноє взатє мыта ют слУги поводового всказано и
присУжоно. А иж єси УвазанА // такь напєрвєи возномУ, ако и Урадови Уеєлє
ІЗкУчинцах, части своєи, ако тєж и в мєстє Виници Удвор свои Увазана нє
допУстил, зачиє в зарУкУ таковоє жь сУмы тридцат золотых полских попал,
ако ширєи дєкрєт трибУналскии, такь тєжи поступокь тоє всправы1в собє
юбмовлаєть, ако ж и Урад вас кгродскии листоє сотосланьш на далшУю
єкзєкУцьію, то єст на выволанье зо всих панствь Короны Полскоє, до сУдУ
головного трибУналУЛюбєлского ютсьшаєт, пгго на року припалоє ває ширєи
в той справє вьівєдєно и юбьаснєно бУдєт так, ако чєрєз дєкрєт наш
наказан[о]. Писан У Виници ро[кУ] тисєча шєстсот шостого мца гєнвара
трєтєго д н а . Ивань МикУлинскии, писар.
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А иж позваньш, бУдУчи шгодинє звыклои до арешту чєрєз того ж возного
прнволыванъ, нє стал, тоє справы нє арєштовал и арєштовати нє хотєль, тогды
сУд нинєшнии головньш трибУналскии в далшомь тоє справы поступку за
домовіакємь сє стороны поводовоє а за нєстаньємь позваного напєрвєи сУмУ
пєнєзєи, в процесе мєнованУюи в позвє мєновитє выражонУю, всєго шєстьдєсши
золотих, и тєж двєстє гривен полских, поводови-на позважш и добрах єго
сказУєть и присУжаєт, так тєжь и винУбаниции на нємь, око правУпосполит[о]мУ
спротивномУ, присУжаєть и, їдко на оотправУ тоє всєє сУмы пнзєи, дєкрєтомь
н и н є ш н и м ь на позваном всказанУю, такжє и на пУбликациюпрєрєчоноє баниции
суд нинєшнии тую справу до врадУ кгродского Вєницкого на рочки кгродскиє
вєницкиє, по выстю шести нєдєл com даты того дєкрєтУ напєрвєи сУжоньїє,
штослаль и нинєшнимь дєкрєтомь штсьілає/и, и возного, которого собє сторона
способити можєт до шбволанд и пУбликованыа тоє баниции, поводовои сторонє
судь придаєть. КоторУю то баницию на позваномь, нинєшніш дєкрєтомь
всказанУю, помєнєньїи врад кгродскии В є н и ц к и м [ . . . ] о м ь , жадных зволокь нє
пот[р]єбУючих, вписана тоє сп[равы] до рєєстрУ, контровєрсии, дыліацым,
апєліации нє доп[у]скаючи, юбволати и пУбликовати, росказати и допУстити
маєть. А по ообволаню и пУбликованю тоє баницыи сотправУ и шкУточнУю
єкзєкУцьпо на добрахь // позваного вшєліаких, лежачих и рУхомьіх, а в нєдостаткУ
добрь и на самои сособє єго, іако баннта, за помєнєнУю сУму пєнєзєи, дєкрєтомь
н и н є ш н і ш на нєм всказанУю, Учинити и виконати повинєнь бУдєт под винами, в
справє посполитомь сописаными. Што дліа памєти до книг є(с)т записано. С
которых и сєсь выпис єст вьщан. Писан в Люблинє.
Печатка
Marcyn Liuthoslawski, deputat
Сємєн Костюшковичъ
Хоболтовскии, дєпУтат
wo(ie)wodztwa crakowskiego
Alexand(er) Bolbas Rostocki,
волынск[и]и
Thomas Kobiem[icki],
wo(iewodstwa) wolynskie0
deputat woiewodstwa plockiego
deputat
Map. Лєдоховскии, писар
Корыкговалъ Грузєвич
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4051II, арк. 136-137.
Засвідчена копія.

Реґести:
Miedzy Strzelczynskim а Jakuszynskim.
W Lublinie 160610 maii. Strzelczynski, act(orem), et Jakuszynski, cit(a)tum.
Inhaer(end)o. Banicya.
Там само. Арк. 137 зв.

1справы
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1606p., травня 11. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою вінницького земського
судці Семена Ободенського про привласнення його частини маєтку Кальника
Анною Ходкевичівною та її чоловіком і опікуном кн. Яхимом Корецьким і їх
небажання справедливо поділити з ним цей маєток
Выпис с книг справь головних трибуналских воєводства Браславског(о)
Лєта Божєго нарожєніа тиеєча шестсот шостого мєеєца маїа первогонадцат
д ай

Пєрєд нами, депУтаты сУдУ головьного трибУналУ Любєлского, зо всих
воєводствь Короны Полскоє на рокь тєпєрєшьни тиеєча шестсот шостьш
собраными и высажоными, кгды сє приточила справа з реєстру сУдового за
апєлацьією, соддєкрєтУ сУдУзємского Виницкого з роковь зємскихь виницких, в
рокУ прошьлол« шестсот піатомь мєеєца июніа сосмого дніа сУжоных,
выточоною, мєжи паном Сємєном СОбодєнским, сУдєю зємскимь виницкимь,
поводомь, а вєлможною єє мл. панєю Анною Ходкєвичовьною Корецкою и
малжонькомь, гако сопєкУномь єє мл., кнгажатємь Ихимомь Корєцкимь,
позваними, со то, иж позваньш, почавьши єщє comрокУ тиеєча шєстсотного
ажь и до сєго часУ, болшєи людей, кгрУнтовь, пол, еєножати, дУбровь, лєсовь,
ставовь, пасєкь и вшєліаких инших пожитковь во имєнью КалникУ, нижли на
часть єє приходит, забрала1и на сєбє дєржит и Уживаєш, а с поводомь ровьного
дєлУУч и н и т и н є хочєт ку кривьдє и шкодє єго немалої/, кото[рую] сонсєбє бити
мєнит пат тиеєчєи кон грошєи л и т о в ь с к и х . СОкоторьш то р[о]здєлокь в томь
имєню КалникУ и со шкоды мєнованьїє прєрєчоньїи повод позваного на роки
вьппєи писаные зємскиє виницкиє кгды позваль, тамь с контровєрсии собУх
сторонь сУд сон зємским Виницкии, зрозУмєвьши, позваномУ пєрвєи далєи
постУповат, потомь сотповєдат, потомь скУтєчьнє сотповєдат декретами
своими наказал. COm которых дєкрєтов позванаа сторона до трибУналУ
апєлєвала. СУд тєи апєлации comсостатнєго дєкрєтУ скУтєчьного штповєданьа
допУстил и рокь собєємь ст[о]ронамь пєрєд сУдомь головънымъ трибУналскимъ
на тєрминє спр[авь] воєводства тєпєрєшьнєго Браславьского становитисє
зложи? и зах[о]валь, сочомь ширєи в дєкрєтє тоє апєлации сописано и доложоно
ест. На рокУ тогди нинешънимъ, слУшнє в той справє припаломь, com повода
пань Станиславь РУсановьскни, a comпозваноє пань Маргань Крєньтєвьск[ии] //
в той справє мєжи собою росправУ правьнУю мели и, певъные контроверсие
своє до сУдУ нинєшьнєго вноеєчи, кождьш з них проси?, абы при шборонах
своихь заховани были. СУд нинєшьнии головьньш трнбУналски Умоцованого2
припУскаєт до справы и наказУєт тоє справы попирати. А в роспиранью сторонь
сУд нинєшьнии Узнаваєт, иж апєлациа слУшно мєла быт допУщона а затымъ и
попарта. Дла того сУднинєшьнии тот постУпокь тоє справи нижшєи подноент
а со дєкрєтє роспиратсє наказУєт. А ижь т ь іє добра в томь жє повєтє лєжа/я,
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прото с#д нинєпгьни тоm дєкрєт зємскии виницким #твєржаєт и пост#поват
наказ#єт. А в далшомь пост#пьк# тоє справы, иж сторона поводоваїа всих
#чатниковь3, до тоє справи належано*4, то єт5пана Адама Ханъского, Михайла
Сєлицкого, Ироша Чє/яшвьского, Йвана, Андрєіа и Фридриха Подгородєкских,
\Лиа Подгородєньского, рєчоного вн#ка Анны С#кгоцкоє, Грєгора, Михайла,
Лазара, Ироша, Ина Т#ра нє припозвала, прото суд нинешъныи сторон#
позваною на тоmчас чинит волн#ю шт рок#. Алє нехай сторона поводоваїа тых
всих #чатниковь3, єтли6добре похочєт, позовєт. Што дліа памєти до книг єт5
записано. С которых и сєс выпис єт5выданъ. Писань # Люблинє.
Печатка
Pawel [Jugsk]owski, deputat
Alexand(er) [Wielhorski],
woiewodztwa sandomirskie0
deputat woJynsky
Adam Olizar Woiczkiewicz,
Jendrzy Kozyka
deputat kiyewsky
Map. Лєдоховским, писар
Корыкгованъ c книгами
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 4051II, арк. 138-138 зв.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Спр. 4108 III, арк. 65. Незасвідчеиа
копія, видана 8 квітня 1638 р. Переклад польською мовою.

1забрал. Тут і далі чомусь ідеться про позвану сторону в одній особі. 2Ідеться,
напевно, про Станіслава Русановського.
3#частниковъ. Ідеться про
співволодільців Кальника. 4належачих 5ест ‘єстли
№493
1606p., травня 11. Люблін. Декрет коронного трибуналу в справі за скаргою вінницького земського
судді Семена Ободенського про те, що Анна Ходкевичівна та її чоловік і опікун
кн. Яхим Корецький неправомірно володіють більшою, ніж їм належить,
частиною Кальницького маєтку; суд постановив: вважати позов
С. Ободенського безпідставним, оскільки він не враховує інших співвласників
цього маєтку
Выпис с книг справъ головних триб#налских воєводства Браславског(о)
Лєта Божєго нароженыа тисєча шєстсот шостого мєсєца маїа
первогонадцат дніа
Пєрєд нами, депутата с#д# головного трыб#нал# Любєлского, зо всих
воєводствь Короны Полскоє на рок тєпєрєшнии шєстсот шостыи шбраными и
высажоными, кгды сє приточила справа з реєстр# с#дового за апєлациєю, шт
декрет# с#д# зємского Виницкого з роковь зємских виницкихь, в рок# прошьломь
шєстсот піатомь мєсєца июніа шсмого дніа с#жоных, выточоною, мєжи паномь
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Сємєномь (Ободєнскимь, сУдєю зємскимь винж/кимь, поводом, а вєлможною
єє мл. панєю Анною Ходкєвичовьвою1Корейкою и малжонъкомъ іако шпєкуномь
єє мл. кніажатємь Ихимомъ Корєі^кимь, позваними, со то, иж позваним2,
почавъши єщє сотерокУ тисєча шєс/ясотного аж и до сєго час#, болшєи людєи,
кгрУнтовь, пол, сєножатєи, дУбров, лєсовь, ставовъ, пасєкь и вшєліаких инших
пожитковь во имєнью КалникУ, нижли на част єє приходит, забрала и на сєбє
дєржит и Ужьіваєт, а с поводом ровного дєлУ Учинити нє хочєт кУ кривдє и
шкодє єго нємалои, которнхь со» собє быти мєнит піат тиеєчєи кол грошєи
литовьских. СОкоторыи то ровъныи роздєлок в том имєнью КалникУ и сошкоды
мєнованьїє прєрєчонии повод позваного3 на роки вышеи писаные зємскиє
виниі/киє кгды позвал, тамь с контровєрсии собєУх сторон сУд со» зєліским
Виницкии, зрозУмєвши, позваному4 пєрвєи далєи поступоват, потомь
сотповєдат, потом скутєчнє сотповєдат декретами своими наказал. COmкоторых
дєкрєтовь позванаїа сторона до трибуналу апєлєвала. СУд єи апєлации com
состатнєго дєкрєтУ скУтєчьного сотповєданьїа допУстил и рокь собєємь
сторонам перед сУдомь головним трибУналскимь на тєрминє справь воєводства
тєпєрєшьнєго Браславьского становитисє зложил и заховал, со чомь шьірєи в
декрете тоє апєлации сописано и доложоно єст. На рокУ тогды нинєшьнємь,
слУпгьнє в той справє припаломь, com повода пань Станислав // РУновьскии а
com позваноє па» Мартин Крєнтєвьскии в той справє мєжи собою росправУ
правьную мєли и, пєвьньїє комтровєрсиє своє, до сУдУ нинєпгьнєго вноеєчи,
кождыи з них просил, абы при соборонах своих заховали бьши. СУд нинєпгьнии
головьныи трибУналскии Умоцованого5припУскаєт до справи и наказУєт тоє
справи попєрати. А в роспираню сторонь сУднинєпгьнии Узнавает, иж апєлаціа
слУшнє мела быт допУщона а затим и попарта. Дліа того сУд нинєпгьнии тот
постУпок тоє справи нижшии подносит а содекрете роспиратисє наказУєть. А
ижтые добра в том жє повєтє лєжат, прото сУд нинєпгьнии тот дєкрєт зємскии
виниі/кии Утвєржаєт и постУповат наказУєт. А в далшомь постУпкУтоє справи,
иж сторона поводоваїа всих Участников, до тоє справи належачих, то єст пана
Адама Ханского, Михайла Сєлиского, Ироша Чєрніавьского, Йвана, А»дрєіа и
Фридриха Подгородєнскнх, ІЗна Подгородєкского рєчоного внука Анни
СУкгоцкоє, Григори, Михайла, Лазара, Ироша, ЇЛна ТУра нє припозвала, прото
сУд нинєпгьниu сторонУпозванУюна тот час чинит волною comрокУ. Алє нєхаи
сторона поводоваїа тих всих Участниковь, єсли добрє похочєт, позовєт. Што
дліа памєти до книг єст записано. С которих и сєс випис єст видань. Писань
УЛюблинє.
Печатка
Alexander Wielhorski,
Joannes Obachanski, nott(arius)
deputat wolynski, m. pp.
ter(est)ris, deputat(us) pallatin(atus)
Йван Мєлєшко,
bresten(sis) cuiaviae
Paulus Jugskowski, dep(utatus)
дєпУтат браславскии
Мар. Лєдоховскии, писар
ex pal(atina)tu sandomirien(sis),
Корыкгованг. с книгами
m(anu) p(ro)p(ria)
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АРК, zesp. Archiwum Sanguszk6w, teki arabskie, teka 116, plik 1, s. 17-18.
Засвідчена копія.

1Ходкєвичовьною 2Має бути позванаїа. 3позваних 4позваним 5Умоцованых
№494
1606p., червня 1. Люблін. у книгу коронного трибуналу листа Михайла Кропивницького, яким
він заставив своїй матері Михайловій Кендзєрській Овдотті Коптівні свою
частину села Великого і Малого Комарова за 400 кіп литовських грошів (1606p.,
травня 26. Люблін) (за вписом випису цього листа з трибунальської книги в
луцьку ґродську книгу 19 вересня 1623 р.)
В пис

СОбліата випису зь книг трибуналских з уписаньємь в нам запису шд пана
Михайла Кропивниі/кого панєм Мнхаиловои Кєндзє/>скои, матцє своєи,
даног(Ь) //
Року тисєна шєстьсоть двадцать трєтєгО мѣсеца сєнтєбріа дєвєтнадцатого
дна
На врвде кгродскомь вь замку єго королєвскоє м л . Луцкомь пєрєдо мною,
Иномь Вилєжинскимь, подстаростимь луцкіш, постановившисє шчєвисто,
урожонаїа пани СОвъдотыа Коптєвна Михамловаїа Кєньдзєрскаїа дліа вьписаныа
до книг нинєшних кгродскихь луцкихь подала пєрь шбліатамь випис с книгь
головних трибуналскихь на воєводствє Браславскомь, вь року тиеєча
шєстьсоть шостомь сужономь, мсца июніа пєрьвого дніа авьтєнтицє выданьш,
зь уписаньємь в нємь запису, шд урожоногО пана Михайла Кропивницкого
помєнєнои панєи Мнхаиловои Кєндзерскои даного, проеєчи, аби приніать и до
книг уписань бил. Которого іа, вріад, дліа вписаныа до книг приимуючи, пєрєд
собою читати казалємь; и такь сє в собє маєть:
Випис с книгь справь головних трибуналских воєводства БраславскогО
Лѣта Б о ж о г о нарожєньїа тиеєча шєстьсоть шостого мсца июніа первог(о)
даіа
Пєрєд нами, депутати суду головного трибуналу Любєлского, зо всих
воєводствь Корони Полскоє на рокь тєпєрєшнии шєстьсоть шостии шбранимн
и высажоными, ставши шчєвисто у суду, пань Михаило Кропивницкии,
п о л о ж и в ш и листь доброволньш запис свои, пєчатми и подписами рукь
наполнєньш, водлє права справлєньш, на позычоную суму пнзєи чотириста копь
грошєи л и т о в с к и х ь панєи СОв ь д о т ь и Коптєвьнє Мнхаиловои Кєньдзєрскои,
матцє єго, дании, н, во веємь тоть листь устнымъ а шчевнстымь сознаньємь
своимь ствєрьдивши и зьмоцнивши, просиль, аби до книгь былъ уписань;
которого суть тиє слова:
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ЇЛ, Михайло Кропивницкии, чиню авно и вызнаваю тымъ листомь моимь
кому (отомь вєдати належиш тепер и напотомь, ижь а, будучи потрєбєн пинезен,
взаль єсми и руками своими содличиль суму пнзєи пнзєи чотириста копь гршєи
л и т о в с к и х ь у єє панєє (Овьдотьи Копьтєвьньї Михаиловоє // ловоє Кєньдзєрскоє,
панєє матки моєє, в которои сумє пннєзєи чотырохъсотъ копахь грошєи
литовскихь часть мою сотьчизьную у Вєликомь Комаровє, вь воєводствє
Браславскомь лежачую, тую, котораа на мєнє зь ровного дєлу шд братьи моєє
рожоноє пановь1Алєксаньдра и пана Йвана Кропивницкихь примдеть, зь людми
тгатыми и ©городниками, с полами, сєножатми, ставами, ставищами, млынами
и их вымелъками, пожитками и вшєліакими доходами, дубровами, лєсами,
пасєками, садами, и зо всим на всє такь, іако сє таїа часть вь собє маєть и на
потомь будєт мети, ничого на сєбє, братью и инших близкихь кровных и
повинныхь моихь нє зоставуючи, алє во всємь про всє такь, іако сє таїа часть
моїа Комаровскаїа во всих грунтахь и собыходех своихь маєть и мети будєть,
заставил єсми єи м и л о с т и панєи матцє своєи вьшгьмєнованои, вь той сумє пнзєи
чотырохъсот копь грошєи л и т о в с к и х ь . Которую то часть мою Комаровскую
маєть єє мл. панн матка моїа усю сполна дєрьжати и уживати и, пожитковь
собє причиняючи, на свои пожитокь шборочати водлугь воли своєє ажь до
содданыа сод мєнє або братьи моєє всег(о) сполна заплачєньїа тоє сумы пнзєи
чотырохьсоть копь грошєи л и т о в с к и х ь . А в нєсодданью тоє сумы пинєзєи іа
самь и нихто зь братьи моєє и инших близкихь, кровних и повинъных моихь єє
мл. панєи матцє моєи вь томь жадноє шкоды и переказы чинити нє маю и мочи
нє буду под закладомь другоє такоє жь сумы пнзєи чотырохъсот копь грошєи
л и т о в с к и х ь . А єслибьіх іа самь албо братыа моє и хтоколвєкь зь братьи моєє,
близкихь, кровныхь и повинныхъ моихь в той посєсии єє милости пани матцє
моєи іакую шкоду и пєрєказу чиниль, тогды волно мєнє єи милости панєи матцє
моєи до вшєлакого права и суду кгродского, земског(о) и трибуналского на роки,
рочки и трибуналь, на іакоєкольвєк воєводство Києвьскоє, Вольїнскоє и
Браславьскоє, // хотса и нє рокомь, позвати. А іа власне ако на року завитом
пєрєд сонымь судомь, пєрєдь которим буду позвань, ставши, усправєдливитисє
повинєнь буду, сод суду нє содходєчи, и той заклад чотириста копь грошєи
литовскихь заплатити. Гдє єсли бьш нє заплатиль и во всємь сє нє уистиль,
судь тоє повинєнь учинити, што ег(о) право научиш. Такьжє єсли бьіеємл пани
матка моа, потрєбна будучи грошей, у том сумє пнзєм хотєла пустити тую мою
кому часть, тогды то всє волно єи м и л о с т и панєи матцє моєи водлугь воли и
уподобань® своег(о) чинити и ооборочати водлугь налєішюго пожитку своєго.
А а ако єє млсти панєи матцє моєи спротивєнь нє будучи, такь и тому, у ког(о)
сєсь мои листь буцєть, подлєгати и иститисє повинєнь буду под всими собовазки,
в томь листе записе моємь вьшієи мєнованьши. И заразь, ексь нункь, посєсию
єє мп. панєи матьцє моєи нє боронєчи, у тые добра часть мою у Вєликоє и
Маломь Комарови Через возного шлахєтног(о) Григорьа Мєпєтицког(о)
доброволнє посьтупую. И на то єсми даль єи мл. панєи матцє моєи сєсь л и с т ь
мои доброволнии под моєю пєчатью и зь подписомь власноє руки моєє. До
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которого листу за устною а сочєвистою прозбою юс мл. панове а присатєлє моє
єго мл. пань Богупгь Гораннь, подсудокь зємским крємєнєцкии, єго милость
пань Аньдрєи Гулєвнчь, а єго мл. пань Михайло Инушєвичь Гулєвичь пєчати
своє приложити и руками сє своими подписати рачили. Писань у Люблинє року
тисєча шєстьсоть шостог(о) мсца маса двадцать шостого дна. У тог(о) листу
печатей притиснених чотыри, а подпис рукь тыми словы: Michal Kropiwnicky,
ręką wlasną. Аньдрєи Гулєвичь, рукою власною. Богупгь Гораинь, подсудокь
крєміанєї/кии, рукою власною. Михайло Гулєвич, рука власнаїа.
Которьш жє тоть лист запись за прозбою вышеи мєнованоє сособы до книг
головных трибуналеких воєводства Браславског^ єст уписань // уписань.
У т о г о выпису печать притиснєнаїа а подпис их мл. пановь дєпутатовь и
писарскоє2тыми словы: Petrus Węzyk, venator t(er)rae sieradzen(sis), ex eod(em)
pal(atina)tu deputat. Thomas Kobemicky, deputat woiewodstwa plockiego.
A. Hulewicz, deputat wolynsky, m. p. Ивань Мєлєшько, дєпутать браславскии.
Макарь Лєдоховскии, писарь.
Которыи жє то выпис за поданьємь и прозбою вьішрєчоноє сособы а за
приніатьємь моимь уріадовымъ увєс зь початку аж до конца до книг кгродскихь
луцкихь єсть уписань.
ЦЩА України в Києві, ф. 25, оп. 1,спр. 135, арк. 102-104. Оригінал.

1пана

2писарскии або писара.
№ 495

1606p., червня 22. Вінниця. Зізнання возного єнєрала Київського, Волинського і Брацлавського
воєводств Григорія Савчинського перед Вінницьким ґродським урядом про
недопущення його до ув’язання Івана Кирдановського в маєток братів і сестер
Олександра, Якуба, Олени, Барбари і Магдалени Пісочинських містечко
Жорнища, яке коронний трибунал постановив провести за несплату позивачеві
4000 гривень польських грошів як відшкодування за невидачу підданих, котрі
втекли до цього містечка
Видимус с книг кгродских воєводства Браславског(о) виниг/ких
Лита Божог(о) нарожєнА тисєча ш єстсо т шостог(о) мца июніа двадцат
второг(о) д н а

На вріадє єго королєвскои мл. кгродском Винником пєрєдо мною, Иваномь
Богушомь Дєшковским, подьстаростимь кгродским винищиш, постановившисє
шчєвисто, возньш єнєрал воєводствь Києвского, Волынског(о) и Браславског(о)
шліахєтньїи Григорєи Савчинскии, Уріадови нинєшнєму добрє вєдомии, ку
записованю до книг кгродскихь виницкихь созналь тыми словы, ижь року
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тєпєрєшнєго тиеєча шєстсот шостог(о) мца и ю н а двадьцат пєрвого д н а за
посланєм вГм. вріадовымъ, маючи а при собє шлихту людии добрых пна
Воитєха Калишовского а пна Бартоша Бєрнашовского, єздил єсми з дєкрєтомь
трибуналеюш, на воєводствє Браславскомь в року нинєшнєм тиеєча шєстсот
шостсш мца маА двадцат второго д н а Учинєньш, и з листомь Увгажчіш, в
котором заклад, нижии сописаньш, положок, в справє шліахєтного пна Йвана
Кирьдановского до і / м є н а Ѵрожоных пнов Алєксандра и Икуба Пєсочинскнхь
и сєстрь ихь СОлєньї, Барбары и [Ма]кгдалєньі Пєсочинского мистєчка
Жорьнищь, У воєво[д]ство' Браславскомь лєжачог(о), хотєчи водлуг тог(о)
дєкрєту мєнованог(о) и листУ Увіажчого прєрєчоному пну Кирдановскому на
маєтность2 позваныхъ мєнованьш3 за сУму пнзєи за чотыри тисєчи гривен
тршии полекихь, за збєпшє подданьїє стороныповодовоє на имє Корнила, Грннца,
СОлєкшу, Кузму, ЛУкыана сынов Корннловыхь, Фєдка Єліца зіатіа Корьнилова,
Игната а Данила, за жоны, дєти и маєтности их, на добрах позваныхъ всказаноє4
а поводови нинєшнєму прнслУжєноє5, на звышь мєнованомь мєстєчку
Жорнищахь содправУ Учинити. Ино к і д ы м ъ до мистєчка Жорнищь д н а , з в ь і ш ь
мєнованого, с тою // шліахтою приєхал, тедымъ позваныхь на тот чась нє
засталь, толко єсмо застали Уріадника их іїна Алєксандра Торокалского,
которому єсми, тую справУ и дєкрєт трибУналскии, и лист Увіажчии Указавши,
соповєдал и содправУ за тУю сУму мєнованную на мистєчку Жорнищахь жадал.
Тєдьі мнє, возному, и шліахтє, прил<нє бУдУчои, пан Торокалскии повєдаль, ижь,
дєи, іа самь, пновє моє анн сопєкуновє ихь со жадномь пєрєводє правнеш нє
вєдают и жадного УвіазованА в той сУмє нє допУщУ и моцно боронити бУдУ.
Што а шліахтою мєнованною, при мнє бУдУчою, со таковоє нєдопУщєнє
УвіазованА еосвєдчившисє, соттол єсми проч содєхал. Котороє жь то сочєвистоє
сознанє возног(о), вышь мєнованного, іа, вріад, до вєдомости своєи приніавшн,
до книгь кгродскихь виницкихь записати казаль. С которыхъ и сєс видимус под
моє6пєчатю єст выдан. Писан УВиници.
Печатка
Грєгорєи Баибуза, писар
Корыкговалъ с книгами
Калишєвскии
ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,оп. 1, спр. 4051II, арк. 132-132 зв.
Засвідчена копія. Те саме: Там само. Арк. 141-141 зв. Засвідчена копія.

Реґеста:
Zeznanie woznego jezdzenia z dekretem grodz(kim) winnickim y listem
uwiązczym do miasteczka Zomiscz na exekucyąalbo na uwiązanie za summę
4000 grzywien polskich w sprawie jmci p. Kirdanowskiego z jmcią panem
Piasoczynskim o zbieglych poddanych. Anno 1606 d. 22 junii.
Там само. Арк. 133 зв.
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1воєво[д]ствє 2маєтности 3мєнованон 4всказанУю 5прислУжєнУю 6моєю
№496

1606p., липня 15. Вінниця. Впис у вінницьку ґродську книгу постанови сеймика Брацлавського
воєводства (1606p., липня 15. Вінниця), скликаного у зв’язку з закликом
Люблінського з’їзду шляхти Речі Посполитої до цього воєводства взяти участь
у подібному з’їзді під Сандомиром, який мав проголосити рокош; постановлено:
вислати послів на Сандомирський з’їзд, з огляду на небезпеку з боку татар і
турків скликати посполите рушення воєводства, схвалити позицію послів
воєводства на Варшавському сеймі стосовно рішення останнього про збір
податків
Выпис с книг кгродских воєводства Браславског^ вєницких
Лѣта Божого нарожєка тисєча шєстсот шостог(о) мсца июла
пгатогонадца/и дай
На врад єго королєвскоє млсти кгродскии Вєницкии до мєнє, Йвана БогѴша
Дєшковского, подстаростєго кгродского вєницкого, Урожоньш пан Роман
Жабокрицкии шт их мл. пновъ шлохты шбьіватєлєв воєводства Браславского
штдал лист в справє, нижєи шписанои, просичи имєнєл* тых жє их мл. пновь
шлахты, абы тот лист был читан и до книг Уписан. Которьш был читан и так
са в собє маєт:
My, dygnitarze у ricerstwo woiewodstwa braslawkiego, ktorzismy się tu za powodem
zjazdu lubelskiego a potem za ztozeniem seimiku przezje° m. x. Janusza Zbaraskiego,
woiewody braclawskiego, krzemienieckiego starosty, do Winice na dzien 15 juliy
zjachali, na ktorym ziezdzie, zrozumiawszy z uniwersalu ziazdu lubelskiego, yz ich m.
p. panowie bracia naszy na tarn tym ziezdzie postanowili у zlozyli ziazd albo rokosz
pod Sędomirzem, na ktory nas ich. m. vniwersalem swym vzywac raczą. A yz
niebezpieczenstwa na nasze kraie zachodząod Turėk у Tatar, tedy mocątego ziazdu
obralismy у wyprawili posly swę pewnę na ten rokosz, a tu postanowiamy і dobrymi
cnotliwymi slowy szlacheczkimi sobie obiecuiemy przeciwką takim
niebespieczenstwom ruszenie pospolitę tym sposobem. Naprzod na tymze ziezdzie
obralismy sobie za starszego je° m. pana Alexandra Diakowskiego, a przi nim iego
mci pana Hrehore0Baybuze, pisarza grodskie0winickiego, ktorzy maią się spolnie
porozumiewac i o nieprziyacielu, wziąwszy wiadomosc, dawac znac tako przez pisania
swę, iako tez do grodu a z grodu rozsylac podstaroscy powinien. Za ktorzym
obwieszczeniem powinni się będziem wszyscy stawic na mieysce, przez te° starszego
oznaymione, pode ccią, wiaro у sumnieniami naszymi przed Bogiem, wszystko
widzącym, to obowiązuiący, iz iako tego starszego sluchac, tak tez, gdzieby potrzeba,
przeciwko nieprzycielowi się stawicz. A iezeliby iego m. pan hetman raczyl przibyc z
rotami sluzebnymi R(zeczy) P(ospolitey), tedy je° m. pan Diakowsky ma się
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porozumiewac zje° m. hetmanem, tylko się nie lączycz z sluzebnymi R. R, poniedalieku
od siebie ydąc y na stanowiskach takze stac tak, iako tego mieysce y potrzeba kazą.
Aiz na temze naszym ziezdzie y ich m. panowie poslowie, ktorzy na seymbyli poslani,
rellatyie swe czinili, do tego i vniwersal poborowy byl czytany, ktorym to rellatyom
poslowprzysluchawszy się, takze i v instruktyą, ktora byla, ich m. panowie weyrzawszy,
ze na temprzeszlym rozerwanym seymie ynsze woiewodstwa, a mianowicie kijowskie,
wolynskie, z ktorzymi my w iednym prawie stoymy, do braciey swei wzieli, co się
pokazalo z uniwersalu i z rellaty panow poslow, mianowicie ych m. panow Andrzeia
Chruslinskiego, woyskiego braslawskiego, i Michala Kędzierskiego, ktorzy przeciwko
temu poborowi ieszcze v Warszawie się swiadczyli, tylkosz improtestacyiey nie chciano
prziiąc, iakoz pan Kędziersky, prziyachawszy zarazem z Warszawy do Brzescia,
protestatyą vczinil, takze у pan woysky braslawsky protestatyąpodal do act grodskich
winickich. My tedy mocątego ziazdu ninieyszego, przipatrziwszy się tymprotestatyom,
ze nad pozwolienie nasze у panow awtentyce pokazowali, takowego pozwolienia
poborow, bacząc у takie zamieszanie w Rzeczy Pospolitey na ten czasz, nie przymuiemy
у owszem się przeciwką tym, ktorzy go nad pozwolienie nasze postąpili i poborce
mienowali, swiadczymy, ofiaruiączy się na ynszy czasz, gdy tego potrzeba vkaze,
wespol z ynszymi woiewodstwy namowiwszy się, dac. O czym wszytkim dalismy
dostatecznąmoc ych m. panom p. poslom, aby tam na tem rokoszu dostatecznie się z
ynszymi woiewodstwy namowili. Ktorze to postanowienie nasze we wszystkiem
obiecuiemy zyscic pode ccią, wiarąy sumnieniem naszym і je° m. panu marszalkowi
na ten czas kola naszego podpisac у insze kilka deputatom podpisac y pieczęci
przicisnąc prosily y poruczili, у do xiąg grodskich winickich podac przesz oblate kazali.
Pisan v Winicy dnia 15 juliy A01606. того листу печатей притисненых піат и
подпис р&гь тыми словы: Тихон Шашкєвичь, маршалок кола рьщєрског(о), рУка
власна». Миколаи Шашкєвичь, хорУжии браславскии, власнаїа р&са. Stephan
Czerlienkowsky, podczaszy braslawsky, manu pp. Гнєвопгь Стрыжевскии, воискии
вєниі/кии. Сємєн П^ковскии, рѴкоювласною.
Которыи жє то листь, на вріад до вѣдомости своєи приніавши, до книг
кгродских вѣницъкихь // записати казалъ. С которых и сєс выпис под пєчатю
кгродскою вєницкою на то єст выдан. Писан tf Вѣници.
Печатка
Григорєи Баибуза, писар
Корыкговалъ с книгами
Копчинскии
AGAD w Warszawie, zesp. Archiwum Radziwillow, dzial II, sygn. 464, s. 1-3.
Засвідчена копія.

1035

НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ

апарат

СЛОВНИК ЗАСТАРІЛИХ СЛІВ, ЗНАЧЕНЬ
І ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ
абов&м див. албовєм
аболи див. албо
автєитьііс офіційний документ про
призначення (номінацію) возним
автєнтьїцє достовірно
адамашка сорт шовкової матерії
адведгсар протилежна сторона в процесі
адч&мскии ?
акть документ, публічно-правова дія
актор позивач, позовник, повод
акторовьш позивачевий
актьїковамє див. впис, вписамє
актыковати здійснити актьїковаяє
акцьш судовий процес
албов&м (абов&м) бо, тому що
албо, алболи (аболи) або
анидели ніж, перш ніж, оскільки
амтєцєсор попередник
арєяда/7 орендар корчми
арєядовиоє право див. право арємдовноє
ар єст, арєшт оголошення судом розгляду
справи призупиненою з огляду на
неявку однієї зі сторін
арєстованаа, арештована» справа
див. справа арєстованаїа,
арештованая
арєстованьш, арєштовапьш стосується
арєсту (арешту)
арєстовати, арєштовати оголосити арєс/и
(арешт)
артыкул стаття закону
асєсо/гскик суд див. суд асєсорскии
атамаи голова (староста) сільської громади
ачъ, ачкольвє(к) незважаючи на, хоча
бавитисіа бути зайнятим
баволиіаньш бавовняний
банита особа, щодо якої застосовано
баніцію, вигнанець
баницыіа судовий вирок про вигнання за
межі держави
барвєньш фарбований

бардзо швидко
бачєяє догляд, спостереження; мєти на
бачєию мати на увазі
бєглост вправність, тямущість
бєгльш вправний, тямущий; втікач
бЄЗВИИНЄ не з вини
бєзкролє безкоролів’я, міжкоролів’я
бєзшкодиьш той, кому не нанесено шкоду
бєзьзвєстно не отримавши вістей
бєлага голова особа жіночої статі
бєльш пєпіазь див. пєніазь бєльш
бєрвенє колода
бєрєзьє березняк, березовий ліс
бфКОВЬШ ?
бєспєчєкство безпека
бєспотомьство смє/ттєльноє відсутність
потомства у людини до її смерті
бєсправнє незаконно, неправомірно
бирчии див. побо/ща
биску/t римокатолицький єпископ
ближєи ближче
близкость спорідненість, право
спорідненості; близкост права
див. права близкост
болшаїа справа див. справа болшаїа
што болшаїа, што болшого що більше,
мало того
болшєи більше
боронєяє захист
боронити захищати
бочка міра ваги
бояри» представник прошарку дрібної
службової шляхти, який на ленному
праві володіє землею, відбуваючи
визначені сюзереном повинності
бразка ?
брам, брама вузькі смуги смушок, міхи
для обшивки країв шуб, опушка із
саф’яну, плісу або смушка
браиьш зібраний
брат стрьієчньш двоюрідний брат, син
стрия
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братаиичъ, братаиокъ племінник, братів
син
брєжинскии стосується сукна, що
вироблялося в місті Бжезінах
Ленчицького воєводства
брона міська брама
бронь зброя
будоване будівля, забудова
будучим який є
бурда колотнеча
бурити відкидати, заперечувати; бурити
рок див. рок бурити
бу/исграбии управитель (намісник)
державного замку, заступник старости
бурмист/? член керівництва ради в місті з
магдебурзьким самоврядуванням
бурса зграя
быдло тварина, худоба
быти бути
б ы т и о с т присутність, наявність; без
б ы ти о сти за відсутності

влжност важливість, правомірність
ваковати бути вільним, не зайнятим
валило валяльня - пристрій у водяному
млині, в якому валяли полотно
валка війна
валньш , вальньш загальний, спільний
вал окь невеликий вал
варовати (са) забезпечувати(ся),
застерігати(ся)
варунковати ставити умову
варунок умова
васнь гнів, злість, чвара
ватам ан див. атам ан
вбозство бідність, убогість
вборздє незабаром, скоро
ввєзанє, ввкзанє див. увєзанє, увіазанє,
увіазьіванє
вдолжь вздовж
вєджє, вєджо адже, бож
нєм ведома, и ѣ т вєдома невідомо, не
знати
вєздє скрізь
вєзєнє в'язниця, ув’язнення
вєкуистє навічно, назавжди
вєкуистьш вічний
вєлє£ньш преподобний

вєлицє дуже
вєио, вѣно придане: дар жінці від чоловіка
після весілля, запис маєтку на жінку, дар
від батька або родичів нареченій на
користь її майбутнього чоловіка
вєновньїи стосується віна; вєновнаїа
о п р ав а див. о п р ав а вєновнаа;
вєновнак панєїа див. паиєїа
венозна»; вєиоіиьш л и с т див. лист

ВЕИОвНЫИ
вєиць затим, отож, тому
вєнцим більше
вбпръ дєсєтинньш данина у вигляді
кожного десятого вепра, яку давали
піддані своєму панові
вф н єн є повернення
ВфНЄНЬІИ повернений
вин осн і шаноблива форма звертання
серед шляхти
верховина верхів’я ріки
в^?ху вище
вєспол, вєсполєкь, вєсполокь разом,
спільно
вєчистьш вічний; вєчистькн л и с т
див. л и с т вєчистьш
вєчнє, на вєч н о ст назавжди
вжиточньш який вживають, корисний
взгліад погляд; мєти взглвк) враховувати,
мати на увазі
взглодом стосовно, з огляду на
взгороюь пагорб
взгору вверх, вгору
взданє, в зд ат є судовий вирок за неявку
на розгляд справи
вздати видати взданє, в зд а т є
взмогчити допомогти
взновліати відновлювати
взрушєнє порушення
взруш ити порушити
взруш оньш порушений
взьіванє виклик
взи в ати викликати
взы чати надавати
взіатє, взіатьє вивчення, розуміння
видимус ДИВ. ВЬІПИС
видити(сіа) бачитн(ся)
вина грошовий штраф за невиконання
судового декрету
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вонлшити сумніватися

винуваица винуватець
вцрхнослі див. зведкнослі, звирхнос/и
виршъ рядок
владза, владиосію влада
власліныи властивий, належний
вливокь права передача іншій особі

вонтпливост сумнів

воніюпливьш сумнівний
ворочати(са) повертати(ся)
воссчиніати учиняти
вота голос члена коронного трибуналу при

власного права на юридичні дії,
пов’язані з майновими операціями
влити право здійснити вливокь права
влитьє права див. вливокь права
вмоцованьш див. умоцований
внивєчь нанівець, цілком
вобєі< взагалі
водлє, водлуг відповідно до, згідно з
водочєрпь див. крыница водочєрпь
воєвода перша за ранґом урядова особа у
воєводстві
воєводич син воєводи
воєводство адміністративно-територіальна
одиниця у Речі Посполитій; уряд
воєводи
воєводіанка дочка воєводи
возновати бути возним
BO3HO0CTBO, возноє уряд возного
возньш дрібний судовий урядник
воискаїа дружина войського
вомским земський урядник, допомагав
каштелянові в питаннях безпеки
воискоє земський уряд войського
воит голова суду в містах з магдебурзьким
правом, староста і суддя в
“немаґдебурзькому” місті
ВОИІШМЄ вхід
воланє офіційний виклик до суду
волати офіційно викликати до суду
волица новозасноване село
валност звільнення від судового позову
волньш учинити звільнити від судового
позову
вол ост маєтковий комплекс в складі міста
(містечка) і сіл
волощанє піддане населення волості
волторокь вівторок
вольїнскоє право див. право вольїнскоє
воліа роки, протягом яких новопоселенці
звільнялись від повинностей на користь
землеволодільця
волани* той, що перебуває на волі

голосуванні в ньому

воіютул звідти
впєродь наперед
впис, вписаяє запис документа до судовоадміністративної книги

впрод вище, раніше
впустє пусто
врєліє наполянання?
врочыстьш річний, щорічний
вріад склад ґродського суду; ранг в системі
земської ієрархії шляхти воєводства

вріадник особа, що займала ґродський або
земський уряд; управитель магнатського
або шляхетського маєтку
врадовнє офіційно, посадово
вродоіньш, вріадовыи офіційний,
посадовий
всказ, всказакє судовий вирок
всказаньш присуджений
всказати присудити
вспомнєньш згаданий
вставанє закінчення судового засідання
вступовати вступати (у володіння)
всумнатисіа сумніватися
всхотити захотіти
втачати вести
втєктисід вдатися, звернутися
всылати посилати
втєлити включити
втиратисіа впиратися
втискь утиск
второк вівторок
вуй брат матері, дядько по матері
вцалє, вцєлє, вцьілє зовсім, цілком
вчас вчасно
вчас(іи)ник співволоділець земельного
маєтку
вчинєнє здійснення
вшакжє, вшаїсжо проте, усе ж
вшєліаким всілякий, всякий
вшшики всі
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вщ атым вчинений, розпочатий
вщ инати вчиняти, розпочинати
в и б и т е вигнання з володіння
вы биты іі к г р у н т див. к гр у н т выбитыіі
ВЬІВЄДЄНЄ, ВиВЄДО ІЛЄН Є вивчення,
вияснення, одержання відомостей
вивєсти(сіа) довести
ви в о л ан є вигнання, виклик, закінчення,
оголошення, скасування
вы волати вигнати, викликати, закінчити,
оголосити, скасувати
выдеднсавъ, вы д ер к а^ продаж маєтку з
умовою викупу його на вимогу того, хто
продає
в ы д ф к а ^ о в ы и стосується видеркафу
ви зв ан е апеляція, оскарження
ви зн ан е див. сознанє, сознаванє
в и зн а н и м лист див. л и с т ви зн а н и м
визутисіа позбутися, усунутися
ви и скан є виконання, здобуття
вы искати виконати, здобути
вим м овати вилучати
в и м с т є , вьім ш тє вихід
в и к л а в витрата
в и к л ад ати витрачати
вьікрочєньє нехтування, порушення
вы крочити знехтувати, порушити; с права
ви к р о ч и ти порушити право
вьїкупєнє, в и к у п н о викуп
вьілєсок узлісся
ви л у п и ти пограбувати
вим ело*, ви м єр о к частина зерна, що
залишилася як плата за його помел
мірошникові
ви м о вл яти ся виправдовуватися
винамдєнє виявлення
вьінамдєним виявлений
вииам довати виявляти
ви налєзок рішення
ви н ал єзти (са) винайти(ся), виявити(ся)
вьіиєсєиим виданий, ухвалений
вы нурити виникнути, виплисти
в ь ін о т є вилучення
buhiatum вилучений
в и п и с витяг документа з судовоадміністративної книги
ви правєнє проведення

виправ(л)єним проведений
виправовати(сіа) виряджати(ся),
відправляти(ся)
ви п ьітан є випитування, вияснення
ви п у щ ати звільняти
ви р єк ати відмовлятися, зрікатися
вирєчєнє відмовлення, зречення
вирозум єти зрозуміти
вьісажєнє призначення
высажоным призначений
ви стручати , вы тручати вилучати
ви сту п о к ь вчинок
ви то ч и ти ся трапитися
ви то чо н и м внесений, поданий
ви ховане утримання
виш ем вище
виш ним верхній
виш ъш им вищий
вьвєдєнє див. впис, вписане
в ь веденим вписаний
гамдук озброєний слуга землевласника
гаковница важка фортечна ручна зброя у
вигляді укріпленого на дерев’яному
ложі залізного або мідного ствола з
гостряком з його нижнього боку, що
втикався під час стрільби у дерев’яний
кілок, підставлений для підтримання
ствола
гамдєль торгівля; гандли торговельні
операції
гдє, гаєм де
пдекалвєк будь-де, де-небудь
гєтм ан командувач військом; г є тм а н
великим коронним командувач
військом на землях Польського
королівства; г є тм а н н ави и гьш и м
великим командувач військом на
землях Великого князівства
Литовського; гє т м а н стрєлєі<ким
слуга магната, що очолював стрільців
його маєтку
глубєм глибше
година нєшпорнаїА див. иєміпор,
нєшпо/жаїа година
голова рєки верхів’я
голоє рєчєньє слова словесна заява, не
підкріплена пред’явленням документа;
гольш словам усно
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голоситиса заявляти, твердити
голота безземельний шляхтич
голтгаі/ство зграя гультяїв
гонити полювати на бобрів, птахів
гоны місця полювання на бобрів, птахів
горєм гірше
горло смертна кара; з горло*#, з горлы
живим; со горло про життя; на горло,
нагорлє на смерть
городище колись населене місце
городничим наглядач за станом укріплень і
постачанням значного державного замку
городоваїа давност див. давно ст
городоваїа
городовьш див. кгродскии; городовьш суд
див. суд кгродскии
господа тимчасова резиденція шляхтича у
місті
господар великий князь литовський
господарским стосується господаря
тост іногородній чи іноземний купець
гостииєі< шлях
гран, грань межа
гривна лічильна одиниця, яка дорівнювала
48 польським грошам і певна кількість
якої становила гривню як штраф
грош грошова срібна одиниця, становила
тридцяту частину польського золотого
(злотого), шістдесяту частину литовської
копи
губчаста» ручница див. ручница
губчаста»
туф загін, зграя
давност городоваїа строк у чотири тижні,
протягом якого слід було подавати
іродський позов стосовно події, про яку
в ньому йшлося
давно cm з&мскаїа строк давності, після
якого нерухомість або піддані-втікачі
переходили у повну власність до особи,
яка досі володіла ними умовно; за
Другим Литовським статутом цей строк
становив десять років
далєкост віддаленість, дальність
далєцє далеко
дане подання
дам, дань данина грішми або натурою, яку
вносили піддані своєму панові

данина надання землеволодіння на ленних
умовах
даровизна дарування
даровизноє право див. право даровизноє
даровліа дарування
даровным л и с т див. л и с т даровным
даромным даремний
дача, дачка див. дам, дань
дач н аа зємліа див. зємліа дачнаїа
д в а к р о т двічі
двои обидві
двор садиба короля, землеволодільця, а
також старости як урядника
двораним, дворіанин урядник при дворі
великого князя / короля, який виконував
поточні доручення
дворєі( шляхетська садиба
дворищ е землеволодіння
дворник слуга при шляхетському дворі
дворничка служниця при шляхетському
дворі
дворным позов див. позов дворным,
задворным
дворским стосується королівського або
великокнязівського двору, придворний
д є в ф дівер, брат чоловіка
дєдизна спадкове шляхетське
землеволодіння по батьківській лінії
дєдизньїм спадковий; дєдизноє имємє
див. имємє, имєньє дєдизноє,
сотчизноє; дєдизноє право див. право
дедизноє, дєдичноє
дєдицство, д едичност див. дєдизна
дєдичньїм див. дєдизньїм
дєм мов, мовляв, так би мовити, нібито
д є к р є т судове рішення
дєл, дил, дѣл поділ маєтку; частина маєтку,
який має кількох власників
дєлиіа верхній одяг у вигляді плаща, довга
хутряна шуба
дєлност, дѣ л н о ст відважність, спритність
дєлньїм, дѣлным відважний, спритний
дєло, д іл о гармата
дєлчьім л и с т див. л и с т дєлчьім
дєліатор див. актор
дємєнованьїм зазначений
д е п у та т член коронного трибуналу

1043

дєпутатскии сєіімик див. сеймик
дєпутатскик
дєрєво посполитоє неелітне, просте дерево
дфжава пожитгєве землеволодіння в
складі державного домену
державця пожиттєвий посідач держави
держлне тримання у володінні
дедюканьш який є у володінні
дфжачик який володіє, тримає
дєсєтина, дєсатина десята частина
врожаю з панського поля, яка
перепадала підданим за його обробіток;
дєсєтина пчолинаа данина з підданих
у вигляді кожного десятого вулика
дєсєтимньш вєпрь див. вєпрь
дєсєтинньш
дєоатник староста частини міста - сотні,
помічник сотника; староста частини
(десятка) сільської громади
дєтииньш дитячий
дєцизьііа рішення
джуга чута, верхній вовняний одяг без
рукавів і коміра
дилацыа див. розєі/мь
дирєктє прямо
дифєрємцьна див. розница
добра маєток, маєтки; добра лєжачиє
землеволодіння; добра рухомьіє
рухоме майно
доброволньш вільний
довод сукупність заходів, якими сторона
підтверджувала свою правоту у
судовому процесі
довожємє доведення
довстил міркування
доживоніє пожиттєве володіння
доживоліноє право див. право
доживо/иноє
ДОЖИВОЛІНЬШ пожиттєвий
дозволене дозвіл
дозор вигляд
доискиватисіа домагатися
доклад доповнення, застереження
докончакє доведення справи до кінця,
мирова угода
докормити утримати
докука докучання
докул доки, поки

дал діл, долина
долгь борг
далгос/и довжина
долєглость клопіт, неспокій
долов униз по течії ріки
доложити викласти, навести
домав(л)атисіа, домов(л)іатисіа вимагати
домовєяє домовленість
домовство домашнє господарство
домовіаиє вимога
допирати доводити, доходити
допусчємє, допущєиє дозвіл
допускати, допущати дозволяти
дорочньш протягом року, річний
досвєтчити випробувати, пересвідчитися
дос&і, досєль дотепер
досєрєг) досередини
досмотрати, досмоіярєти оглянути,
побачити
досмотрєньє огляд
достаточнє достатньо
достаточньш достатній
доступєяє доступ
доситнєучинєїіє див. нєдосьііиучинєнє
досьіімучинємє належне виконання
досыім учинити належно виконати
дотал до того
дотычитисід стосуватися
дохожєяє досягання
доходити досягати
драб піший воїн при замку
ду£є, ду£никь дубовий ліс, гай
дукть офіційний обвід меж маєтку
дыкгнитар вищий урядовець, воєвода,
каштелян, інколи вищий земський
урядник
дакло данина зерном
єднак однак
еднамє домовленість, спілкування, угода
еднач спільник
єдно лише, тільки
ез яз: загата, гребля на річці для
затримання риби
єз(д)ньш їздовий (іпро коня); кіннотний
єзєро озеро
єзищє місце, де раніше був єз (яз)
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єкзєкуцьш виконання судового вироку
єкз&мпіи королівський лист про
звільнення особи від викликів на судові
розгляди на час виконаня нею військової
або дипломатичної служби та на деякий
час після неї
єкз&мпцьііа те, про що ідеться в екземпті
єкспєктатива очікування; королівський
лист, який містить обіцянку надати
землеволодіння, що незабаром стане
вакантним унаслідок очікуваної смерті
державці
єксцєлцьш вилучення, звільнення
єлєкт обрана особа
єлєкцьіи сеймик ДИВ. СЄИМИК єлєкцьш
єлєкцьііа вибір
єиєалюиіа генеалогія
єнєрал возний, діяльність якого
поширювалась на одне або кілька
воєводств
єно лише, тільки
ермлк сіряк, свитка, довгий верхній
чоловічий одяг
є с т ли чи, якщо
єсчє, єщє ще
жабинєі( дорогоцінний камінь
ж адливост бажання, прагнення
жадньш жодний
жалоба скарга
жало&ливьш який позиває, скаржиться
жало£наіа сторона див. сторона
ж алобна»
ж аловати жалітися, скаржитися
жєбьі щоб, якби
жєлєза плуговьіє металеві частини плуга
живоm життя; до ж ивота пожитгєво;за
живота за життя; по животє по
смерті; до (остаточного живота до
смерті
Ж ОЛНЄ/7 жовнір, військовик
жомоиіискии жемайтський, жмудський
забавєнє зайнятість
забавєпьш зайнятий
забавитись бути зайнятим
забєгати запобігати, клопотати, старатися
заборонене заборона

забранє захоплення
забудоване будівництво, будування
завартьє укладення
завартьш який містить в собі; завартьш
л и с т див. л и с т завартьш , заш иты іі
завєданє відання, розпорядження
завєдєньї u поданий
завєзовати встановити
завєсити відстрочити, призупинити
завєсти подати
завєш ати відстрочувати, призупиняти
завєш оньш відстрочений, призупинений
завирати(сіа) знаходити(ся), містити(ся)
зависльш який не відбувся
завитє остаточно
завитьш остаточний; завитьш рок
див. рок завитьш
завод визначення, вирішення
заводца призвідець
завожене визначення, вирішення
заволанє заклик
завстіагнути здійснити, зробити
завтриє завтра
загамовати затримати
загород господарство загородника
загородиик селянин з невеличким
земельним наділом
заграничє закордон
задво/?ньш позов див. позов дво/ш ьш ,
задвориьш
задвориьш суд див. суд задво/ш ьш
заммовати займати
за(м)стьє, за(м)шть£ незгода, тяжба
заказаяє заборона
заклад див. зарука
закладаяє виправдання
закладати(са) виправдовувати(ся)
закон стан (в суспільстві)
закрочити дозволити
залєцємє доручення, наказ
залєцєньш , залєцоньш доручений,
наказаний
залєцити доручити, наказати
заливок заливання ставу водою
заложєнє виправдання; заложєнє позвов
виправдання позовами; заложєнє
хоробы виправдання хворобою
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заложоиым виправданий
з а м ф намір
замероиим визначений, задуманий
зам ковим який стосується замку;
зам кова» книга див. книга
зам кова», кгродскаїа; заліковим слуга
див. слуга зам ковим
занехати залишити, занедбати, облишити
заю строж итиса оточитися острогом
зап ам єталиі/ безтямний, несамовитий,
шалений
запаметане забуття
записане, записоване див. впис, вписане
записним л и с т див. л и с т записним
заплачене, заплачене сплата
заповєтрєнє, зап оветри е охоплення
мором, пошестю
заподозрємним запідозрений
запозванє офіційний виклик позовом на
суд
заш ивани м офіційно викликаний позовом
на суд
запозвати офіційно викликати позовом на
суд
запомнєти забути
за п у ст гущавина, зарость, молодий ліс
зарука сума, яку сторона зобов’язувалася
сплатити у випадку порушення нею
судового рішення
заручене зобов’язання сплатити заруку
засажати заселяти, осаджувати
засє, зась своєю чергою, також, ж
засєдєлим який засидів, див. заседети
засєдєти прожити (висидіти) певну
кількість років (в Брацлавському
воєводстві - десять), після чого особа,
котрої це стосується, могла бути
невидана землеволодільцеві, з маєтку
якого втекла
застава віддача землеволодіння в оренду,
звичайно на три роки, в рахунок
позиченої суми; володіння маєтком на
заставній умові; заставлене (заставне)
землеволодіння
заставним л и с т див. л и с т заставним
заставованє віддання землеволодіння в
заставу
застановєнє обміркування, угода

застановити, застановляти обміркувати,
укласти угоду
застановліатисіа вдумуватися, вникати
заступати заступати в суді сторону за її
дорученням
заступоване заступання сторони в суді за
її дорученням
застулца особа, що в суді заступає сторону
за її дорученням
затрвожєнє стривоженість, тривога
затрудиеване, затруднєнє перешкода,
ускладнення
затрудшати перешкоджати, ускладнювати
затіаг включення, втягання; затіаг
правньш чинність, пов’язана з судовим
процесом
затіагати включати, втягати
заховальш збережений, залишений;
заховалим рок див. рок заховальш
заховане зберігання, поведінка
заховати залишити, зберегти
заховыватисіа поводитися
злцност гідність, доброчесність
заі<иим гідний, доброчесний
за ч а т е початок
заш итьш л и с т див. л и с т зава/лы м ,
заш итим
збєг, збєгльш втікач
збєгчи, збєчи збігти, втекти
збиване відкидання, заперечення
збивати відкидати, заперечувати; збивати
рок див. рок збивати, бурити
збож є зернові культури
збродніа злодіяння, злочин
збурити рок див. рок збивати, бурити
зваснитисіа розгнівитися, розізлитися
звернене повернення
зверхност, звнрхност влада
звлащ а особливо
звлока, зволока зволікання
звоєванє захоплення
зволокати зволікати
зворочєнє повернення
зв и ш вище
згожим придатний
згинєнє загибель
згожатисга узгоджуватися
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згола зовсім, цілком
згромажоньш зібраний, який з'явився
згромазємє зібрання
зданє думка, судження
зданьш особа, судом оголошена такою, що
програла справу
здати на упад видати вирок про програш
справи стороною
здє тут
здєшьиим тутошній
здоммом гуртом, разом
здрамца зрадник
зєзволємє дозвіл, згода
зє(м)сіиє, зє(м)ішиє відхід
зєлжємє, зєлживос/ю образа
зєлжити образити
зєлжоньш ображений
ЗЄМЄНИМ, ЗЄМаНИМ шляхтичземлеволоділець
зємли адміністративно-територіальна
одиниця у Великому князівстві
Литовському і Польському королівстві;
зємліа дачн ая земля, за користування
якою піддані давали данину
зємскаїа давнослі див. давносіи зємскаїа
зємскаїа книга див. книга зємскаїа
зємскаїа сосєлост див. оосєлост зємскаїа
зємским означник державного урядника у
Великому князівстві Литовському та
урядника в системі земської ієрархії у
Речі Посполитій; зємскаїа послуга
див. послуга зємскаїа; зємскии посол
див. посол зємским; зємским суд
див. суд зємским; зємским судіа, судыа
див. судіа, судыа зємским; зємскоє
писарство див. писарство зємскоє
зємство див. суд зємским
зєміамка шляхтянка-землеволоділиця
зєрємєна боброві місця
зєханє повернення
зи сти ти
виграти судову справу, придбати
злєтити

ДИВ. ЗЛЄЦЬІТИ

доручення, наказ
з л є ц о н ь ї м той, кому доручено, наказано
з л є ц ь г г и доручити, наказати
з л о ж є м є р о к у призначення терміну
судового розгляду
зл єц єм є

зложити рок призначити термін судового
розгляду
зложоньш призначений (про сейм, сеймик)
злупити пограбувати
злым неправомірний
змємка згадка
зм ф лы м покійний, померлий
змогти померти
змєш кати перебути, пожити
змысл відчуття, чуття
змьішлєньїм вигаданий, уявний
зн акь межувальна позначка
зновити відновити
зобополнє обопільно
зобополным обопільний
зобрамє загін
здеиамє див. сознамє, сознавамє
з о м ш іу іє див. зє(м)сшє, з є (м )ш іу іє
золотим польська грошова лічильна
одиниця (злотий), дорівнювала
ЗО грошам; злотым чф во н ы м золота
монета (дукат, флорин), яка дорівнювала
кільком звичайним злотим, у 1600 р. двом
зостамє залишення
30Ш ЛЫ М покійний, померлий
зрадца, зрамца зрадник
зрєвидовамє проведення ревізії
зрєвидовати провести ревізію
зсоромотити осоромити
зступємє поступка
зуполна, зуполнє повністю, цілком
зупа/іным повний, у повному складі,
цілковитий
зыск виграш справи в суді
зы скивати вигравати, придбати
1АЖ

ЩО

изба кімната; изба судова» кімната для
судових засідань
илє скільки; со илє оскільки
илєкроиі скільки разів
имамє захоплення
имати захоплювати
имємє, имєньє, имимє (ьімєньє)
земельний маєток; имємє дедизноє,
сотчизноє спадкове землеволодіння

1047

ИЛШЄДИМЕ/МИ перешкода
им вємтар опис маєтку з метою визначити
його доходність
индикть одиниця обчислення часу за
п’ятнадцятирічним циклом
инквизитор виконавець інквізиції
инквизицьш дізнання, розслідування
ияиотєсцєяцьі а повідомлення
ино інакше, проте, тільки
иноходник іноходець
имстикгатор урядова особа, в обов'язки
якої входило стежити за правосуддям,
притягувати порушників до
відповідальності, оскаржувач
иятєррєкгнул# безкоролів’я, міжкоролів’я
иитєрцьіза посередницьке рішення, угода
имтромиссьш див. увєзамє, увазамє,
увіазьівамє
иржаиым житній
истєі( позивач
истизиа готівка, здобич
истити домагатися, здобувати
иститисіа підпорядковуватися
кадуковоє право див. право кадуковоє
кадедыи, кож д ьш кожний
камєм міра ваги
канонік член капітулу - ради при
кафедральному костелі
к а я ц л ф , канцлѣр найвища державна
посада в Польському королівстві
(Короні) та Великому князівстві
Литовському, керував великою
(більшою) канцелярією
камцлєрєіа, кам цлєриа, к ая ц л в р єк ,
камцліариіа канцелярія Польського
королівства; камцлєрєіа коромиаса
м є/ш іаа канцелярія, очолювана
підканцлером цього королівства
каптур див. суд каптуровьш
ка/іщ інна митний збір за право продавати
алкогольні напої
каразьієвьш вироблений з грубого
простого сукна
капіталом каштелян, друга за рангом
урядова особа у воєводстві, наглядав за
станом укріплень і постачання
державних замків

кашталіаниіа, кашталіамство уряд
каштеляна
кашталіанович син каштеляна
кварта п ’ята частина доходів з державних
маєтків Польського королівства, яка
йшла на утримання найманого
(затяжного) коронного війська
квотоване засвідчення сплати боргу
видачею квиту
квотовати засвідчувати сплату боргу
видачею квиту
кгвалт, кгвалть насильство
кгвалтовиє, кгвалтом насильно, силоміць
кгвалтовиьш насильний
кгволи заради, на догоду
КГДЫ коли
кглємім королівський охоронний лист
кграба граф
кгравамєм насильство, несправедливість,
обтяження, утиск
кгрод державний замок, адміністративний
центр воєводства, повіту; судовоадміністративна установа воєводства;
див. суд кгродскии
кгродскии стосується ґроду; кгродскаїа
книга див. книга замкова»,
кгродскаїа; кгродскии суд див. суд
кгродскии; кгродскии судіа, судыа
див. судіа, судыа кгродскии
кгруиш, кгрунть земля, земельний наділ,
земельна маєтність; кгру/мю выботыи
земля, з володіння якою вибито
кгузикь ґудзик
китайка блискуча густа шовкова тканина,
переважно синя
котаичаиыи зроблений з китайки
клєть хижа, комора
кликамє, кликовщииа грошовий податок
з міщан на утримання нічної сторожі у
місті чи замку
кликовьіє пєніази див. пєиіази
кликовьіє
книга замковаїа, кгродскаїа книга
ґродського суду
книга зємскаїа книга земського суду
кніажа, кніажє князь
кніаз ксьондз
кобєрєі( килимок
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коронацьш, корунацьш коронація

колємскии виготовлений у німецькому
місті Кельні
колико, колко, колку скільки
колкокрот скільки разів
коло млинове колесо; КОЛО Сіу/ІНОЄ
млинове колесо зі ступою для
роздріблення зерна
комисар член комісії
комисиїа судова і несудова колегія
разового призначення з уповноважених
судом або королем осіб; декрет цієї
комісії
комора приміщення для зберігання
сільськогосподарського реманенту,
різного майна і документів
комо/шик королівський урядник,
виконував поточні доручення; помічник
підкоморія, ним призначений
колшромис полюбовне рішення
колшромисар полюбовний суддя
кондицыа статус, умова
консєнс згода; консєнс королєіскии
документально оформлена згода короля
кокституцьш постанова сейму Речі
Посполитої
комтємт аргумент, довід
коктєятоватисіа задовольнятися
контрадиковатн заявляти у відповідь
контровфсыіа суперечка в суді з
наведенням доказів; протокол цієї
суперечки
контровфтовати сперечатися в суді і
наводити при цьому докази

коктыршовьш ? (стосовно сукна)
комфєрованьш дарований, наданий
конфцрмацьш підтвердження
комфирмованьш підтверджений
конюшим придворний урядник у
Великому князівстві Литовському,
відповідав за стан стайні великого князя
копа литовська лічильна одиниця,
дорівнювала 60 грошам; стіжок із
60 снопів хліба
копєніак кобеняк, суконний довгий і
широкий чоловічий верхній одяг з
відлогою; каптан, кирея, сіряк
копєц межовий насипний земельний знак;
копєц стєиньш див. стєна
на корєнь під корінь

польського короля

коронньш, корумньш який стосується
Корони - Польського королівства в
складі Речі Посполитої
корыкговано виправлено, звірено з
оригіналом
косматьш товар див. товар косматьш
которьшколвєк будь-який
кошємє косіння
кошулка, кошул а сорочка
краичиї/ придворний урядник у
Польському королівстві, виконував
певні функції при королівських учтах
красностадекии від міста Красного Ставу
Холмської землі
крєвь кров
крєсь, крѣсъ кінець
кролі за винятком, окрім
крыница водочєрпь колодязь
кужєлньш стосується кужеля - чесаного
льону, приготовленого для прядіння
куница різновид данин, що сплачувалися
підданими землеволодільцям первісно
хутром, згодом грошима; куница
по&мнаа весільна данина; куница
мирна» судова данина
куничних підданий, що сплачує куницю
куничноє данина на користь державної
скарбниці за право користуватися
мисливськими, промисловими чи орними
угіддями на території державного
домена
купно купівля
ку/іноє право див. право купноє
кулньш куплений
ку/ічии лист див. лист кулчии,

продажньш
курєя тимчасове пристановище
кусити намагатися
кустодига папірець, що накладався на
проставлену печать для її зберігання

кштальтол# на вигляд, у вигляді
лавица склад панів рад
лавник член судової колегії (ради) з
кримінальних справ у містах, що мали
магдебурзьке право
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лан поле
лалівє легко
лєжанє книгь відкритість земських книг
протягом певного часу після закінчення
років для запису в них зізнань і
документів та видачі з них виписів
лєжачиїї нерухомий; лєжачиє добра
див. добра лєжачиє
лєжє військовий постій
лентвоит помічник війта
лєпєн ліпше
лепшост права більша важливість права,
заявленого стороною в суді
лєтник верхнє жіноче літнє вбрання з
легкої матерії, літня спідниця із
шерстяної матерії
ликгамєнт зобов’язання
лимитацыса відстрочення судового
процесу
лист, листь королівський привілей,
королівське розпорядження; лист
вєновньш ЛИСТСТОСОВНОвіновного
зобов'язання; лист вєчистьш лист про
дарування маєтку у вічне володіння;
лист вызнаньш лист з
підтвердженням конкретної юридичної
дії, вчиненої його експонентом або
попередником останнього; лист
даровньш лист про дарування маєтку;
лист дєлчик лист щодо поділу маєтку;
лист завартьш, зашитьш закритий
лист із розпорядженням чи
повідомленням; лист записньш лист
про дарування чи уступку маєтку; лист
заставньш лист про надання маєтку в
заставу; лист куячик, продаденьш
лист про куплю-продаж маєтку; лист
на(в)поминалньш, упоминалньш
лист, який нагадує про виконання
обов'язку чи зобов’язання; лист
юбвєсньш лист про сповіщення чогось;
лист сотвористьш, сотвороньш
відкритий лист із^розпорядженням чи
повідомленням; лист сотворотньш
відстрочувальний лист; лист
сотказньш лист про відмовлення
володіти маєтком на користь іншої особи;
лист позовньш лист, що містить позов;
лист протєстацьшиьш лист, що
містить протестацію; лист увяжчик
лист, що фіксує офіційне введення у

володіння маєтком; лист умоцованьш
лист про надання повноваження
представляти в суді інтереси його автора
листовьш умоцованьш див. умоцованьш
листовьш
литовати жаліти, шкодувати
ЛОВЄІ(СТВО земський титулярний уряд
ЛОВЧОГО

ловчим земський титулярний урядник
ловы місця вилову риби та полювання на
птахів і звіра
локот лікоть, міра довжини тканих
виробів
лотокь потік, що тече при водяному млині
лупь грабіж
лю б або, також
лнщи піддані; люди люзньїє неосілі люди
без визначеного заняття, волоцюги
люнскии лондонський, стосується тонкого
англійського сукна
маєстат, маистат величність (стосовно
короля)

маєтность, маєток землеволодіння,
рухоме майно
маидоборскоє право див. право
маидоборскоє
малжонка дружина
малжонок чоловік
мамрана, мамбрама (нормативно
мембрана) бланк для запису в ньому
зацікавленою особою тексту документа,
виданий ґродським або земським
писарем, скріплений його власноручним
підписом і печаткою ґродської або
земської канцелярії
мандат королівський документ, який
містить розпорядження
маршалок наш висока урядова особа при
дворі великого князя литовського,
виконавець поточних доручень;
маршалок надворньш розпорядник
королівського двору за відсутності
маршалка великого коронного, котрий
власне і був цим розпорядником;
маршалок Волынскои зємли особа,
відповідальна за збір шляхетського
ополчення в межах цієї землі, після
створення в 1566 р. Волинського
воєводства - у межах його
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Володимирського і Кременецького
повітів; марш алок коронного
трибуналу його виборний голова
матєризна спадок по матері
матєрнстьш материнський, отриманий у
спадок від матері
мєна обмін
мєнєньш названий
мєнити назвати, твердити
мєновати(сіа) називати(ся)
мєновитє власне, саме
мєнуючимсіа який іменується, називається
м ^к о в а ти погоджувати, полюбовно
вирішувати

МЄСЦКИХ! МІСЬКИЙ
мєти, мити, мѣти мати
метрики книги канцелярії Великого
князівства Литовського
минорєнис неповнолітній, неповнолітня
мирнаїа див. куница мцрнаїа
мисурка шолом з козирком для захисту
очей від сонця
мльїнищє місце, яке колись було під
млином
мниманым гаданий, уявний
м ногокрот багато разів
многокро/иньш багаторазовий
MHOJCTBO багато
мовєнє розповідь
модєрованьїм виведений, зафіксований
модрьім голубий
морд, мордєрство убивство
моровоє повєлірє, повє/мриє
див. повє/мрє, повєіюриє моровоє
москва піддані Московської держави
мостовничим наглядач за станом мостів
Moif документ із повноваженням на певні
дії; міць, сила
MOifHO категорично, потужно, рішуче,
сильно
моцным повноважний
мочи могти
мултіамским волоський або молдавський
мунимє/мю маєтковий документ, який є
юридичним доказом
мухоєр мухояр, ґатунок бавовняної
тканини, перетканої шовком або шерстю
мысль задум, намір

м ановитє

див. мєновитє

наблизшим найближчий
наболєіі, наболшєм найбільше
наборздєм найшвидше
навєдрити навести
навєзка грошовий пгграф за невиконання
судового рішення
на(в)поминалиым який нагадує;
на(в)поминалньш л и ст див. лист
на(в)поминалньш , уиоминалным
наганснын осуджений, покараний
нагородити винагородити, відшкодувати
нагорода, нагорожємє винагородження,
відшкодування
надалєм надалі
над алє див. данина
надворныи м арш алок див. марш алок
надворньш
надобє потрібно
наєхамє наїзд
назавтрєшнии завтрашній
назавтриє завтра, наступного дня
назвищ є назва
намдовати вбачати, визнавати, доходити
висновку
накладати витрачати, вкладати
належачим який належить
налєденослі відповідність
налєзок виявлення
налєзти виявити
налєпєм найліпше
налог дурна звичка
нам єстн и к високопоставлений урядник,
зокрема староста, у Великому князівстві
Литовському; управитель (врядник) у
маєтку; особа, що на сесії іродського
суду заступала старосту як позваного
або підстаросту
намиєм принаймні
на(и)пфвєм найраніше, насамперед,
спершу
напєрєд насамперед, перш за все
наповодовьш який стосується повода
(актора); наповодоваїа сторона
див. сторона наповодоваїа, поводоваїа
напоминати нагадувати
напоминамє нагадування
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направємє, направоваяє виправлення,
відбудова, спрямування
направовати виправляти, відбудовувати,
спрямовувати
напрод насамперед, перш за все
напротивко на противагу, проти
напруджєа найскоріше
нарожємє народження
н арож н и к межувальний копець на місці, де
сходяться межі кількох маєтків
нарушємє зірвання, недотримання
наруш ити зірвати, не дотримати
наруш оньш зірваний, недотриманий;
наруш он аа сторона див. сторона
н аруш он аа
насєрєд посередині
натєс зарубка, насічка на дереві
наслєдок нащадок, спадкоємець
н аставникь див. умоцованьш
натирати нападати, тиснути
нєбачньш необачний
нєбєзпєчємство небезпека
нєблилсносім відсутність
нєбьіімє, нєбьі#инос/я відсутність
нєважносіи неважливість,
неправомочність
нєваягньш неважливий, недійсний,
неправомочний
нєведомосиі відсутність відомості,
незнання
нєвєдомьш який не знає, не має відомостей
нєвикнє безневинно, безпідставно
нєвинньш безневинний, безпідставний
нєвчинємє невиконання
нєвьіполнємє невиконання
нєвьіраж єяє відсутність висловлення
нєдамє невидача
нєвьісажєяє непризначення
нєдо(і/)зрє//є недогляд
нєдоіістьє відсутність очікуваного
результату, непроведення
нєдоросльш неповнолітній
нєдостатокь відсутність, нестача, скрута
недоступєкє відсутність доступу
нєдосьі/иучинєяє неналежне виконання
нєзаведєньш незаставлений, непроданий
нєзаплацємє несплата

нєзаховамє незбереження
нєзбоденьш безбожний
нєзнаємьш невідомий, незнаний
нєзуполньш не в повному складі
нєзьіщємє нездобуття
нємоденьш неможливий; нємояснаїа рєч
див. рєч нємоденаа
нєнадобє непотрібно
нєнал&мгнослі невідповідність
нєналєжньш невідповідний
нєнаро*ньш ?
нєсобронєяє відсутність захисту
нєсозваяє невідгукування, неозивання
нєсомєшканьш нагальний, найшвидший
нєоопалірносіуі недбалість, необачність,
необережність
нєюрємьш неораний, необроблений
нєсосажоньш незаселений, неосаджений
нєсосєльш особа, що не проживає постійно
на території, яка підлягає юрисдикції
судів останньої
нєюіюволочньш невідкладний, негайний
нєсоїюданє неповернення, невіддача
нєсочищєяє невиправдання, невідведення
звинувачення
нєпаш єньш неораний
нєпємность необтяженість боргами,
штрафами
нєпєиньш не обтяжений боргами,
штрафами
нєпомєнєньш неназваний
нєпоам)нокролі неодноразово
нєпопирамє відсутність підтримки
нєпорш)ньш неналежний
нєпослушєкство непослух
нєпоступ(л)ємє неповернення,
неуступлення
нєправнє незаконно, неправомірно
нєправнос/и неправомірність
нєправньш неправомірний
нєскробаньш нешкрябаний
нєснаска незгода
нєсознакє незізнання на суді; невписання
зізнання в адміністративно-судову книгу
нєспосо£ньш неналежний, поганий
нєсправа бездіяльність, невиконання
нєсправєдливє неправомірно
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нєсправнє безпідставно
нєстальш, нєстаньш який не з’явився
нєстаяє, нєстанов(л)єяє неявка (в суді)
нєстаноє плата однією стороною
протилежній стороні за неявку на суд
нєсужєяє роков, рочков непроведення
сесій земського, ґродського судів
н єт, нині, нѣні нема
нєуважєяє незважання
нєуищєяє невнесення
нєучьчєяє непоштивість, нешанобливість
нєшпор, нєшпорнаїа година пора перед
самим заходом сонця
нєшто щось
нєакии (ниіаки»), нєккиї/сь (ниіакиись)
якийсь
нива частина селянського наділу, поле
ниїдє ніде
ниж ли але, ніж, оскільки, перш ніж
НИКГДЫ ніколи
никоторыя деякий
ново знову
собав(л)іатисіа непокоїтися, побоюватися
собапол обабіч
собачити побачити
собваровамє гарантування, забезпечення,
укріплення
собваровати гарантувати, забезпечити,
укріпити
шбвєсньш лисію див. л и с т собвєсньш
собвєстити сповістити
юбвєсчоньш сповіщений; шбвєсчоньш
позов див. позов юбвєсчоньш
(обводити здійснювати юбвожєяє
юбвожєяє показ урядовій особі чи свідкам
доказів злочину для засвідчення; обхід
території
собволаяє обнародування, проголошення
собволати обнародувати, проголосити
©б£Л все, ПОВНІСТЮ, ЦІЛКОМ
собелжоньш ображений
собєтница обіцянка
собжаловаяє скарга
шбжалованьш відповідач
собиранє обрання
собликг, собликгацьна зобов’язання
(боргове)

(обликговати(сіа) зобов’язати(ся)
собличнє, соблично особисто
ообличност особиста присутність
собличныи особистий
собложнаа хороба див. хороба
соблож наа
соблужєяє помилка
шблата запис документа до судовоадміністративної книги для надання йому
юридичної сили
(обмова доказовий аргумент на
заперечення правоздатності окремих
правових дій чи елементів судового
процесу
ообмовлюти зазначати, заявляти
собмьішлєвати обдумувати
собнєсєньш повідомлений
собовіазатисіа зобов’язатися
юбовіазка судова нав’язка, штраф
собовазок зобов’язання
собоз військовий табір
шбоига двоє, удвох
ообора частина подвір’я з приміщенням для
худоби
(оборона правнаїа доказ у судовому
процесі
соборочати обертати
(обослаяє оповіщення, повідомлення
(обослаиьш оповіщений, повідомлений
собослати оповістити, повідомити
шбоїа сторона обидві сторони
сображонаїа сторона див. сторона
(ображонаїа
собруб земельна ділянка
собтсажливє тяжко
собцоваяє нав’язання зв’язків, спілкування
(обчии інший, чужий
ообыватЕль шляхтич
(обымогтисіа виздоровіти
шбыход обшир, простір
(обыходити обходитися, триматися, чинити
(обычаи звичай, спосіб
шва так, отже, тож
совдє там
совш&м авжеж, взагалі, звичайно
(огородник див. загородник
сограничєяє межування
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©гулсш разом
юддєл, соддєлок відділення, відокремлення
оодєханьш див. юлієханьш
содклад див. (йткллд
содмєнєяє заміна
соднакослі однаковість, тотожність
содно лише, тільки
шдноколвєк лише, тільки
содніати відкинути
шдозваньш відкликаний
содослаяє див. сотосланє
содослатн див. сотослати
© д е Є/I

ЗВІДСИ

содтул звідти
содьшмовати позбавляти
содьіскаяє одержання, придбання
оодыскати одержати, придбати
шживлємє відновлення
шжидати чекати
созватисіа відізватися
(ознакмєяє заява, повідомлення
юзнаимити заявити, повідомити
созыватисіа відкликатися, давати знати
соказамє, соказоваяє показ
(оказати(сіа) виявити(ся), показати(ся)
соколичносіуі обставина
школо біля, стосовно
юкрулінє жорстоко, люто
(октава восьмий день після
римокатолицького церковного свята
сокупъ викуп
сомавіатисіа виправдовуватися
(омєнєньш згаданий
сомєшкаяє гаяння, затримка
(омєшкати баритися, гаяти, затриматися
сэмылка помилка
(онєрованьїіі обтяжений
сонєровати обтяжувати
соногдашньш недавній
сопалірєяє взяття до уваги, догляд, нагляд
юпа/ирити взяти до уваги, доглядати,
наглядати
юпат/шослі обачність
сопат/жьш обачний
сописаяє зазначення
сописаньш зазначений

сописатиса зобов'язатися, погодитися
соповєдаяє зізнання, повідомлення,
свідчення
оаповєдатисіа зізнавати, повідомляти,
свідчити
сопояча широкий і довгий верхній одяг без
рукавів, плащ із шерстяної тканини
(ОПО/ШЬІИ який чинить опір
ооправа вєновнаїа запис чоловіка жінці
третини нерухомої маєтності взамін
внесеного жінкою приданого
ооправовати відшкодувати
ашравоватисід домагатися відшкодування
(опустити позбутися, покинути
оэрдинацьш закон, королівське
розпорядження
юрємьш ораний, оброблений
©pyже зброя
соршак загін, почет, супровід, юрба
сосажєяє, шсажоваяє заселення, осадження
шсажоньш заселений, осаджений
шсажовати заселяти, осаджувати
(освєдчєяє, сосвєлічєяє заява,
повідомлення
(освєдчитиса заявити, повідомити
сосвобожати звільняти
сосвобожєяє звільнення
(оеєлост зєжекаа постійне проживання на
території, яка підлягає юрисдикції її
судів
шеєльш особа, що постійно проживає на
території, яка підлягає юрисдикції її
судів
сосєя, сосыл селянська данина зерном
(оеєлньш пов'язаний з сосєпом
сосмо/ирєньш оглянутий
оосмотрєти оглянути
(остаїмним останній
в шетаток нарешті
(острог забор, частокіл
(остродонослі осторога
(осужонаа рє«/ див. рєч (осужонаа
сотбиваяє відкидання, заперечення
(олібираньш відібраний
(ояібьітє відсутність
(олівод відведення, відхилення в суді
(оліволати відкладати, відстрочувати
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сотволока зволікання
comвод відстрочка, призупинення
сотвористьш, сотвороньш л и с т
див. л и с т ш твористьш , сотвороньш
сотворотн ьш л и с т див. л и с т
сотворотиьш
сотдамє віддача, повернення
сотдЕл див. соддєл, еоддєлок
сотєханьш відмежований, об’їжджений
сотживліати відновлювати
со/изов апеляція
ю тзовньш який може бути відкликаний,
підданий апеляції
сотзыватисіа заявляти
ю ткази ьш лист див. л и с т ю тказньш
сотказы вати апелювати, відповідати
сотклад див. розєимь
соткол, соткул звідки
сотложємє відкладення
сотлєгьлость віддаленість
сотложити відкласти
сотмєна, сотмина обмін, заміна
сотнєсємє звернення
сотніатє відібрання, загарбання
сотослаяє судове рішення, яким справу
повернено до суду нижчої інстанції або
направлено до вищої судової інстанції
сотослати вчинити сотосламє
сотповєд погроза
ютповєдамє відповідь
сотпор відповідь, відсіч
сотпорньш який дає відсіч; сотпорнаїа
сторона див. сторона ютпорнаїа
сотправа виконання судового вироку
сотправлєньш який відбувся
сотправоважє відбування, проведення
ю тправованьш який відбувається,
проводиться
сотправовати посилати
со/иправоватиш відбуватися, проводитися
сотпровожати відводити,
відпроваджувати
сотпроважоньш відведений,
відпроваджений
сотпустити дарувати, простити
сотрочємє відстрочення
сотсужати відсуджувати

ш тсужоньш відсуджений
соттииати відкинути
соттол, соттул див. содтул
сотумєрти померти
сотцєіскии батьківський
сотчнзна спадок по батькові
сотчизньш, сотчистыі/ див. дєдизньш;
сотчизноє имємє див. имємє, имєньє
дєдизноє, сотчизноє
сотчич дідичний підданий
сотчнчка спадкоємиця батька
сотьшмовати відбирати, віднімати
софєроватиса зобов’язуватися
софарованє зобов’язання
сохилити заперечити, приховати
сохотнє охоче
сохотиьш який бажає, заохочений, прагне
соцьірклєваньш відмежований
шчєвистє, сочєвисто, сочивисто особисто,
персонально
ючєвистьш очевидний; сочєвистаа
росправа див. росправа сочєвистаа
сочищати(са) виправдовувати(ся),
відводити звинувачення, захищати(ся)
сочищєнє виправдання, відведення
звинувачення, захист
сошафовати див. ш аф овати
сошацованє оцінка, оцінювання
сошацовати див. ш ацовати
пак тож, отже; пак ли якби ж, якщо б
пало стовп
пам атноє ?
панє» вєновнаа забезпечена віном жінка
панство, паньство держава
паны рады рада при великому князі
литовському, сенат Речі Посполитої,
сенатори
паркгамєи пергамен
паробок найманий працівник у
селянському господарстві
пасєчищ є місце, де раніше була пасіка
п астви ско пасовище
пастовник пасовище поблизу житла
пахамє орання
пахолчии стосується пахолка
паш єньш , паш ньш орний
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паш и» хліб у зерні, зерно
пєн&жгньш (пинбж ны ѵ) грошовий
пємньїм обтяжений боргами, штрафами
пєнази (пин&зи) гроші, готівка; пєназь
бєльш 1/10 литовського гроша;
п є ш а з и поголовньїє надходження від
поголовного податку; пєшази
подводньїє надходження від підводної
повинності; пєнази кликовьіє
надходження від кликання, кликівщини
пєрвєи, пєрво сєго раніше, спершу
п а в ш и й перший
пєрєвод права, пєрєвод правньш судовий
процес, судовий вирок
пєрєкажати перешкоджати
пєрєказа перешкода
пєрєколскик кримський
пєрємєш кивати мешкати, проживати
п(є)рєнагабамє причіпка, турбування,
утиск
пєрєначавамє зловживання,
переінакшення
пєрєстати згодитися, пристати
пєрєсуд судовий збір на користь суду з
особи, що програла процес
пєрєточитисіа відбутися
пєтигорєі{ п’ятигорець: кабардинець
пєчаловати са опікуватися
пєчатар свідок, що скріплює документ
своєю печаткою
пш ж овати застерігати в суді
п и л н о с іу і заява застережного змісту
пшіиьш готовий застерігати в суді,
пильний, старанний, терміновий
п и нєж н ьш див. пєнєж ньш
п и н ази див. пєиіази
писанє лист
писар земський або гродський урядник,
відповідав за ведення документації у
земській / ґродській канцелярії; такого ж
типу урядник канцелярій коронної і
Великого князівства Литовського; писар
замков украияньис особа, що
відповідала за стан державних замків у
Великому князівстві Литовському
писарство зємскоє земський уряд писаря
п л а т грошова дадина
платитись мати значення, мати силу,
означати

плацємє сплата
плєиипотємт див. умоцованьш
п л є н и п о т є н ц ь ііа
уповноваження;
документ про уповноваження
плєснивьш світло-рудий, чалий (про

масть коня)
плуговьіє жєлєза див. жєлєза плуговьіє
плаі< місце
побєрєясник панський слуга, доглядав за
виконанням підданими повинно стей
побор податок з селянської землі і міської
нерухомості
поборца збирач податків
побрамє захоплення
повєрити довірити, уповноважити
повєроньш довірений, уповноважений
п о вєт, п о ви т, п о вѣ т адміністративнотериторіальна одиниця в складі
воєводства
п о вєтрє, п о вєтр и є моровоє епідемія,
пошесть
повимньш, повииоватьш родич
повод див. актор
поводоваїа сторона див. сторона
наповодоваа, поводоваїа
поводство право однієї зі сторін на
першочергове наведення доказів своєї
правоти
поволиост покірність, поступливість,
схильність
поволиым покірний, поступливий,
схильний
поволокати зволікати ?
поворочати повертати
повторє вдруге
повшєдиим повсякденний
повшєхньш повсюдний
поганство язичники
погожьш зручний
поголовноє податок від осіб (“голів”);
поголовньїє пєнсдзи див. пєніази
поголовпьіє
погорєяє знищення в пожежі
поготову поготів
пограбєнє пограбування
подачка данина
по д в ак р о т двічі
подвєзатисіа зобов’язуватися
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подчашим земський титулярний урядник
подьшноє поборовий податок з

подводноє грошова плата замість підводної
повинності; подводиьіє пєніази
див. пєніази подводиьіє
подводи гужова повинність селян
подєммовати уживати
подєлаиим вчинений
подєлати вчинити
подкаицлєрим підканцлер, друга за
рангом державна посада в Польському
королівстві та Великому князівстві
Литовському, керував малою (меншою)
канцелярією
подкомории земський урядник, розглядав
межові незгоди шляхти
подкоморинаїа дружина підкоморія
подкоморским суд див. суд подкоморским
подкоморство земський уряд підкоморія
подлє біля, побіч
подлєгчи, подлєчи підкоритися, підлягти
подлєпєньш підліплений
подли, подлуг згідно з, за
поднєсєнє пред’явлення
подобанє користь, смак
подобно начебто, нібито
подозраньш, подомзрєиим підозрений
подоптанє потоптання
подпартє, подпєрєтьє підтримка
подпасєчьє див. пасєчищє
подпирати підтримувати
подписок працівник канцелярії, займався
безпосередньо писарською роботою
подскарбим особа, що відала державним
скарбом
подстароство уряд підстарости
подстаростим підстароста, намісник
старости, за його відсутності очолював
ґродський суд; подстаростим
провєнтовьш особа, відповідальна за
облік доходів і витрат
подстолим земський титулярний урядник
подсудковаїа дружина підсудка
подсудковство, подсудство земський уряд
підсудка
подсудок земський урядник, помічник
судді в земському суді
подсусєдок, подсусидок селянин без
власного земельного наділу
подчаство земський титулярний уряд
підчашого

нерухомості

поєдинкам поодинці
поєднатись домовитися, укласти угоду
поемиык виловлений
поживєнє користування
пожиток доход, користування
пожога пожежа, спалення
позабиване забиття
позаводити віддати у володіння
позванє див. запозванє
позваньш відповідач; позванаїа сторона
див. сторона позванаїа
позволєнє дозвіл
позов дворньш, задворньїм позов
задворного суду; доводити позву
вказувати на правомірність позову

позов собвєсчоньш позов, яким сповіщено
позовним лист див. лист позовним
позиване див. запозванє
позисканє одержання, придбання
позискати одержати, придбати
поискивати вимагати, домагатись
покажоним пошкоджений
показане показ, представлення
поком мир (=мирний договір)
поколкокрот кількаразово
покутнє потаємно
полбочок міра ваги
полгак, пулгак ручна вогнепальна зброя з
укороченим стволом

полєвє наліво
поличити вважати
полнаїа сторожа див. сторожа полиаіа
полніачим який виконує
половица половина
половим світло-рудий, сірий з жовтим
відтінком {про масть коня)

положєнє покладення, розташування
полоть, полть бічна сторона м ’ясної туші
полпіаты чотири з половиною
полугрошок півгрошок, монета в Речі
Посполитій, що дорівнювала половині
гроша
полупити пограбувати
полуплєньш пограбований
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полцє невелике поле
помєнєньш зазначений, названий
помєнити зазначити, назвати
п ом ф кован є погодження, полюбовна
угода
п о м ф кован ьш вирішений полюбовно,
погоджений
п о м ф ков ати вирішити полюбовно,
погодити
помєрноє торговельний податок від
перемірювання зерна та інших товарів
поможєнє допомога, сприяння
помочно сприятливо
помысл удача
понамєсіииик управитель (урядник)
маєтку
понєваде бо, оскільки
понєдалєку неподалік
поиіати нєвєсту одружитися
попальш припалий
попаріиє підтримка, сприяння
попєличим попелястий, сірого кольору
попиранє наполягання, підтримка,
сприяння
попирати наполягати, підтримувати,
сприяти
пописы вати описувати
поправа статуту виправлення, доповнення
Другого Литовського статуту; поправа
калєндару впровадження нового
стилю
поправє направо; по правом руцє
направо, по правій стороні
поприсіажєнє заприсягнення
поприсож оньш заприсяжений
попсоване пошкодження
порє£рє реберна частина худоби
порозумєванє порозуміння
поруб місце вирубки лісу
порубане рубка, порубка
посажєнє заселення, осадження
посєсо/7 тимчасовий землеволоділець
посєсьііа тимчасове або взагалі
землеволодіння
посє<* див. пору£
посєчност кгрунтов понищення земель
посилокь допомога

посланє доручення
послуга служба; послуга зєм скаа Рєчи
Посполитоє державна служба
посмоіирити побачити, подивитись
посол зємскии обраний сеймиком від
воєводства цосланець на сейм
посполите, посполито взагалі, в цілому
посполитоє дєрєво див. дєрєво
посполитоє
посполитоє право див. право посполитоє
посполитосію загальність
посполшиство громада, загал
посполитим загальний, громадський,
простолюдний
посполство простолюд
посредок, посродок посередник,
посередництво, середина
поставлєиьш призначений
постановєнє постанова, угода; закладання,
заснування
постановитись з'явитися, стати
посторонним сторонній
пострєлєнє поранення
пострєлити поранити
поступати передати, поступитися
поступлєньш уступлений
поступєнє передача, поступка
поступок правньш судовий процес
посьіланє відрядження, доручення
посьіпанє засипання (ставу)
п о т к а т и спіткати
потому так
поімрєба воєнна кампанія; нє п о тр еба
непотрібно
п о тр и к р о т тричі
потрикро/иньш триразовий
п о ти к ати спіткати
потюгати притягати
похвалка образа
похибліати порушувати
nOlfTHBUH поштивий
починєнє вчинення
почииєньш вчинений
почиток раз?
пощєпанє пошкодження
правє майже
правнє законно, правомірно
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правнаїд оборона див. соборона правнаїа;
правноє чинєнє див. чинєнє правноє;
правньш затог див. затіаг правньш;
правньш пєрєвод див. пєрєвод
правньш; правньш поступок
див. поступок правньш
право: право арєндовноє право щодо
орендування землеволодінь; право
вольїнскоє Другий Литовський статут;
право даровизноє дарче право, право
щодо дарування землеволодіння; право
дєдизноє, дєдичноє право стосовно
спадкового землеволодіння; право
д ож ивотноє право стосовно
пожиттєвого землеволодіння; право
закунноє право стосовно купівлі
маєтків; право кадуковоє виморочне
право; право ку/іноє торгове право;
право маидоборскоє магдебурзьке
право: система міського права, що
склалася в німецькому місті Магдебурзі;
право посполитоє сукупність
загальнообов’язкових норм,
установлених або санкціонованих
державою; право прирожоноє спадкове
право; право продаж ноє право щодо
продажу землеволодінь; ку праву, у
права перед законом, судом; над право
незаконно, поза правом; права близкост
врахування правом ступеня
спорідненості осіб стосовно спадщини;
права зємского с т а т у т див. с т а т у т
права зємского; права пєрєвод,
правньш пєрєвод див. пєрєвод права,
пєрєвод правньш
правцєм навпростець
прєд перед
прєдлужєнє продовження
прєднєишии важливіший
прєдсє, прєдсіа до того ж, усе ж
прєдсіавзіатє намір, почин
прєз через
прєзьіск ДИВ. зы скъ
прєзьіскати виграти справу в суді
прєизрєнє веління
прєкладати перекладати
прєконанє подолання
прєложєнє виклад, розповідь
прєложити викласти, розповісти
прєложоньш викладений

прєминульш позаминулий
прєношєнє перенесення
прєпадати зникати
прєпомнєти див. пропомнити
прєрєчоньш , прєдрєчоньш згаданий
прєсньш прісний (про мед)
прєто тому
прєшкрьінцьіса див. давн о ст зємскаїа
прєш льш минулий
п ри вф н єн ьш повернений
привилєм королівський документ, що
засвідчував права його отримувача
привлащ ати присвоювати
привожоньш приведений
приволати офіційно викликати і повторно
викликати до суду
приволанє, привольїванє офіційний
виклик і повторний виклик до суду
приворочати повертатися
пригледанє нагляд
пригоднє, с пригоды принагідно
приданє доручення
приєханє приїзд
призволєнє згода
приммованьш прийнятий
принмовати приймати
приистє прибуття
прикладам за прикладом
прилбица забрало
приложєяє прикладання
приложоньш прикладений
принципал особа, справу якої в суді веде
умоцованьш ; призвідець
припаднєнє припадання
припатритисга приглянутися
приповєдатисіа висловлювати претензії,
зазіхати, претендувати
припозов повторний позов
припозы вати повторно позивати
приправити довести, призвести
припужоньш наляканий
припущ ати допускати
припущ оньш допущений
прирєчєнє обіцянка, промовлення
прирожоньш потомствений, спадковий;
прирожоноє право див. право
прирожоноє
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присаж ати присаджувати
присєлок невелике село біля більшого
села, з яким воно становило єдиний
маєток, бувало, що воно - висілок цього
більшого села
прислуханє заслухання
прислухати належати, підпорядковуватися
прислухаючиїї приналежний
присмотрємє приглядання
присм оіирєтиш приглянутися
приспорити пришвидшити
пристигнути виявити, застати
пристояти належати
присужоньш присуджений
присіага тєлєснаїа у польському праві
присяга, яка виконувалась особисто, а не
уповноваженою особою
присіаясньш див. лавник
приточитись відбутися, статися
п р и хи л ьти сь зважати
прихутиванє заохочення
причина клопотання, подання, привід,
сприяння
п р и ч и н ьти сь замовляти слово,
звертатися з проханням, сприяти
приш льш майбутній; близко пришлым
найближчий згодом
приіатєл полюбовний суддя, умоцований
приіатє/іским полюбовний
п р обацы а доказ
провєнтовьш подстаростим
див. подстаростим провєнтовьш
продаденоє право див. право продаденоє
продаденым л и с т див. л и с т купчим,
продадоным
продакє продаж
продок предок
прозваниє назва
прозєквовати вимагати
п ром стє прохід
прокуратор див. умоцованьш
промєжку між
проползлым який не відбувся;
проползльш рок див. рок проползльш
проползти пропустити
прополшити забути
протєстовати(сь) заявляти, протестувати,
скаржитися

протєстацьімньш л и с т див. л и с т
протєстацьш ньш
протєстацьш скарга проти якогось
насильства, зокрема внесена до судовоадмініртративної книги
противко відносно, проти, стосовно
противо проти
прото тому
проч геть
прошлым минулий; близко прош лым
зовсім недавній
прудшим швидший
публикацьш обнародування, оголошення
публиковати обнародувати, оголошувати
п устн ьш , пустовским запустілий, пустий
п утн ы м слуга див. слуга п у тн ы м
пущ ати пускати
пущ єяє передача у володіння
пчолинаь дєсєтина див. дєсєтина
пчолинаь
піасть кулак
піата див. н арож н и к
радца, рамца член ради міста з
магдебурзьким самоврядуванням
рантух головний жіночий убір
рата частковий нормований внесок
державного податку до скарбу
рациіа аргумент, довід, міркування
рєвидованє див. зрєвидованє
рєєстр список справ, що розглядалися на
судовій сесії, список завданих шкод
рєза спрямування?
рєкгрєс відступ
рєкурс позовна заява до вищої інстанції
рєліацьшньш суд див. суд рєліацьшньш
рєліацьііа зізнання, повідомлення

(івозного)
рєцєсь постанова сейму, оголошена після
його закриття
рєч річ, справа; рєч нєможнаїа
неможливо; рєч сосужонаїа вирішена в
суді справа
рєчєнє мовлення, промовлення
рєчищ є колишнє русло ріки
рожам чоловіча, жіноча стать
рожоным кровний, рідний
розбєчисіа розбігтися
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роздєл частина (розділ) Литовського
статуту
роздєлок, роздилок поділ (маєтку)
розєздь об’їзд
роз£і/мъ відкладання, призупинення
розгляду судової справи за угодою
сторін
розєі/мовати відкладати, призупиняти
розгляд судової справи
розлом розлив
розм ф див. вим єлок, вьімєрок
розмножати збільшувати, примножувати
розмысл, розмышлене роздум
розннца незгода
розтати див. розєкмовати
розоимь див. розєкмь
розручєнє розкидання
розріадити розсудити
розсудок обміркування, рішення
розьємь див. розєимь
рок термін судових засідань, судова сесія;
термін офіційної акції; строк, термін в
офіційному документі; рок завитим
остаточний судовий термін; рок
заховалим пропущене судове
засідання; рок проползльш судове
засідання, яке не відбулося; рок словньш
термін судового засідання, оголошений
не письмовим позовом, а усно возним;
рок збивати, бурити заперечувати
правомочність терміну судового
засідання з приводу справи, що
розглядається; рок зложити
див. зложити рок; доводити року
вказувати на правомірність строку,
терміну
роки сесія земського суду; ці роки були
святотрикоролівські, святотроїцькі і
святоміхальські, бо відкривалися
наступного дня після таких рймокатолицьких свят: Трьох Королів
(припадає на 6 січня), Святої Трійці
(було рухливим) і святого Міхала
(29 вересня)
росказанє наказ, розпорядження
росказати наказати, розпорядитися
р о сп ар тє див. к о н т р о в ф с и а
роспаш орна земля
роспиранє див. ком тров^сы іа

роспирати(сіа) див. коятров^гговати
роспис див. розєимь
росписувати відкладати, призупиняти
розгляд судової справи
роспорош ити розігнати
росправа судовий розгляд; росправа
сачєвистаїа судовий розгляд з
особистою участю сторін
росправованє сперечання в суді
росправовати(сіа) судити(ся)
роспущєнє розпуск (<війська)
ростєгати зволікати
ростіагати(сіа) пош ирюватися)
ротмист/? командир пішої роти при замку
рочки сесія ґродського суду
руда, рудка потік, рівчак, струмок
рукодаиныи, рукодай ни й довірена особа
рукоданим вручений
рукоємство порука,"поручительство
руку дати поручитися
рухом иє добра див. добра рухомьіє
ручачи, ручєчи ручаючись
ручка міра ваги меду, сиру
ручник рушник
ручница полегшена гаківниця меншого
калібру з рівним дерев’яним ложем і
ґнотовим замком; ручница губчаста»
рушниця-гаківниця, в якій порох
запалювався не ґнотом, а тліючою
губкою, схожою на бороду, через що цю
рушницю звали ще бородатою
руш ати зганяти
рушєнє зігнання; рушене повєту
ігнорування повіту при розгляді справ?
руш оньш зігнаний
рьідєль лопата
ры м скии римокатолицький
р и х л о скоро
р и ц ф с т в о шляхта Великого князівства
Литовського, Польського королівства,
Речі Посполитої
риш тун ок зброя, ДОСПІХИ
родити судити
сагаидак налучник, чохол для лука і
колчана
сажавка невеликий ставок біля ставу,
зв'язаний з ним греблею, у ньому
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зберігали живу рибу на біжучі потреби
панського двору, а також після спусту
ставу тримали мальків до його
заводнення
сакви дві з ’єднані одним полотнищем
торби, які перекидають через плече (на
груди і спину) або через спину коня
сам отрєт, самотрєтєи утрьох
свєдєі(ств0, свіадоі(Ство засвідчення,
підтвердження
свєдок свідок-старожил, свідок при
складанні документів
свєдсшє, свѣдаме відомість, знання,
свідчення; дліа свєдаміа до відома
свєрєпа, свирєпа кобила
своволєнство, своволнос/w безчинство,
непокора, сваволя
свовалньш свавільний
свіатки святкові дні
свіатобливьш святопомний
свіато грєчєскоє православне свято
себр родич
сєгорочиьш цьогорічний
сєдмикгродскик семигородський
сєздє сюди, тут
сєїде, со им вищий законодавчий орган Речі
Посполитої; сєїде єлєкцьш иьш сейм,
котрий обирав короля; сейм
короиацы ины к сейм, котрий
коронував короля; сейм Великого
киїаства Л итовского сейм, який діяв
до Люблінської унії 1569 р.
еєкмик, сої/мик з ’їзд шляхти воєводства;
сєимикдєпутаїискии сеймик, який
обирав депутатів до коронного
трибуналу; сєимик єлєкцьш сеймик,
який обирав по чотири кандидатури на
вакантний уряд підкоморія, земського
судді, підсудка або земського писаря
еєкмовьш суд див. суд сєі/мовьш
сєі/мскиї/ сеймовий
еєкрєтарь уряд при дворі короля
сєлищє колись заселене місце
сєнато/7 член сенату сейму Речі Посполитої
сєнаторскии стосується сенатора
еєрєйцизиа поземельний податок у
Великому князівстві Литовському на
військові потреби
сфміага свита з дешевого сірого сукна, сіряк

сєстрєиєі( племінник, брат сестри
сєс, сєсь цей
сказ, сказане див. всказ, всказалє
сказаиьш див. всказаиьш
сказати див. всказати
скази, сказнь див. всказ, всказанє
скала пагорб
сканцєловати понищити, понівечити
скар£ державна або замкова скарбниця
складанє роков призначення земських
років
складати призначати
склонно прихильно
склонность прихильність
скробаньш шкрябаний
скурины и шкіряний
скутєчиє успішно
скутєчиьш, скуточньш успішний
скуток наслідок, результат
славєлш ьш шанобливе означення
міщанина
слобода новозаселений пункт; певна
кількість років, протягом яких
господарства новопоселенців були
звільнені від повинностей на користь
пана; стовп з оголошенням заснування
слободи
слобнє усно
словньш усний; словньш рок див. рок
словиьш
слуга зал#ковьш боярин-ленник
державного замку, зобов’язаний до
виконання певних повинностей
військового чи напіввійськового
характеру; слуга пушиыіі представник
прошарку дрібної служилої шляхти,
який на ленному праві володів землею і
за це виконував різні доручення свого
сюзерена
служ ба земельно-податкова одиниця в
селянському користуванні; послуга
служє£ник слуга землеволодільця
смє/ггєльноє бєспотомьство
див. бєспотомьство СМ фТЄЛЬНОЄ
снаднєнших# придатніший
совито в подвійному розмірі, подвійно
совитосіп подвійна оплата шкоди або
заруки, закладу, встановлена судом
совитын подвійний
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содранє з н и щ е н н я , п о р в а н н я
содраньш з н и щ е н и й , п о р в а н и й
сознанє, сознаванє о с о б и с т е п о в і д о м л е н н я
в су д і і в п и с а н н я й о г о в а д м ін іс т р а т и в н о судову кн и гу

сошник с т а р о с т а ч а с т и н и м іс т а - с о т н і
спадати п р и п а д а т и
спальш я к и й д і с т а в с я
спижованє о з б р о є н н я
спирати о б ґ р у н т о в у в а т и , п і д т р и м у в а т и
спиратись д и в . контровф товати
списанє, списованє с к л а д а н н я о п и с у
спложоныи н а р о д ж е н и й
сполєчнє р а з о м , с п іл ь н о
СПОЛЄЧНЬІІ/ с п і л ь н и й

сползти з н и к н у т и
сполок с п і л к а
сполох р а з о м
спольє п о л я н к а , у з л і с с я ?
спомєнєньш з г а д а н и й
способити з а л у ч и т и , з а о х о т и т и
спосо&пєньш з а л у ч е н и й , з а о х о ч е н и й
спосо£ньш з д а т н и й , о х о ч и й
справа с у д о в и й п р о ц е с , п и т а н н я ,
р о з г л я н у т е в н ь о м у ; справа болшаїа
с п р а в а с т о р о н и в с у д і н а б іл ь ш у су м у ,
щ о д а в а л о ц ій с т о р о н і п р а в о н е
з ’я в и т и с ь н а р о з г л я д с п р а в и н а м е н ш у
с у м у в ін ш о м у с у д і; справа
арєстованаь, ареш тованая
д и в . арєсиі, ар єш т
справєдливост п р а в о с у д д я
справоватисіа в е с т и с п р а в у , п р а в у в а т и с я ,
судити ся

справца т и м ч а с о в и й п о с і д а ч
спрєчанє с п е р е ч а н н я
спротив в с у п е р е ч
спротивєнє с п р о т и в
спротивлєньш, спротивньш

уряду

який чинить

о п ір

с п р ь т домовьш д о м а ш н і й с к а р б
спу ст в і д в е д е н н я в о д и із с т а в у з м е т о ю
ви б р ати з н ьо го р и б у та о ч и сти ти й ого

спустити п е р е д а т и (у володіння)
спусіиньш я к и й с т о с у є т ь с я с п у с т у
спущєнє п е р е д а ч а
ерокгии с у в о р и й
ерокго с у в о р о

ставу

ср о к го ст суворість
ставищ є місце, де раніше був став
стадло малжєнскоє шлюбний стан
стадо свєрєпєє табун кобил
станє явка (в суді)
становиско, становищ е місце
розташування, табір
становити призначати
становитись явитися
зстародавна здавна
староста королівський намісник у
старостві
старостина дружина старости
староство адміністративно-судовий округ
на землях державного домену
ст ату т звід законів; с т а т у т права
зємского Другий Литовський статут
стацєь повинність щодо утримання на
постоях гінців, послів, війська тощо;
еквівалентний грошовий податок
ствф ж ати стверджувати
стведтжоньш стверджений
етєна насип, який служив межею між
землеволодіннями
етєрєчи стерегти
стєчатись, сти чати сь виходити,
надходити, стосуватися, торкатися
стоивати перебувати, стояти
стал землі державного домену
столник земський титулярний уряд;
придворний уряд у Великому князівстві
Литовському
стопєнь крок, рівень, щабель
сторожа полнаь польова сторожова
прикордонна служба
сторона відповідач, позивач; сторона
ж ало£наь позивач; сторона
наповодоваь, поводоваь позивач;
сторона наруш онаь потерпіла
сторона; сторона со^ражонаь позивач;
сторона сотпорнаь відповідач;
сторона п озванаь відповідач; стороны
з боку; з сторон и стосовно; на
сторону соткладатн див. соткладати
на сторону
страта програш справи в суді
страчене втрата
стрєлба вогнепальна зброя
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стрєлєі< мисливець на службі у
землеволодільця
стручєяє скасування, списання
стрьієчиьіи браm див. б р а т стрьієчньш
стрьш , стры к брат батька
стулиоє коло див. коло стулноє
стагати, стач ати діяти, тривати
ст (агатиса, ст ач ати с а припадати
субдєлєгат особа, уповноважена іншою
особою тимчасово виконувати її
обов'язки
суграмиик, суграничник землеволоділецьсуміжник
судинаа дружина судді
судиньш суддівський
судич син судді
судоваа изба див. изба судоваа
судовнє в судовому порядку
судовьш член суду
судьі: суд асєсорскии державний суд, який
розглядав справи стосовно королівських
міст; суд головньш трибуналекии
коронний трибунал, сесії (каденції)
якого, що навесні і влітку відбувалися в
Любліні, були апеляційною інстанцією
стосовно рішень ґродських, земських і
підкоморських судів Малої Польщі та
українських земель у складі Речі
Посполитої; суд задво/шьш суд
особистої королівської юрисдикції; суд
зємскии виборний шляхетський суд
воєводств у цивільних справах; суд
каптуровьш суд, який під час
безкоролів'я діяв на території воєводств
і заміняв суди інших інстанцій; суд
кгродскии суд королівських намісників
(старост) у кримінальних справах; суд
подкоморскии суд підкоморія, який
розглядав суперечки щодо маєткових
меж; суд рєлацьіиньїи королівський
суд, який розглядав справи за апеляцією
і справи, передані від асесорського суду;
суд сєимовьіи найвищий королівський
суд, що діяв під час сейму - у перервах
між його засіданнями
суда, судьа зємскии земський урядник,
член земського суду; суда, судьа
кгродскии член ґродського суду
сужене судовий розгляд, судочинство; под
сужєиєм під час роботи суду

сужоныи суджений
сукколєктор див. поборца
сукмам різновид свити, переважно із
домотканого сукна
сулжємє сумління
супєрярбтєр головний з полюбовних
суддів
супф сєдовати відкладати, відстрочувати,
призупиняти
суполиа повністю
суполныи повний
суспємдовати див. супф сєдовати
сучовєх суччя, сухостій
сховаиє зберігання
ечадок див. щадок
считєтиса див. щ итєтиса
сьіиовєх< племінник, син брата
сы новица племінниця, дочка брата
сьірєц міра ваги солі
та/фочньш минулорічний, торішній
такса грошова сума, котру сторона
зобов’язувалася сплатити в разі
порушення нею судового рішення;
оцінка майна тощо
тал ер талір, тарілка
талеф високопробна срібна монета
тверпост маєтковий документ; міцність,
надання сили, правомочності
тведжа невеличкий замок (замочок)

ТЄДЬІ тоді
тєжа р тягар
тєлєснаа п ри сага див. п ри сага
тєлєсиаа
тєра? тепер
тєрмин див. рок
тєстам єи т духовний заповіт
тисавы и світло-гнідий, каштануватий (про

масть коня)
ти чи ти са стосуватися, торкатйся
ткн ути са стосуватися, торкатися
товар худоба, переважно велика рогата;
товар косм аты и хутра
тогды тоді
то л и к р о т, тол (и )ко кр о т стільки разів
торгь угода
торгати штовхати
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торгнутисіа зазіхнути, замахнутися
торги право на торг - торгівлю в місті в
один із днів тижня
трвати тривати
трвога загроза, тривога
трєтимник міра ваги, в основному
стосовно зерна
трибунал коромньш див. суд головньш
трибуналскии; трибунал литов скии
апеляційна інстанція стосовно рішень
ґродських, земських і підкоморсысих
судів Великого князівства Литовського в
складі Речі Посполитої
троска піклування, турбота
труднити завдавати клопіт, перешкоджати,
утрудняти
тувална рушник
туркус бірюза
тьідєм, тьшдєм тиждень
тіагльш селянин (селянське господарство)
з земельним наділом, що оброблявся
його робочою худобою, якою
оброблялась і панська земля
уближємє заподіяння збитків, ображання
гідності
уближити заподіяти збитки, образити
гідність
уважємє повага
увєзамє офіційне введення возним у
володіння маєтком
уверху вище
у в іш ч и » ли ст див. л и с т у в іш ч и »
увазамє, увіазываме див. увєзамє
увазати офіційно ввести у володіння
увгазатисіа бути введеним у володіння
угодити погодити
угодливьш встановлений шляхом угоди
удєлати вчинити
удругоє подруге
узвыш вище
узцубровгм дібровою, подібров’ям
узичити надати
узнаване, узнане вивідання
узновлєньш відновлений
узновліати див. взновліати
узруш ити див. взруш ити
уистити внести, засвідчити, сплатити

уисчоньш, уищ оньш внесений,
засвідчений, сплачений
уиіцємє внесення, засвідчення, сплата
уммовати віднімати, утинати
уквапліатисіа квапитися
украимньш , украііньш окраїнний
укри*жоньш скривджений
укрочити вступити
улацнити облегшити
улєи вулик
ум єєтн ьш вмілий, вправний
умємшати зменшувати
уморати, уморочати оголошувати
недійсним, скасовувати
умоі(нємє зміцнення, підтвердження
умоі<нити зміцнити, підтвердити
умоцованын особа, уповноважена
стороною для ведення судових справ;
умоцованьш лисім див. л и с т
умоцованьш ; умоцованьш листовьш
умоцований з уповноважувальним
листом
ум и сли ти задумати
умьіслнє навмисно, наперед продумано
упад програш справи в судовому процесі
упадати програвати справу в судовому
процесі
упалы и який програв справу в судовому
процесі
у п ат р и ти взяти до уваги
упевнити гарантувати, забезпечити
упередити випередити
упоминалньш нагадувальний;
див. на(в)поминалньш ; упоминалньш
л и с т див. л и с т на(в)поминалньш ,
упоминалньш
упоминаяє нагадування
упоминатисіа нагадувати
упом инокь дарунок
упор непослух, спротив
упорне уперто
упорньш противний, упертий, який чинить
опір
упривилєвати надати привілей
уприм мост лю б’язність, привітність,
щирість; шаноблива форма звертання
серед шляхти
уприимьш люб’язний, привітний, щирий
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упустити не дати, не забезпечити
урожоныи шанобливий означник
шляхтича-землеволодільця
урочы стьш див. врочыстыи
уріад див. вріад
урьдник див. вріадник
урьдовне див. вріад овнг
уріадовьш див. врьдовньш , вріадовьш
усилнє наполегливо
усиловане намагання
усиловати намагатися
усказати вказати
уска/юкитисіа поскаржитися
услуговане послужливість
успокоене заспокоєння
усполем разом
усправедливене виправдання
усправєдливитисіа виправдатися
уставати діяти
уставити встановити, призначити
устави чиє наполегливо, посилено
уставичньш наполегливий, посилений
уставлєньш встановлений, призначений
уступатисіа вступати, вторгатися
уступене, уступ(л)ене див. зступене
утвєржєяє зміцнення, надання сили
утвєржоньш зміцнений, який набрав сили
утєкльш який утік
утєктисіа див. втєктисіа
утирати сь див. втиратись
у ти ь качка
утраіуіє, утрачене втрата
утьжене тяжкість, шкода
уховати врятувати, зберегти
уходити уникати
уходы лісові та річкові угіддя, якими могли
користуватися різні прошарки населення
учлс(т)ник див. вчлс(т)иик
учинене див. вчинене
учинити волньш див. волньш учинити
учикковьш припадковий; який стосується
вчинку
учинность прихильність
у чсти вост, у ч ти во ст поштивість
учстивы н, учтивьш поштивий
учтити шанувати

ф альнды ш тонке англійське чи
голландське сукно
фєрєта прикраса до жіночої сорочки
ф льм скии фламандський?
фалварк шляхетське господарство,
селянський хутір
фо/ікговати сприяти
фолюш сукновальня
фортєлнє підступно, хитро
фортель підступ, хитрість
фортунне щасливо
форумі судова інстанція
фундовати юриздыцыю
див. юриздыцыю фундовати
фундоватись оселятися, осідати з метою
завести господарство
хворост кущ?
хлє£ буханка, хлібець
хлопъ простолюдин, селянин
хмелище місце, засаджене хмелем або на
якому раніше ріс хміль
хованьш утриманий
ховати зберігати, утримувати
хороба ш блож наь тяжка хвороба, що
приковує до ліжка
хоружин земський урядник, допомагав
воєводі і каштелянові у скликанні
шляхетського ополчення
хоружич син хоружого
хоружство земський уряд хоружого
х о т ь хотячи
хоть хоча
хтоколвє(к) будь-хто, хто-небудь
хуm бажання, воля, намір
х у тл и в є охоче
хутли вьш , х у тн ьш бажаний, сповнений
прагнення, охочий
цєдула, цидула приватна записка, лист
церокгра^, ц ы рокграф боргова розписка
чи посвідчення, рукопис
цесар т у р е н и м турецький султан
цессы ь передача володіння
цло мито
цын, цына, цѣна олово, цинк
цьть тесть
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шкрутєниа дізнання, слідство
шлык кругла або конічна суконна шапка,
обшита хутром
ш лахєтньш означник шляхти, а також
верхівки міщан державних міст
ціманєц дорогоцінний камінь
шмарач смарагд
штоколвє(к) що-небудь
шурни брат дружини

частокрот часто
чвєрть міра ваги
чгрьгц польська назва червня
ЧфВОНЬІК золотьш ДИВ. ЗОЛОТЫМ
чєрвоньш
чєрчатьш пофарбований в червець
чили або
чинємє правноє судовий хід справи
чинш грошова данина
члонєкь частина (права)
чоловєкь підданий
чоломбитє чолобиття
чоповоє податок від виготовлення і
продажу алкогольних напоїв

щадок нащадок
щитєтисга захищатися, прикриватися
щодробливост щедрість
им єньє

шарлаїи шовкова тканина або сукно
пурпурного кольору
шарлатовьш зроблений із шарлату
шафа/? розпорядник грошових сум, особа,
яка вела справи установи чи маєтку,
прикажчик
шафованє володіння, розпорядження
шафовати володіти, розпоряджатися
шафунок володіння, розпорядження
шацовати виводити вартість, оцінювати
шацунок оцінка
ш вакгф шваґер, чоловік сестри
шфсть масть коня
ширєи ширше
широкост простір, розмір, ширина
шкалєвати ображати
широцє широко
шкодно жаль, шкода

див. имємє

юж уже
юрамємт присяга
юридыка територія, вилучена з-під міської
влади, на яку поширювалася влада
певного володаря (старости, магната)
юриздицыіа юрисдикція; юриздыцыю
фуидовати офіційно проголошувати
правоздатність судового засідання
іакиико/івєк будь-який
іако як, начебто, ніби
іакобы начебто, ніби, щоб
іакоколвєк будь-як
а т к а легка будівля для торгівлі,
ярмаркова палатка
іащии раніший, попередній
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК*
Авгу ст див. Сиґізмунд Авґуст
Агараскж Стєцко 308
Аксакь И н ь (Aksak Jan) 579, 813,814
Александр (Алєксандрь, Алєксандрь,
Алєксандрь, Алєксаньдрь,
Алєкьсандрь) 266, 267, 347, 378, 379,
387,
389, 390, 396, 398, 896
Алєксандрь див. Алєксандро
Алєксаньдрь див. Алєксалдро
Алєксандєр Володимєрович
див. Олександр Володимирович
Алєксалдро (Алєксандрь, Алєксаньдрь,
Алєксандрь, Алєксаньдрь,
Алєксандрь) 328-331,342,345,346,
349, 372, 375, 441
Алєксандрь див. Александр
Алєксандрь див. Александр
Алєксандрь див. Александр
Алєксандрь див. Алєксандро
Алєксаньдрь див. Александр
Алєксаньдрь див. Алєксалдро
Алеяссѣм 395
Алєкьсандрь див. Александр
Алєксандрь див. Алєксаядро
Андрєм див. Андрій
Андрєм див. Андрій
Андрєм Занков сын (Андрѣм Занков сын)
857, 863
А ндрим[...] 869
Андрим див. Андрій
Андрій (Андрєм, Андрєм, Андрим, АндрѴсь,
Андрѣм, Andruszko) 26, 129, 308, 605,
702,714, 791,792
Андрузским Пєтрь 238
Андр^сь див. Андрій
Андрѣм див. Андрій
Андрѣм Занков сын див. Андрєм Занков сын
Антон 670
Антонєнко Васил 646
Антонович Владимир див. Антонович

Володимир

Антонович Володимир (Антонович
Владимир, Antonowicz Wlodzimierz) 40,
48, 202
Аратовским Сергеи див. Оратовський
Сергій
Аратовський Сергій див. Оратовський
Сергій
Аратовьским Сергеи див. Оратовський
Сергій
Бабєцьким Пєтрь (Babecki Petrus) 653,654
Бабинський Василь 63,447
Бабичєнько Кондрать 851
Бабичєнько (Омєшн 851
Баганденко Харко (Багандєнко Харко) 126,
308
Багандєнко Харко див. Баганденко Харко
Базаринський Остафій (Bazarinski Ostafei,
Bazarzinsky Ostafei ) 47, 72, 325, 326
Баибуза 599
Бамбуза Грєгорєм див. Байбуза Григорій
Васильович
Бамбуза Грєгорєм див. Байбуза Григорій
Васильович
Бамбуза Григорєм див. Байбуза Григорій
Васильович
Бамбуза Григорєм Василевич див. Байбуза
Григорій Васильович
Бамбуза Григорєм див. Байбуза Григорій
Васильович
Бамбуза Грьігорєи див. Байбуза Григорій
Васильович
Бамбуза ПЗІнь див. Байбуза Ян
Бамбузина Марина 257
Баиб&а Грєгорєм див. Байбуза Григорій
Васильович
Бамбуза Григорєм див. Байбуза Григорій
Васильович
Бамбуза Григорєм див. Байбуза Григорій
Васильович
Баиб&а Григорим див. Байбуза Григорій
Васильович

* Прізвища, імена та прізвиська подаються в сучасній транскрипції (як у вступі та видавничих
заголовках до документів) і в транскрипції, представленій у документах.
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Бамб^за Григорєи див. Байбуза Григорій
Васильович
Байбуза Григорій див. Байбуза Григорій
Васильович
Байбуза Григорій див. Байбуза Григорій
Васильович
Байбуза Григорій Васильович (Байбуза
Грєгорєм, Байбуза Грєгорєм, Байбуза
Григорєи, Байбуза Григорєи Василєвич,
Байбуза Григорєи, Байбуза Григорєи,
Байбуза Григорій, Байбуза Грєгорєм,
Баиб&а Григорєи, Байбуза Григорєи,
Байбуза Григорим, Байбуза Григорєи,
Baibusza Hrehori, Baibuza Grygory,
Baibuza Grzegorzy, Baibuza Hrehorei,
Baibuza Hrehori, В ay buza Grygory,
Baybuza Hrehori, Baybuza Hrehory,
Baybuza Hryori, Baybuza Hrzihorzey,
Baybvza Hrechory) 24, 26, 37, 38, 74,
98, 103, 120, 124, 209, 234,251, 255-259,
311-315, 326, 362, 366, 369, 387,406,
412,420, 423, 437,438, 453,460, 471,
473,483,496, 499, 502, 504, 515, 516,
518, 520, 524, 533, 535, 537, 544, 546,
551, 555, 558, 570, 572, 593, 594, 596,
598, 603, 605, 607, 608, 620, 622, 624,
632, 633, 636, 637, 639, 642, 647, 657659, 664, 677, 679, 682, 689, 698, 699,
701, 702, 709, 713, 715, 716, 721, 738,
747, 748, 753, 755-759, 764, 765, 769,
775, 776, 779, 789, 792, 793, 796, 798802, 806, 807, 813, 814, 817, 819, 847,
848, 850, 852, 853, 855-858, 863-865,
867, 870, 872, 874-876, 881, 883, 888,
890, 891, 911-913, 917, 927, 929, 932,
936,
937, 940, 942, 943, 953, 955, 964,
967, 968, 970, 972, 974, 978, 985, 987,
988, 991, 998, 1000, 1003, 1005, 1010,
1011, 1013, 1014, 1018, 1020, 1033-1035
БайбузаІван 118, 579
Байбуза Ян (Байбуза ГЗнь, Baibuza) 311315, 486
Байбузи 107
Бакум (Бак&и, Bakum) 126, 308, 533
Бак Ум див. Бакум
Бал Пєтрь (Bal Piotr, Bal Piotr s Choczwi,
BalP.) 648,652,813,814
Ба[р...] Пєтрь 987
Барановскии Воитєх див. Барановський
Войцєх

Барановскии Воитєх див. Барановський
Войцєх
Барановскии Воитєхь див. Барановський
Войцєх
Барановський Войцєх (Барановскии Воитєх,
Барановскии Воитєх, Барановскии
Воитєхь, Baranowski Albertus,
Baranowsky Albertus) 94, 373, 382, 414,
416,420,
423, 426,428^130, 432, 435,
436,446,457, 464,468, 471, 473, 475
Барбара 600,601
Барбара див. Барбара, дружина Юші
Потапевича
Барбара, дружина Юші Потапевича
(Барбара) 389,395,400
Бартломєи свєтом 478-480
Бартошенко Гарасим (Бартошєяко Гарасим)
875,876
Бартошєяко Гарасим див. Бартошенко
Гарасим
Бахтіяр (Bachtiyar) 107, 158
Безводицький Томаш 594
Белза Вітольд (Betza Witold) 44, 51,718
Бережецька Павлова Марина Григорівна
Непитуща Орловська (Бєрєжє^каїа
Павловав Марина Григорєвна
Нєпит&цаїа (Орловскаа, Непитуща
Орловська Марина, Нєпит&чаїд
Марина, Нєпит&ца М арина,) 78, 877,
878
Берендин Ждан (Бєрєядия Ждая) 126,308
Бетський Андрій (Бєтскии Андрєи) 123,
306
Бєкгановскии Станиславь
див. Бєґановський Станіслав
Бєлєі/ким Томапгь див. Бєлецький Томаш
Бєлєцкии ҐЗІнь див. Бєлецький Ян
Бєлостоі/кии Микита 152
Бєрдичовским Ивая Вомникович 393
Бєрєжєі^каїа Павловаа Марина Григорєвна
НспиіѴщаіа (Орловскаїа
див. Бережецька Павлова Марина
Григорівна Непитуща Орловська
Бєрєжєцкии Фалелѣм 323
Бєрєядия Ждая див. Берендин Ждан
Бєрнашовскии Бартопгь 103 З
Бєрьнашовскии ПДнь 5 81
Бєтскии Андрєи див. Бетський Андрій
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Бєґановський Станіслав (Бєкгановскии
Станиславъ) 64,303,304
Бєзводиг/кии Томашь 594
БєззУбєнко Харко 853
Бєлецький Томаш (Бєлєцкии Томашь,
Бєлєі/кии Томашь) 90, 354,746,750
Бєлецький Ян (Бєлєцкии И нь, Бєлєі/кии ї&н,
Бєлєцькии, Bielecki) 619,869,870
Бєлєцким Томашь див. Бєлецький Томаш
Бєлєг/кии ХАн див. Бєлецький Ян
Бєлєцькии див. Бєлецький Ян
Бик Петро 52
Бики 841
БиківнаКахна 52
Биківна Настасія див. Дубицька Іванова
Настасія Петрівна
Биківна Настасія Петрівна див. Дубицька
Іванова Настасія Петрівна
Биковський Юрій 57
Блажєвскии Жикгимук/и (Biazewski
Zigmunt) 648, 652
Богдан 882
Богданович Ивашко 348, 378
Богдановь Кузьма 764
Боговити// Аядрєи див. Боговитин Андрій
Боговитин Андрій (Боговитин Андрєи,
Bohowitin Andrzei) 679, 680, 685, 910
Боговитин* с Козєрад Адамь 813
Богуфал Адам (Богуфал Адам, Богуфал
Адам, БУгѴфал Адам, Bogufal) 73,720722,
724, 726, 969, 970, 808
Богуфал Адам див. Богуфал Адам
Богуш 391
Богупгь 792
БоіѴрынскаа Полонѣіа див. Хребтовичівна
Богуринська Полонія
Бог&пєвичь Василєи 509
Бокєи див. Бокии
Бокєи Пєчихвостскии Х&н див. Бокій
Печихвостський Ян
Бокєи Пєчнфостскни ЇЛн. див. Бокій
Печихвостський Ян
Бокєи Пєчифостскии ІЗнь див. Бокій
Печихвостський Ян
Бокєи Пєчифостьскии \Лн див. Бокій
Печихвостський Ян
Бокиєваїа Пєчифостскаїа Фєдороваїа
Полагыа Чєшєиковна див. Бокієва

Печихвостська Федорова Полагія
Григорівна Чешейківна
Бокиєваїа Пєчифостьскаа Федорова»
Полагыа Григорєвна Чєшєиковна
див. Бокієва Печихвостська Федорова
Полагія Григорівна Чешейківна
Бокиєваїа Пєчифостьскаїа Федорова»
Полагыа Чєшєиковна див. Бокієва
Печихвостська Федорова Полагія
Григорівна Чешейківна
Бокиєваїа Фєдороваїа Полагѣіа Григорєвна
див. Бокієва Печихвостська Федорова
Полагія Григорівна Чешейківна
Бокиєваїа див. Бокієва Печихвостська
Федорова Полагія Григорівна
Чешейківна
Бокиєваїа Пєчифосткаїа Фєдороваїа
Полонѣіа Григорєвна Чєшєиковна
див. Бокієва Печихвостська Федорова
Полагія Григорівна Чешейківна
Бокиєваїа Полониіа Григорєвна Чєшєиковна
Фєдороваїа Бокиєваїа див. Бокієва
Печихвостська Федорова Полагія
Григорівна Чешейківна
Бокиєваїа Фєдороваїа Палагиіа Григорєвна
див. Бокієва Печихвостська Федорова
Полагія Григорівна Чешейківна
Бокии (Бокєи) 129
Бокии Пєчнфостскни Х&н див. Бокій
Печихвостський Ян
Бокии Пєчифостьскии Х&н див. Бокій
Печихвостський Ян
Бокии Пєчнфостскни Ян див. Бокій
Печихвостський Ян
Бокии Пєчнфостскни \Лн див. Бокій
Печихвостський Ян
Бокии Пєчихвостскии Хвилил див. Бокій
Печихвостський Филип
Бокии Пєчихвостскии Х&н див. Бокій
Печихвостський Ян
Бокии Фєдорь див. Бокій Печихвостський
Федір
Бокии Филипь див. Бокій Печихвостський
Филип
Бокии Х&н див. Бокій Печихвостський Ян
Бокієва Печифостська Федорова Полонія
Григорівна Чешейківна див. Бокієва
Печихвостська Федорова Полагія
Григорівна Чешейківна
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Бокієва Печихвостська Полагія Григорівна
див. Бокієва Печихвостська Федорова
Полагія Григорівна Чешейківна
Бокієва Печихвостська Федорова Полагія
Григорівна Чешейківна (Чешейківна
Полагія, Бокиєваїа, Бокѣсваіа, Бокієва
Федорова Полагія Григорівна, Бокієва
Федорова Полагія Григорівна
Чешейківна, Бокиєваїа Федорова»
Полагѣіа Григорєвна, Бокиєваїа
Федорова» Пал аги» Григорєвна,
Бокієва Печихвостська Полагія
Григорівна, Бокієва Печихвостська
Федорова Полагія Чешейківна, Бокиєваїа
Пєчифосткаїа Федорова» Полонѣіа
Григорєвна Чєшємковна, Бокиєваїа
Пєчифостскаїа Федорова» Полагыа
Чєшєиковна, Бокиєваїа Пєчифостьскаїа
Федорова» Полагыа Чєшєиковна,
Бокиєваїа Пєчифостьскаїа Фєдороваїа
Полагыа Григорєвна Чєшєиковна,
Бокѣева» Пєчихвостска» Фєдороваїа
Полагыа Григорєвна Чєшєиковна,
Бокієва Полонія Чешейківна, Бокієва
Печифостська Федорова Полонія
Григорівна Чешейківна, Бокиєваїа
Полониіа Григорєвна Чєшєиковна
Фєдороваїа Бокиєваїа, Bokieiowa,
Bokijowa, Bokyyowa Chwiedorowa) 50,
74, 76, 77, 78, 125,159, 660, 661, 699,
700, 707, 708, 710-714, 877, 878
Бокієва Печихвостська Федорова Полагія
Чешейківна див. Бокієва Печихвостська
Федорова Полагія Григорівна
Чешейківна
Бокієва Полонія Чешейківна див. Бокієва
Печихвостська Федорова Полагія
Григорівна Чешейківна
Бокієва Федорова Полагія Григорівна
див. Бокієва Печихвостська Федорова
Полагія Григорівна Чешейківна
Бокієва Федорова Полагія Григорівна
Чешейківна див. Бокієва Печихвостська
Федорова Полагія Григорівна
Чешейківна
Бокій Печифостський Филип Бокій
Печихвостський Филип
Бокій Печихвостський Федір (Бокій Федір,
Боким Фєдорь) 74, 76, 707, 709
Бокій Печихвостський Филип (Бокій Филип,
Бокии Филипь, Бокій Печифостський

Пилип, Бокии Пєчихвос/искии Хвилил)
687, 707, 709, 733, 769
Бокій Печихвостський Ян (Бокєм
Пєчихвосліскии \Л«, Бокєи
Пєчифослісюш ІЛн, Бок єи
Пєчифостским ІЯнь, Бокєи
Пєчифостьскии \Лн, Бокии ХАя, Бокии
Пєчифостскии IZ\н, Бокии
Пєчифостьскии ЇЛн, Бокии
Пєчифосліскт/ ЇЛн, Боким
Пєчифослгскш/ Ям, Боким
Пєчихвостсюш ІАн, Бокій Ян, Бокѣи
\Лн9Бокѣи &нъ, Бокѣи Пєчихвостсюш
ї&н, Бокѣм П єчихвостсюш ХЛн, Бокѣи
Пєчихвостсюш ІЛнь, Бок ѣи
Пєчихвостсю ш ї&нуBokey
Pieczychwostski Ian, Bokiei
Peczychostski Ian, Bokiei
Pieczychwostski Ian, Bokiei Pieczyfoscki
Jan, Bokii, Bokii Jan, Bokii Pieczichoski
Jan, Boky) 20, 23, 39, 50, 108, 180, 181,
183,
271, 272, 642, 644, 645, 649, 653,
655, 660, 661, 664, 665, 668-671, 673,
675-677, 679-684, 686, 687, 707-709,
771,786, 904
Бокій Федір див. Бокій Печихвостський
Федір
Бокій Ян див. Бокій Печихвостський Ян
Бокійова Печихвостська Янова Федора
Чаплянка 687
Бокієваїа див. Бокієва Печихвостська
Федорова Полагія Григорівна
Чешейківна
Бокієваїа Пєчихвостскаїа Фєдороваїа
Полагыа Григорєвна Чєшємковна
див. Бокієва Печихвостська Федорова
Полагія Григорівна Чешейківна
Бокѣи Г аврило Василєвичь 162
Бокѣи Пєчихвостскии їЛн див. Бокій
Печихвостський Ян
Бокѣи Пєчихвостскии ЇЛн див. Бокій
Печихвостський Ян
Бокѣи Пєчихвостсюш ЇЛнь див. Бокій
Печихвостський Ян
Бокѣи Печыхвос/исюш \Лн див. Бокій
Печихвостський Ян
Бокѣи Х&н див. Бокій Печихвостський Ян
Бокѣи ї^інь див. Бокій Печихвостський Ян
Болбас Василєи див. Болбас Ростоцысий
Василь
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Болбас Росто^кии Васил див. Болбас
Ростоцький Василь
Болбас Ростоцкии Василєи див. Болбас
Ростоцький Василь
Болбас Ростоі/кии Василєи див. Болбас
Ростоцький Василь
Болбас Росто^юш Х&н 360
Болбас Ростоцький Василь (Болбас Василєи,
Болбас Ростоі/кии Васил, Болбас
Ростоцкии Василєи, Болбас Ростоцкии
Василєи, Bolbas Basili, Bolbas Wasil)
425,952, 953
Бондаренко Фєдор (Бондаренко Фєдор,
Бондаренко Фєдор, БондѴренъко,
БукдѴренко Фєдор, Bondarenko Fedor,
Bundurenko Fedor) 489,491,492,498,
499,
510, 520, 582
Бондаренко Фєдор див. Бондаренко Фєдор
Бондаренко Фєдор див. Бондаренко Фєдор
Бонд^рєнько див. Бондаренко Фєдор
Боньдьфєнко 447
Борєико Богдан див. Борєико Кнєрутскии
Богдан
Борєико Кнєрутскии Богдан (Борєико
Богдан) 338,342
Борєико Фєдор 709
Борєиковаїа Богдановаїа 709
Борзобогатий Красенський Василь
(Борзобогатыи Красенскии Василєи) 87,
295, 296
Борзобогатий Красенський Іван
(Борзобогатыи Красенскии Ивань,
Борзобогатович Красенскии Йван,
Красенскии Йван) 87, 295, 296,403
Борзобогатович Красенскии Йван
див. Борзобогатий Красенський Іван
Борзобогатыи Красенскии Василєи
див. Борзобогатий Красенський Василь
Борзобогатий Красенскии Ивань
див. Борзобогатий Красенський Іван
Борис 857, 863
Борковьскии Ин 862
Бородавка (Бородавка, Borodawka) 481,
482, 484,494, 504
Бородавка див. Бородавка
Бородыченъко Васил 765
Боруковський з Биліна Ян (Боруковський
Ян, БорѴковскии з Билина \Ан,
Borukowski Ioannes, Borukowski

Joannes) 8 6 ,2 1 2 ,2 1 4 ,2 1 9 ,2 2 1 ,2 2 3 ,
227,246,253,274,276-279,281-284,
286-288, 290, 291, 293, 296, 315, 318,
320, 323, 336
Боруковський Ян див. Боруковський з
Биліна Ян
Бор#ковсюш з Билина ПЗн
див. Боруковський з Биліна Ян
БорякГ.В. 11,130
Боярський Іван Антонович (Боїарскии
Ивань, Боїарскии Ивань Антонович,
Боїарскии Ивань Антоновичь, Боїарскии
Ивань Аньтоновичь, Boiarski, Boiarski
Ywan Antonowicz) 489, 490, 493, 494,
496,497, 500-502,510, 582
Боїарскии Ивань див. Боярський Іван
Антонович
Боїарскии Ивань Антонович
див. Боярський Іван Антонович
Боїарскии Ивань Антоновичь
див. Боярський Іван Антонович
Боїарскии Ивань Аньтоновичь
див. Боярський Іван Антонович
Бра м Андрєи див. Брам Андрій
Брам Андрій (Брам Андрєи, Брамь
Андрєи) 76, 709, 879
Брамь Андрєи див. Брам Андрій
Братка Павел (Братка Павел, Б ратка
Павєл) 810,802,834
Б ратка Павєл див. Братка Павел
Братка Павєл див. Братка Павел
Браткович Федір (Браткович Фєдор) 88, 320
Браткович Фєдор див. Браткович Федір
Братковски Михайло див. Братковський
Михайло
Братковскии Михайло див. Братковський
Михайло
Братковскии Михайло див. Братковський
Михайло
Братковскии Михайло див. Братковський
Михайло
Братковскии Михайло див. Братковський
Михайло
Братковскии Фєдор див. Братковський
Федір
Братковскии Фєдор див. Братковський
Федір
Братковскии Фєдорь див. Братковський
Федір
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Братковский Фєдорь див. Братковський
Федір
Братковський Михайло (Бражковски
Михайло, Братковскии Михаило,
Братковскии Михаило, Братковскии
Михаило, Братковскии Михаило,
Братковьским Михаило, Bratkowsky
Michaylo, Bratkowski Michal, Bratkowski
Michal) 25, 110, 406, 503, 506, 518-520,
541, 568, 592, 646, 647, 663, 752, 753,
872, 921
Братковський Федір (Братковскии Фєдор,
Братковскии Фєдор, Братковскии
Фєдорь, Братковский Фєдорь,
Братьковьскии Фєдорь, Братковскии
Фєдор, Brankowski, Bratkowski Fedor,
Bratkowski Phedor, Brathkowsky
Chwiedor Kvzmicz) 25, 65, 93, 158, 297,
298, 304, 305, 330, 331, 337, 338, 365,
406,482,483,488,498
Братковьскии Михаило див. Братковський
Михайло
Братьковьскии Фєдорь див. Братковський
Федір
Бреський Станіслав (Брєскии Станислав,
Brescki, Brzeski) 764
Брєжинскии Станислав 656
Брєскии Станислав див. Бреський Станіслав
Брєзиньскии Каспер 787
Бродовскии Миколаи (Brodowski Mikolai)
586, 588
Бромирскии Пєтрь див. Бромирскии Пєтрь
Бромирскии Пєтрь (Бромирскии Пєтрь)
795, 805
Броновскии Пєтрь (Bronowski Piotr) 653,
654
Брудніцький Анджей 41
Брьшдза див. Брынъдза
Брьшдзынага див. Брыньдзынаа Кахна
Брынъдза (Брьшдза) 347, 378
Брынъдзынаіа Кахна (Брыядзынаіа) 347,
348, 378,441
Братковскии Фєдор див. Братковський
Федір
Бубновим Олександр (Bubnovicz Alexander)
89, 357, 359
Будиі/кии Алєксандєрь див. Дубицький
Олександр Іванович
Будиі^кии Павєль див. Дубицький Павло
Іванович

БудныиІЗс 805
Буженський Гієронім (Bvzenski Hieronim)
172
Буиницкии Амброжии див. Буйницький
Амброжий
Буйницький Амброжий (Буиницкии
Амброжии) 26, 73, 720
Будцій Миколай (Булдѣи Миколаи, Buldii)
882, 883
Булдѣи Миколаи див. Булдій Миколай
Бунд^рєнко Фєдор див. Бондаренко Фєдор
Бурємскии Андрєи (Бураліскии Андрєи,
Бурємскии Андрєи) 457, 464, 467
Бурємскии Андрєи див. Бурємскии Андрєи
Бурємскии Андрєи див. Бурєліскии Андрєи
Бурємскии Фєдор 4 0 3 ,4 5 7 ,4 6 4 ,4 6 7
Бурмєнаа 411
Бурцєвьскии Йван 731, 732
Б у т Йван див. Бут Іван
Бут Іван (Б у т Йван) 427, 428
Бутко 595
Бучайський Петро 49
Бушинскии Сємєн див. Бушинський Семен
Бушинскии Сємєн див. Бушинський Семен
Бушинський Семен (Бушинскии Сємєн,
Бушинскии Сємєн, Бушинскии Сємєн)
126, 266, 267, 286, 592
Бушминскии АндрУшко див. Бушминський
Андрушко
Бушминський Андрушко (Бушминскии
Андрушко) 389, 398
БУгѴфал Адам див. Богуфал Адам
БУдєнко ЖІЇк 263, 264
Б#дниг/кии Криштов 506
БУрницкии Станислав 964
Бушинскии Сємєн див. Бушинський Семен
Бык див. Бык Пєтрь
Бы/с Пєтрь (Бык, Быкъ) 347, 378, 441, 842
Быковна НастазьіА див. Дубицька Іванова
Настасія Петрівна
Быковна НастазьА див. Дубицька Іванова
Настасія Петрівна
Быковна Н астаса див. Дубицька Іванова
Настасія Петрівна
Быковъскии Гаврило 218
Быковъскии Юрєи 13 8
Быкъ див. Бы к Пєтрь
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Вавринець (Ваврияєі; сваты и, Лаврентій
святий) святий 99,915
Ваври нец сватьш див. Вавринець святий
Важинскии Матѣи див. Ваясинський Мацєй
Важинський Матєй див. Важинсысий
Мацєй
Важинський Мацєй (Важинський Матєй,
Важинскии Матѣи, Важыяскии Матєй,
Важынъскии Мартин) 70,121,734,782,
821,898, 1008
Важыяскии Матєй див. Важинський Мацєй
Важынъскин Мартин див. Важинський
Мацєй
Вакула (Вакула) 308, 863
Вакула див. Вакула
Валчиха вдова 920
Васил 792
Васил Атамая, сын НаѴмов 933,951,937
Васил Романович (#нук Кошчиноє
Сємєновоє) 391
Василєи Иванович, свєщєяникь див. Василь
Іванович, священик
Василчєяко Костюм див. Васильченко
Костюк
Василь Іванович, священик (Василєи
Иванович, свєщєяникь) 389,395
Васильченко Костюк (Василчєяко Костюм)
83, 208
Васканенко Юхно (Васканєяко Юхно,
Васканєяко Юхно, Васканєяко Юхно,
Waskanenko Juchno) 95, 100, 845, 849,
860, 899, 907, 927
Васканєяко Юхно див. Васканенко Юхно
Васканєяко Юхно див. Васканенко Юхно
Васканєяко Юхно див. Васканенко Юхно
Васкєвичь Солтань 1006
Васко(Васко) 971,972,997
Васко див. Васко
Васкович Копот 397,399
Вербецький Ян див. Вербицький Ян
Вербицький Ян (Вербецький Ян, Вєрбицкии
ХАн, Вєрбицкии ХАн) 67,68,426,427,
473, 474
Вербовський Миколай (Вєрбовскии,
Вєрбовскии, Вєрбовскии, Вєрбовскии,
Вєрбовскии Миколаи, Вєрбовскии
Миколаи, Вєрбовскии Миколаи,
Wierbowski Mikolai, Wierbowski

Mikolay, Wierzbowski) 714,715,856,
857, 863, 864, 873, 874
Верейський Ян (Вєрєискии ХАн, Вєрєискии
ЇЙнь, Вєрєискии ІЙнь, Вирєискии ХАн)
74, 565-570
ВерХНЯЦЬКИЙ Ясько (ВирХНА/ИСКИИ (ЗсКО,
В и р х н л ^ к и и ІЗ с к о , Wierchniacki Iasko,
Werchniaczky Iaszko) 71,158, 239, 240,
326
Вєликгорскии Аядрии див. Вєльгорський
Андрій
Вєлицкии Мартия 263
Вєлокгорскии Аядрєи див. Вєльгорський
Андрій
Вєрбицкаа див. Вєрбицкаа Дорота
Вєрбицкаа Дорота (Вєрбицкаа, Нєшовьскаа
Дорота, Тєлковаїа, Тєлковаа) 321,322,
474, 475
Вєрбицкии Шн див. Вербицький Ян
Вєрбицкии ХАн див. Вербицький Ян
Вєрбовскии див. Вербовський Миколай
Вєрбовскии див. Вербовський Миколай
Вєрбовскии Миколаи див. Вербовський
Миколай
Вергун 622
Вєрєискаа СОвдота Богушовна Комаровна
С^тискаа див. Комарівна Сутеська
Овдоття Богушівна
Вєрєискаа ІЗноваа (О вдота Богушовна
Комаровна Сутєскаа див. Комарівна
Сутеська Овдоття Богушівна
Вєрєискаїа ПЗноваа (О вдота Богушовна
Комаровна Сутєскаа див. Комарівна
Сутеська Овдоття Богушівна
Вєрєискаа ГЗноваа (О вдота Богушовна
Комаровна СТтискаа див. Комарівна
Сутеська Овдоття Богушівна
Вєрєискии ХАн див. Верейський Ян
Вєрєискии ХАкь див. Верейський Ян
Вєрєскаа (Зноваа (О вдота Богушовна
Комаровна ЗДтискаа див. Комарівна
Сутеська Овдоття Богушівна
Вєриискаа (Зноваа (О вдота Богушовна
Сутєскаа див. Комарівна Сутеська
Овдоття Богушівна
Вєсєловскии П єтр ь (Wiesiplowski Р.) 560
Вєсло^хь Филоя див. Вєсло^хь Филонь
Вєсло^хь Филонь (Вєсло^хь Филоя) 468,
471,473
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Вєтоским Воитєх 304
Вєльгорський Андрій (Вєлокгорскии
Аядрєи, Вєликгорскин Аядрим) 76,708
Вєльгорський Роман (Вилгорскии Ромая)
76,478, 709
Вєрбовскии див. Вербовський Миколай
Вєрбовскии див. Вербовський Миколай
Вєрбовскии Миколаи див. Вербовський
Миколай
Вєрбовскии Миколаи див. Вербовський
Миколай
Вєрбскии Сємєя 663
Вєрєискии И нь див. ВерейськийЯн
Вєрховскии Мартия 997
Вилгорскпи Алєксаядєр (Wielhorski
Alexander, Wielhorsky Alexander) 879,
1028, 1029
Вилгорскии Ваі/лавъ 703,705
Вилгорскии Ромая див. Вєльгорський
Роман
Вклковским Адамъ 405
Винниченко О. див. Вінниченко Олексій
Вирєискии Шн див. Верейський Ян
Вирхнлтскии ІЗско див. Верхняцький
Ясько
ВирхнАцши ПДско див. Верхняцький Ясько
Висоцький Євтик див. Висоцький Євтик
Васильович
Висоцький Євтик Васильович (Висоцький
Євтик, Высоі^кии Евтикъ, Высог/кии
Евтик Василєвич) 59,189,190
Висоцький Ян (Высоцкии Й я, Высоі/кии
ХАн, Высоі/кии Йнъ, Высоі/кии с Курая
Х&н, Высоі/кии с Курган їЛн, Высоі/кии с
Юфпм ПЛя, Кураньскии пая, Wysocki,
Wysocki Ian) 26, 880, 910, 919, 920, 971,
972, 996, 998
Витковскии Прокол див. Вітковський
Прокоп
Ви/иковскии Прокопь див. Вітковський
Прокоп
Витковьскии Прокол див. Вітковський
Прокоп
Витов/и див. Вітовт
Витовть див. Вітовт
Витол/w див. Вітовт
Витолть див. Вітовт
Вицєлковський Станіслав (Вьїцєлковскии
Станислав) 119,598

Випшевецький Андрій (Вишнєвєг/кии
Андрѣи, Вишнєвє^кии Аядрєи,
Wiszniewieczki Andrzei) 7, 109, 183,

184,

303

Вишневецький Дмитро 49
Вишневецький Михайло (Вишнєвє^кии
Михайло) 7, 109, 298
Вишнєвєі/кии Адам (Wiszniewieczky Adam)
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Вии/нєвєг/кии Андрѣи див. Випшевецький
Андрій
Вишнєвєг/кии Аядрєи див. Вишневецький
Андрій
Вишнєвєг/кии Михайло див. Вишневецький
Михайло
Вінниченко Олексій (Винниченко О.) 51,

131, 132
Віслобоков К. А. 130
Вітковський Прокоп (Витковскии Прокол,
Витковскии Прокопь, Ви/кковьскии
Прокол) 933, 936, 937, 951
Вітовт (Втовт, Витовть, Витол/и, Витолть)

267-270, 274-283, 286
Владислав ГѴ (Vladislaus, Wladyslaw,
Wtadyslaw Czwarty) 574, 577
Влодек Станіслав (Влодєк Станислав,
Вло/иєк Станислав) 792,793,795, 804,

807, 832
Влодєк Станислав див. Влодек Станіслав
Влотєк Станислав див. Влодек Станіслав
ВлошовІЗя 738
Воистємбскии Мартия 941
Воитєх, бискупь вилєяскии 398
Воитєховскаа Аяна див. Войцеховська
Анна Мартинівна
Воитєховскаа Аяна див. Войцеховська
Анна Мартинівна

Boutko 999
Воитьковскии Воитєх 712
Воицєховскаїа Анна Мартиновна
див. Войцеховська Анна Мартинівна
Воицєховскаїа Аяна Мартиновна
див. Войцеховська Анна Мартинівна
Войтеховська Анна див. Войцеховська
Анна Мартинівна
Войцеховська Анна Мартинівна
(Войтеховська Анна, Воитєховскаа
Аяна, Воитєховскаа Аяна, Воицєховскаа
Анна Мартиновна, Воицєховскаа Аяна
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Мартиновна, СОбоденскаїа, СОбоденскаїа,
Obodenska Anna de domo Martynowna
Woyciechowska, primo voto
Jakuszynska) 870, 872, 938, 939
Воленскии Миколаи 715
Волкович Петро 41
Волович Йван див. Волович Іван
Волович Ивань див. Волович Іван
Волович Іван (Волович Йван, Волович
Ивань, Воловичь Ивань) 8,18,143—
145, 149-152, 155
Волович Остафій (Волович СОстафєи,
Волович СОстафєи, Воловичь СОстафєи,
СОстафьеи, Ostaphiei, marszalek) 28,94,
122, 147, 290,414,415, 435, 560, 576
Волович СОстафєи див. Волович Остафій
Волович СОстафєи див. Волович Остафій
Воловичь Ивань див. Волович Іван
Воловичь СОстафєи див. Волович Остафій
Володимер див. Володимир
Володимир (Володимер), великий князь
київський 272,273
Володкевич Стефан див. Володкович
Стефан Михайлович
Володкевича Стефанова Михайловича Г анна
Богданівна Корчевська (Володкевича
Стєфановаїа Михаиловича Г анна
Богдановна Карчєвскаїа,
Володкєвичоваїа, Володкєвичоваїа
Стєфановаїа, Володкєвичоваїа
Стєфановаїа Г анна Корчєвскаїа,
Wolodkowiczowa, Wlodkiewiczowa
Anna) 508, 509, 527-529, 532, 709
Володкевич Стефан див. Володкович
Стефан Михайлович
Володкєвич Стефан Михаилович
див. Володкович Стефан Михайлович
Володкєвич Стєфан див. Володкович
Стефан Михайлович
Володкєвич Стєфан Михаилович
див. Володкович Стефан Михайлович
Володкєвича Стєфановаїа Михаиловича
Ганна Богдановна Карчєвскаа
див. Володкевича Стефанова
Михайловича Ганна Богданівна
Корчевська
Володкєвичоваїа див. Володкевича
Стефанова Михайловича Ганна
Богданівна Корчевська

Володкєвичоваїа Стєфановаїа
див. Володкевича Стефанова
Михайловича Ганна Богданівна
Корчевська
Володкєвичоваїа Стєфановаїа Ганна
Корчєвскао див. Володкевича
Стефанова Михайловича Ганна
Богданівна Корчевська
Володкович Стефан Михайлович
(Володкєвич Стефан, Володкєвич
Стєфан, Володкєвич Стєфан
Михаилович, Володкєвич Стєфан,
Володкєвич Стєфан Михаилович,
Володкович Стєфан, Володковичь
Стєфань, Володковичь Стєфань
Михаиловичь) 507-509,527-530
Володкович Стєфан див. Володкович
Стефан Михайлович
Володковичь Стєфань див. Володкович
Стефан Михайлович
Володковичь Стєфань Михаиловичь
див. Володкович Стефан Михайлович
Волошин Андрєи (Woioszyn Andrzei) 920,
984
Волошин Миско див. Волошин Мисько
Волошин Мисько (Волошин Миско) 1000,
1001

Волскии Дунин Пєтрь див. Вольскии Пєтрь
Волскии ДУнин П етр див. Вольскии Пєтрь
Волскии Миколаи 920
Вольскии Пєтрь (Волскии Дунин Пєтрь,
Волскии ДУнин П етрj Wolski Piotr,
Wolski Dunin Petrus, Volski Dunin
Pertrus) 191-193, 204, 206, 653, 654
Вольський Войцєх (Wolski Woicziech) 157
Вольський Станіслав (Wolski Stanislaum)
61, 178

Вольф Юзеф (WolffJ.) 6
Ворон Боротинскии Алєксаньдєр 325
Вороновт/каїа Ивановаса имєнєм Марыа, а
прозываемаіа Милка, Василевна
Сабаровского див. Вороновицька
Іванова Марія [Милка] Василівна
Сабаровська
Вороновицкаїа Полагыа Ивановна
див. Вороновицька Полагія Іванівна
Вороновт/кии 842
Вороновт/кии Ивань 396
Вороновицька Іванова Марія [Милка]
Василівна Сабаровська (Саборовська
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Марія [Милка], Вороновиї/каа
Ивановаа имєнєлі Марыа, а
прозьіваємаа Милка, Василєвна
Сабаровского) 74,196
Вороновицька Полагія Іванівна
(Вороновицкаа Полагьо Ивановна,
Ежєвскаа И новаа Полага Ивановна
Вороновицкаа, Шрам Полагія) 74,196
Воротинским Фєдор 665
Вьілєжинскии ЇЙнь 1030
Высокинскии И ку б 497, 500
Высог/кии Евтик Василєвич див. Висоцький
Євтик Васильович
Высоі/кии Евтикь див. Висоцький Євтик
Васильович
Высог/кии с Курая Х&н див. Висоцький Ян
Высоі/кии с Курая Криоггофь (Высоі/кии с
Курая Крыштоф) 972, 972
Высог/кии с Курая Крыштоф
див. Высог/кии с Курая Крипггофь
Высоі/кии с Курая ЇЛн див. Висоцький Ян
Высоі/кии с ВДран ЇЛн див. Висоцький Ян
Высоцкии ЇЛн див. Висоцький Ян
Высоі/кии ЇЛн див. Висоцький Ян
Высоі/кии ЇЛкь див. Висоцький Ян
Вьїцєлковскии Станислав
див. Вицєлковський Станіслав
Вышковскии Василєи Шашкович
(Вышковскии Василєи Шашковичь)
470, 473
Вышковскиы Василєи Шашковичь
див. Вышковскии Василєи Шашкович
Вьшіотравьчинаа 709
Габсбурґи 51
Г авратинська Петрова Г анна Семенівна
Комарівна (Гавратияскаа П єтроваа
Гаяна Сємєновна Комаровна,
Hauratynska Tetianna Komarowna) 819,
820
Гавриленко В. О. 604
Гавриленко Стєпая 646
Гаврилиха (Гаврилиха) вдова 702,791
Гаврилиха див. Гаврилиха
Гаврило (Гавриско, Hawrito) 96, 714, 848,
882, 927, 935
Гавриско див. Гаврило
Гаврылкович Бакулі 533
Гаврыякович Дємко 533

Гавратияскаа П єтр о ваа Ганна Сємєновна
Комаровна див. Гавратинська Петрова
Ганна Семенівна Комарівна
ГаидѴкь Пєдор Братков сын 869
Галушка Гримко 622
Ганскии Андрєи див. Ганський Андрій
Ганський Андрій (Ганскии Андрєи,
Ганьскии Аньдрєи) 6 7 ,426,474
Ганьскии Аньдрєи див. Ганський Андрій
Гапоя 702,764,791
Г араб^рда Михаило (Г араб Ярда Михаило)
147, 148, 152, 154, 288
Гараб Ярда Михаило див. Гараб^рда
Михаило
Гарасим 622
Гараскш Шипов сыя 793,807,832
ГарасимєнкоЮхно 989
Генрик (Гєнрикь, Гєнрик, Гєнрикь,
Генрыкъ, Гєнрикь, Henricus) 17, 18, 30,
60, 187, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
841
Гєнрикь див. Генрик
Гербурт з Фульштина Миколай (Гербурт
Миколай, Гєрбурть с Фулпггына
Миколаи) 84, 220
Гербурт Миколай див. Гербурт з
Фульштина Миколай
Гєнрик див. Генрик
Гєнрикь див. Генрик
Гєнрьїкь див. Генрик
Гєнрикь див. Генрик
Гєрбурть с Фулштына Миколаи
див. Гербурт з Фульштина Миколай
Гирєнко Пашко 196
Гирєнко Сєнко 196
Гирєнко Тишко 196
Гирєнко Васко (Гирєнко Васко) 846, 868,
900
Гирєнко Васко див. Гирєнко Васко
ГиричТ.Ю. 130
Глубоцкии Миколаи див. Глубоцький
Миколай
Глубоцький Миколай (Глубоцкии
Миколаи) 6 8 ,4 7 3 ,4 7 4
Глускии Григорєи див. Глуський Григорій
Глуський Григорій (Глускии Григорєи)
388, 394
Говоркович ИгѴда див. Говоркович Ігуда
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Говоркович Ігуда (Говоркович ИгѴда) 284,
285
Гоголєва Маріа [за Гнєвошємь
Сторожш/сюш] див. Гоголь Марія
Гоголєва Маріа [за Миколаємь
Пєсочиясюш] див. Гоголь Марія
Гоголєва Настасіа див. Гоголь Настасія
Гоголь Матфвм див. Гоголь Матвій
Гоголь Матфєм див. Гоголь Матвій
Гоголь Лукаш (Пєсочииским Гоголь
Лукаш) 48,49, 360
Гоголь Марія (Гоголєва Мара [за
Гнєвошємь Сторожиискіш]) 49,360
Гоголь Марія (Гоголєва Мара [за
Миколаємь Пєсочинскіш]) 49,360
Гоголь Матвій (Гоголь Матфєм, Гоголь
Матфєм) 48, 360
Гоголь Настасія (Гоголєва Настасіа) 49, 360
Гомским Гаврило див. Гостський Гаврило
Головикским Михайло 231
Головна Есифь Иванович 507
Головна ХАн 509
Голохвастовским СОпанас
див. Голохвастовський Опанас
Голохвастовсысий Опанас (Голохвастовским
СОпанас, Holochwastowski) 573, 574
Голубь Сердягыцкии Михашю 311
Гораил< ХАн див. Гораїн Ян
Гораия БогѴм/ див. Гораинь Богупгь
Гораин БогѴпгь див. Гораинь Богупгь
Гораик ХАн див. Гораїн Ян
Гораинь Богупгь (Гораик БогѴш, Гораии
Богупгь, Horain Bochusz, Horain Bohusz,
HorainBohus) 445,442,521,522,524,
535, 541, 1032
Гораїн Костянтин (Горяїн Костянтин,
Горіаик Костєлтин, Горлим Костє/m w )
26, 718, 720, 763-766
Гораїн Ян (Гораин ХАн, Гораим ХАн) 26,
103, 104, 360, 749, 988, 991, 1011, 10151018, 1020
Горишковський Ян див. Оришовський Ян
Горностає 209,562
Горностаєвна Зофєіа див. Горносгаївна
Зофія Остапівна
Горностаєвна Зофѣіа див. Горностаївна
Зофія Остапівна
Горностаєвна Зофѣіа СОстафєвна
див. Горностаївна Зофія Остапівна

Горностаєвна Зофѣіа (Остафьєвна
див. Горностаївна Зофія Остапівна
Горностаєвьна Зофєіа див. Горностаївна
Зофія Остапівна
Горностаї/ Гаврило див. Горностай Гаврило
Горностаї/ Гаврило див. Горностай Гаврило
Горностаївна Зофія Остапівна (Горностаєвна
Зофѣіа, Горностаєвна Зофєіа,
Горностаєвьна Зофєіа, Горностаєвна
Зофѣіа (Остафьєвна, Горностаєвна Зофѣіа
СОстафєвна, Талвашоваїа Зофѣкѵ
Горностаєвьна) 75,558-562
Горностай Гаврило (Горностаї/ Гаврило,
Горностаї/ Гаврило) 75,558-560
Горпина 972
Горскаїа див. Кмітянка Чорнобильська
Богдана Філонівна
Горскиї/ див. Друцький Горський Юрій
Горскиї/ Юрєи див. Друцький Горський
Юрій
Горскиї/ ХАрги див. Друцький Горський
Юрій
Горський Юрій див. Друцький Горський
Юрій
Горышковскиі/ fZ*H див. Оришовський Ян
Горяїн Костянтин див. Гораїн Костянтин
Горіаия Костєлтия див. Гораїн Костянтин
Горлия Костєлти// див. Гораїн Костянтин
Госкиє див. Гостсысі
Госкиє див. Гостські
Госкиї/ Гаврило див. Гостський Гаврило
Госкиї/ Гаврьшо див. Гостський Гаврило
Госкиї/ ІЗрофєі/ див. Гостський Ярофій
Госткиє див. Гостські
Тосткли Гаврило див. Гостський Гаврило
Гостши ІЗрофєі/ див. Гостський Ярофій
Гостскиє див. Гостські
Гостсши Гаврило див. Гостський Гаврило
Гостским Гаврило див. Гостський Гаврило
Гостским йАрофєі/ див. Гостський Ярофій
Гостским ПДрофєм див. Гостський Ярофій
Гостским ПДрофим див. Гостський Ярофій
Гостским Г&рофѣи див. Гостський Ярофій
Гостський Гаврило (Госький Гаврило,
Гомским Гаврило, Госкиї/ Гаврило,
Госким Гаврыло, Гостким Гаврило,
Гостским Гаврило, Гостским Гаврило,
Гостьским Гаврило, Гостьским Гаврило,
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Гостьсюш Гавьрило, Hosky Hawrilo,
Hosky Hawrito) 74, 76, 78, 110, 442,
445, 531, 699, 707, 708, 711, 712, 756,
770, 774, 822, 877-879
Гостський Ярофій (Госький Ярофій, Госюш
БДрофєи, Гостким Орофєи, Гостским
ПДрофєи, Гостским ГЗрофєи, Гостским
ЇЙрофим, Гостьсюш ПДрофии, Гостским
ІЯрофѣи) 74, 76, 78, 230, 699, 707, 708,
711,712, 730, 733, 877-879
Гостсысі (Госкиє, Госкиє, Гос/икиє,
Гостскиє, Hoiscy) 77, 78, 108, 699, 700,
709, 713, 878, 879
Гостьсюш Гаврило див. Гостський Гаврило
Гостьским Гаврило див. Гостський Гаврило
Гостьсюш Гавьрило див. Гостський
Г аврило
Гостьсюш Ромая 181
Гостьсюш ІЗрофии див. Гостський Ярофій
Госький Гаврило див. Гостський Гаврило
Госький Ярофій див. Гостський Ярофій
Грабовецький В. В. 604
Грєгор [?] (Григор [?]) 1028, 1029
Грєчия Сабаровсюш Ждань див. Гричина
Сабаровський Омелян або Ждан
Грєчина Сабаровсюш Ждань див. Гричина
Сабаровський Омелян або Ждан
Григо/? [?] див. Грєгор [?]
Григорій XIII 47
Гринець(Гринєць) 119, 927, 598
Грияець [...] 920
Гринєць див. Гринець
Грияєць, сыя Корнилов див. Гринєць, сыя
Корьнилов
Гринєць, сыя Корьнилов (Грияєць, СЫЯ
Корнилов) 866,1033
Гринь (Нгуп) 96, 848
Грш/ко 999
Грицко Старьш 646
Грицковичь Богдая (Грицковичь Богдань)
347, 378
Грицковичь Богдань див. Грицковичь
Богдая
Гричєяко Артим 853
Гричина див. Гричина Сабаровський
Омелян або Ждан
Гричина Сабаровсюш Ждая див. Гричина
Сабаровський Омелян або Ждан

Гричина Сабаровсюш Ждая див. Гричина
Сабаровський Омелян або Ждан
Гричина Сабаровсюш (Омєліая, прозьіваємьім
Ждая див. Гричина Сабаровський
Омелян або Ждан
Гричина Сабаровскии (Омєліая, назьіваємьш
Ждая див. Гричина Сабаровський
Омелян або Ж^дан
Гричина Сабаровський Омелян або Ждан
(Гричина, Гричина Сабаровсюш Ждая,
Гричина Сабаровсюш Ждая, Грєчина
Сабаровсюш Ждань, Грєчия
Сабаровсюш Ждань, Гричина
Сабаровсюш (Омєяіая прозьіваємьш
Ждая, Гричина Сабаровсюш (Омєліая
назьіваємьш Ждая, Hreczyna) 27,75, 76,
124, 709, 740, 741, 799, 800, 843
Гришата 390
Грузєвич (Грузєвич, Грузевичъ, ГрѴзевичъ,
Гр&свичъ) 774, 785, 788, 789, 906, 910,
951,
1026
Грузевичъ див. Грузєвич
Груша А. /. 48
Грушевсышй М. 119,641
Грузєвич див. Грузєвич
Гр&євичь див. Грузєвич
Гр^зєвмчь див. Грузєвич
Гул НаЧм (ГЧл На Чм, ГИль На&гь) 933, 937,
951,952
Гулєвич Барбара (Гулєвич Барбара) 63,
600, 602
Гулєвич Барбара див. Гулєвич Барбара
Гулєвич Василь (Гулєвич Василем, Гулєвич
Василєи, Гулєвичь Василєи, Гулєвич
Василем, Гулєвичь Василєи, Гулєвич
Василєи, Гулєвичь Васил, Гулєвичь
Василєи, Hulewicz Basyli, Huliewicz,
Huliewicz Wasil, Huliewicz W.) 23, 30,
54, 74, 118, 119, 173, 175, 200, 201, 230,
243, 251, 310, 311, 337, 437, 438, 448,
449, 452, 545, 546, 598, 599, 629-632,
679, 680, 748, 785
Гулєвич Дем’ян (Гулєвич Дємая, Гулєвич
Дємая) 63, 600, 601
Гулєвич Михайло (Гулєвич Михайло,
ГѴлевич Воютиясюш Михайло, Гулєвичь
Воютияскии Михайло, Гулєвич
Воютиньскии Михайло, Гулєвичь
Михайло (Знушєвичь, Гулєвичь Долзкии
Михайло ПЛнЛпєвич, Долзкии Михайло
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ПЗнѴшевичъ, Huliewicz Michael, Hulewicz
Michael de Zaturec) 34, 570, 732, 745,
785, 788, 811, 816, 830, 831, 833, 835,
836, 840,1032
Гулевич Федір (Гулєвич Фєдор) 63,447,
600, 601
Гулевич Филистин 63,600
Гулевичі (ГУлєвичовє) 108, 600
Гулевичова Романова Полагія Дропштівна
(Гулєвичова» Романова») 173, 175
Гулєвич Василєи див. Гулевич Василь
Гулєвич Б аси ш / див. Гулевич Василь
Гулєвич Грєгории див. Гулєвич Григорєи
Гулєвич Григорєи (Гулєвич Грєгории) 175,
230
Гулєвич Михайло див. Гулевич Михайло
Гулєвич Смолѣговскии Ивань Михайлович
310
Гулевичова» Романова» див. Гулевичова
Романова Полагія Дропштівна
ГУлєвичь Аньдрєи (Hulewicz А.) 1032
ГУлєвичь Василєи див. Гулевич Василь
ГУлєвичь Долзкии Михайло ПЯІн#шєвич
див. Гулевич Михайло
Гулєвичь Михаило Онушєвичь
див. Гулевич Михайло
Гулєвич Василєи див. Гулевич Василь
Гулєвич Воютиньскии Михаило
див. Гулевич Михайло
Гулєвичь Василєи див. Гулевич Василь
Гуляльницький (Гулшгницкии) 119, 598
Гул»лницкии див. Гуляльницький
Гулшітцкли Михаило див. Гул»ниі/кии
Михаило
Гул»нт/кии Михаило (Гул»лнш*кии
Михаило, ГулАниі/кии Михаило) 457,
464,467
ГулАниі/кии Михаило див. Гул»ниі/кии
Михаило
Гумінський Войтєх (ГУминскии Воитѣх,
ГѴмиискии ВоитЬх) 70, 822, 895, 898
Гунка Фєдко 847, 868, 869, 901
ГуслистийК. 581
П іл На#л* див. Гул НаЯм
Гулєвич Василєи див. Гулевич Василь
П/лєвич Воютияскии Михаило
див. Гулевич Михайло
П/лєвич Дємая див. Гулевич Дем’ян

ГѴлевич Д єман див. Гулевич Дем’ян
Гулєвич Миколаи 782
ГУлєвич Фєдор див. Гулевич Федір
Гулєвичь Воютияскии Михаило
див. Гулевич Михайло
Г&ієвичовє див. Гулевичі
ГѴлевичъ Васил див. Гулевич Василь
Гулєвичь Василєи див. Гулевич Василь
IYrn» На^мь див. Гул НаЯм
П/минскии Воитѣх див. Гумінський Войтєх
ГѴмияскии Воитѣх див. Гумінський Войтєх
Ґазі-Ґірей (Кизы Кгирии, Кази Кгєрєи, Кази
Кгєрєи, Казы Кгирыи, Kaži Girej, Kazy
Girei) 50, 58, 803, 822, 828, 836, 861
Ґолембієвський див. Кголємбиєвскии
Миколаи
Ґолінський Геронім (Кголинскии Г ЄрОНІШ,
Кголынскии Г єроним, Кголынскии
Гєронимь) 69, 70, 859, 896, 898
Ґолінський Станіслав (Кголыскии Станислав,
Кголыскии, Кгомыскии) 20,21,108,
410,411
Ґорецька Овдоття Кустицька (Кгорєі/ка»
СОвдот» Кустиі^ка») 969
Ґорецький Юрій (Кгорєцкии, Кгорєцкии
Юрєи, Кгорєі/кии Юрєи, Кгорєі/кии
Юрєи, Кгорєі/скии Юрєи, Кгорєі/скии
Юрии, Кгорєцкии Юрєи, Кгорєцкии
Юрєи, Goreczki, Goreczky Jerzy) 24, 59,
65, 66, 68, 83, 90, 108, 124, 208, 248-251,
301, 304, 305, 309, 353-355, 367,473,
474,
481, 892, 893
Ґорська Барбара із Сосонова (Кгорска»
Барбара, Кгорска» Барбара зь Сосонова,
Gurska Barbara) 940,942
Ґорський Войтєх (Кгорскии Войтєх,
Кгорскии Войтєх) 874, 875, 890, 891,
941
Ґорський Ян див. Ґурський Ян
Ґославський Станіслав (Goslawski Stanislaus,
Goslawski Stanislaw) 9,172
Ґульчевський Стефан (Кгулчєвскии,
Кгулчєвскии, Кгулчєвскии, Кгулчєвскии
Стєфая, Кгулчєвскии Стєфая,
Кгулчєвскии Стєфан, Gulczewski,
Gulczewski Stephan) 26, 531, 593, 594,
596, 603, 607, 608, 632, 637, 639, 642,
657, 659, 698, 699, 709, 711, 713, 721,
723, 725, 727, 781,867
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Ґурський Ян (Горський Ян, Кгорским І&н,
Кгорьским ІЗнь, Кгурским, Кгурским,
Кгурским И нь, Gorski, Gurski) 87, 875,
292, 295, 296,474, 875, 892
Давиденко Гринець (Давыдеяко Гринец,
Давьідєяко Гринєі/, Dawidenko
Chrycko) 106, 984, 1000-1002
Давидович Семен (Dawidowicz Siemyen,
Dawidowicz Syemyen, Dawidowycz
Symon) 25, 159, 160
Давиденко Тринец див. Давиденко Гринець
Давыдеі/ким Степан 656
Давыдеяко Тринец див. Давиденко Гринець
Давыдович Гаврило 765
Дамаєвсюш Вомтєх див. Дамоєвський
Войтєх
Дамоєвским Вомтєхь див. Дамоєвський
Войтєх
Дамоєвскиї/ Вомтєхь див. Дамоєвський
Войтєх
Дамоєвський Войтєх (Дамаєвским Вомтєх,
Дамоєвскиї/ Вомтєхь, Дамоєвскиї/
Вомтєхь, Дамоєвьским Вомтєх,
Домаєвским Вомтєх, Домаєвским Вомтєх,
Домаєвским Вомтєх, Домаєвськиї/ Вомтєх,
Домаєвьскиг/ Bot/цєх, Домоєвским
Вомтєх, Домаєвський В.,
Домоєвський В., Domaiowski,
Damayowski W.) 96-101, 780, 810, 881,
884, 885, 889, 890, 908, 910, 914, 933,
937,
939, 944, 946, 970, 971
Дамоєвьскиї/ Вомтєх див. Дамоєвський
Войтєх
Данилевич Григорій (Данилєвичь Григорєм)
180, 181, 183
Даниленко Ясько (Даниленко tZ\cKo) 879-881
Данилєвичь Григорєм див. Данилевич
Григорій
Данилєнко ІЗІско див. Даниленко Ясько
Данило 714,866,1033
Данилович Матєм 765
Данилович Ян (Данилович їЛн) 949
Данилович И н див. Данилович Ян
Дакко 261
Дахновь (Олєксєм 764
Дам/ко 392
Дапгьковичъ Мацѣм Корнилович (Махцѣм)
395

Дворєцким див. Дворєі/ким Стефан
Дворецьким див. Дворєцким Стефан
Дворєцким Стефан (Дворєцким,
Дворецьким) 831, 835, 836, 1021
Дедеркало Григорій (Дедеркало, Дедеркало
Григорєм, Дедеркало Григорєм,
Дедеркало Григорєм, Дєдєркало
Григорєм, Dederkafo Grzegorz, Dederkalo
Hrehor, Dederkato Hrehorey, Dederkalo
Hrehory, Dederkalo Hrihori) 93,406,499,
500, 502, 512, 514, 534, 539, 540, 542,
543, 546, 547, 549-551, 556, 583-586,
588
Дембінський Валентий (Дембинским,
Добинским з Дєбачь Валентым, Dabinsky
Valenty, Dąbyensky Valientius,
Dembienski Walenty) 189, 190, 195, 278,
279, 576
Дембовський Беняш (Дємбовским Бєніаш,
Демъбовским Бєнапгь, Дємбовским
Бєнапгь, Дємбовским Бєнам/,
Дємьбовским Бєнам/) 66,82, 85,211,
225, 229, 230, 322, 333
Демченко Людмила 132
Демченко Улас (Дємчєнко #лас) 83,208
Дешкович Богуш див. Дешковський Богуш
Дешковський Андрій (Дєшковским
Андрим) 65,304,305
Дешковський Богдан Лазар (Дєшковским
Богдань, Дєшковским Богдань,
Дешковьским Лазар, Дєшковским Лазар,
Дєшковским Лазор, рєчоньш Богдань)
65, 304, 305,311-315
Дешковський Богуш (Дешкович Богуш,
Дєппсович Богуш, Дєшковским Богум/,
Дешковьским БогѴш, Дешковьским
Богупгь) 19,21 ,1 9 1 ,3 1 1 -3 1 3
Дешковський Богуш див. Дешковський
Іван Богуш
Дешковський Василь (Дєшковским Василем,
Дєшковьским Василем, Deszkowski
Wasily) 2 3 ,2 4 ,1 5 8 ,2 5 2
Дешковський Гедеон 41
Дешковський Іван див. Дешковський Іван
Богуш
Дешковський Іван Богуш (Дешковський
Іван, Дешковський Богуш, Дєппсовски,
Дєшковским БогѴпгь, Дєшковским
Богупгь, Дєшковским Йван Богум/,
Дєшковским Ивань Богупгь,
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Дєшковьскии БогѴшъ, Дєпгьковски Ивая
Богупгь, Дєшьковским Ивая Богупгь,
Дєшковскии Ивая БогѴш, Дєшковскии
Ивая Богуш, Дєшковскии Ивая Богуш,
Дєшковскии Ива/t, рєчоньїи БоіѴш,
Дєшковскии Ивая, рєчоньїи Богуш,
Дєшковскии Ивая, рєчоньїи Богуш,
Дєшковскии Ивая, рєчоньїи БогѴш,
Дєшковскии Ивая, рєчоньїи БогѴш,
Дєшковскии Ивая, рєчоньїи Богупгь,
Дєшковскии Ивань Богупгь, Дєшковскии
Ивань Богупгь, Дєшковскии Ивань
Богупгь, Дєпгьковскии Ива// Богуш,
Ива/t, Боушъ называмыи, Deskowski
Bogus Iwan) 19,24,103,738, 750,798,
856,925, 932,935, 937,938,940,942,954,
955,964,965,967-969,971,973,974, 976,
984, 985, 988, 991, 997,999,1005,1010,
1011, 1013, 1014, 1018, 1020, 1032, 1034
Дешковський Микита Олехнович
(Дєшковскии Микита, Дєшковскии
Микита (Олєхнович, Дєшковскии Микита
(Олєшкович, Deszkowski Mikita
Oleszkowicz) 796, 797, 799
Дешковський Олехно (Дєшковскии СОлєхно,
Deszkowski Olechno) 73, 158, 383, 384
Дешковський Семен (Дєшковскии Сємєя,
Дєшковскии Сємєя, Deszkowski,
Desskowski Syemien Wasilewycz) 8, 9,
17-20, 155, 157, 172, 180
Дєгтіарєяко Сємєя Данилов сыя 585
Дедеркало див. Дедеркало Григорій
Дєдєркало Григорєи див. Дедеркало
Григорій
Дєдєркало Григорєи див. Дедеркало
Григорій
Дєдєріа 395
Дємбинскии див. Дембінський Валентий
Дємбовскии Бєніаш див. Дембовський
Беняш
Дємкович Пєдор (Дємкович Пєдор,
Дємьчєнько Пєдор) 702,765,791
Дємьбовскии Бєніапгь див. Дембовський
Беняш
Дємьчєнько Пєдор див. Дємкович Пєдор
Дєнисєнько Исаи 765
Дєниско Матфєєвскии Сємєя див. Дєниско
М атфєєвскии Сємєя
Дєниско Матфєєвскии Сємєя див. Дєниско
М атфєєвскии Сємєя

Дєниско Матфєєвскии Сємєя (Дєниско
Матфєєвскии Сємєя, Дєниско
Матфєєвскии Сємєя, Дєниско
Матфѣевскии Сємєя) 442,456,464,
467, 531
Дєшкович Богуш див. Дешковський Богуш
Дєшковски див. Дешковський Іван Богуш
Дєшковскии Аядрии див. Дешковський
Андрій
Дєшковскии Богдань див. Дешковський
Богдан Лазар
Дєшковскии Богдань див. Дешковський
Богдан Лазар
Дєшковскии Богуш див. Дешковський
Богуш
Дєшковскии Богушь див. Дешковський Іван
Богуш
Дєшковскии БогѴпгь див. Дешковський Іван
Богуш
Дєшковскии Василем див. Дешковський
Василь
Дєшковскии Ивая Богуш див. Дешковський
Іван Богуш
Дєшковскии Ивань Богушь
див. Дешковський Іван Богуш
Дєшковскии Лазор, рєчоньїи Богдань
див. Дешковський Богдан Лазар
Дєшковскии (Олехно див. Дешковський
Олехно
Дєшковскии Сємєя див. Дешковський
Семен
Дєшковскии Сємєя див. Дешковський Семен
Дєшковьскии Богупгь див. Дешковський
Богуш
Дєшковьскии БогѴш див. Дешковський
Богуш
Дєшковьскии БогѴшъ див. Дешковський
Іван Богуш
Дєшковьскии Василєи див. Дешковський
Василь
Дєшковьскии Лазар див. Дешковський
Богдан Лазар
Дєпгьковски Ивая Богупгь
див. Дешковський Іван Богуш
Дєпгьковскии Ивая Богупгь
див. Дешковський Іван Богуш
Дєгтіарь Аядрєи (Дєгтирь Аядрєи) 846,
900
Дєгтіарь Аядрєи див. Дєгтіарь Аядрєи

1082

Дєдєркало Григорєм див. Дедеркало
Григорій
Дєдєркало Григорєм див. Дедеркало
Григорій
Дємбовским Бєнапгь див. Дембовський Беюші
Дємбовским Бєнаш див. Дембовський Беняш
Дємкович Пєдор див. Дєлікович Пєдор
Демченко Ѵлас див. Демченко Улас
Дємьбовским Бєнам/ див. Дембовський
Беняш
Дєниско Ма/яфѣевским Сємєя див. Дєниско
Ма/ифєєвским Сємєн
Дєшковским Иван Богум/ див. Дешковський
Іван Богуш
Дєшковским Ивал Богум/ див. Дешковський
Іван Богуш
Дєшковским Ива// Б о г д и в . Дешковський
Іван Богуш
Дєшковским Ива//, рєчоньїм Богум/
див. Дешковський Іван Богуш
Дєшковским Ива//, рєчоньїм Богум/
див. Дешковський Іван Богуш
Дєшковским Ива//, рєчоньїм Богупгь
див. Дешковський Іван Богуш
Дєшковским Ива//, рєчоньїм БогѴш
див. Дешковський Іван Богуш
Дєшковским Ива//, рєчоньїм БогѴм/
див. Дешковський Іван Богуш
Дєм/ковским Иван, рєчоньїм БогѴм/
див. Дешковський Іван Богуш
Дєшковским Ивань Богупгь
див. Дешковський Іван Богуш
Дєм/ковским Ивань Богупгь
див. Дешковський Іван Богуш
Дєшковским Лазар див. Дешковський
Богдан Лазар
Дєшковским Микита див. Дешковський
Микита Олехнович
Дєшковским Микита СОлєхнович
див. Дешковський Микита Олехнович
Дєшковским Микита (Олєм/кович
див. Дешковський Микита Олехнович
Дєшьковским Иван Богум/
див. Дешковський Іван Богуш
Дзьобам О. див. Дзьобан Олександр
Дзьобан Олександр (Дзьобан О.) 43, 131
Дш/ковскаїа Михамловаїа Тє/иіана Сємєновна
Комаровна див. Динковська Михайлова
Тетяна Семенівна Комарівна

Динковська Михайлова Тетяна Семенівна
Комарівна (Дш/ковскаїа Михамловаїа
Тєтіана Сємєновна Комаровна) 819
Дмитерко Оксана 132
Дмитрим свіатым 740
Дмитро 987
Добш/ским з Дєбачь Валє/льш
див. Дембінський Валентий
Долгая Лаври// див. Долгань Лавринь
Долгань Лавринь (Долга// Лаври//, Долгань
Лавринь, Dolhan Lawrin, Dothan Lawrin)
482, 484,489,491, 494, 498, 504, 510,
670,817,818
Долгань Лавринь див. Долгань Лавринь
Долзким Михамло ІйнѴшевичъ див. Гулевич
Михайло
Домаєвским Вомтєх див. Дамоєвський
Войтєх
Домаєвским Вомтєх див. Дамоєвський
Войтєх
Домаєвским Вомтєх див. Дамоєвський
Войтєх
Домаєвським Вомтєх див. Дамоєвський
Войтєх
Домаєвський В. див. Дамоєвський Войтєх
Домаєвьским Вомцєх див. Дамоєвський
Войтєх
Домоєвским Вомтєх див. Дамоєвський
Войтєх
Домоєвський В. див. Дамоєвський Войтєх
Дорогостамским М оявт) Миколам 303
Дором/ (Доропгь) 802, 810, 834
Дорошенко Петро 41
Доропгь див. Дором/
Доховским Марк 554
Дрєвш/ским БазылиѴсъ див. Дрєвш/ским
Васил
Дрєви//ским Васил (Дрєвш/ским БазылиѴсъ,
Дрєвиньским Базили&ь, Дрєвиньским
БазылиѴшъ, Дрывш/ским Васил) 136,
138, 141-143, 162, 168
Дрєвиньским Базили&ь див. Дрєвш/ским
Васил
Дрєвиньским БазылиѴпгь див. Дрєвш/ским
Васил
Дрик Андрій (Дрык Андрєм) 83, 208
Дроґошевський Ян (Дрокгошєвским ХАн,
Дрокгошєвским ПЗнъ, Дрокгошєвьским
ХАн, Дрокгошовским ХАн,
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Дрокгошовским Х&н) 328, 330, 331, 345,
366, 371,373,441
Дрокгошєвским ХАн див. Дроґошевський
Ян
Дрокгошєвским І&нъ див. Дроґошевський
Ян
Дрокгошєвьским Еія див. Дроґошевський
Ян
Дрокгошовским fČU див. Дроґошевський Ян
Дрокгошовским Х&н див. Дроґошевський Ян
Дроппгговна П олагьа 175
Друцьким Юрєм див. Друцький Горський
Юрій
Друцька Горська Богдана Філонівна
Кмітянка див. Кмітянка Чорнобильська
Богдана Філонівна
Друцький Горський Юрій (Горський Юрій,
Горским, Горским Юрєм, Горским Щрєм,
Друцьким Юрєм, ДрЛцсим Горским
Юрєм, ДрѴцким Горским Юрєм, Др^цким
Горским Юрєм, Др^цким Горским Юрєм,
Horski Jurii) 54, 57, 71, 110, 187, 646,
698, 736, 737, 782, 783, 788, 789, 794,
821,836-842, 861,916
Друцькі Горські 107
Др#цким Горским Юрєм див. Друцький
Горський Юрій
Др^цким Горским Юрєм див. Друцький
Горський Юрій
Др^цким Горским Юрєи див. Друцький
Горський Юрій
ДрѴцким Горским Юрєм див. Друцький
Горський Юрій
ДрѴцким Горьским Юрєм див. Друцький
Горський Юрій
Дрывияским Васил див. Дрєвияским Васил
Дры к Аядрєм див. Дрик Андрій
Дубицкаїа Ивановаа Михамловна Настаса
Пєтровна Быковна див. Дубицька
Іванова Настасія Петрівна
Дубицкаїа Ивановаа Настасыа Быковна
див. Дубицька Іванова Настасія
Петрівна
Дубицкаїа Ивановаа Настасіа
див. Дубицька Іванова Настасія
Петрівна
Дубинка» Ивановаїа Настаса
див. Дубицька Іванова Настасія
Петрівна

Дубиі/каа Ивановаїа Настаса Быковна
див. Дубицька Іванова Настасія
Петрівна
Дубиі/каа Магдалена див. Пісочинська
Мащалена
Дубицкаа Макгдалєна див. Пісочинська
Магдалена
Дубш/каа Макгдалєна див. Пісочинська
Магдалена
Дубинка» Макгдалєна Павловна
див. Пісочинська Магдалена
Дубицкаа Макгдалєна Павловна
див. Пісочинська Магдалена
Дубицкаїа Макгдалєна Павловна
див. Пісочинська Магдалена
Дубинка» Марына Звєровна
див. Дубицька Марина Звірівна
Дубицкаїа Настасьа див. Дубицька Іванова
Настасія Петрівна
Дубицкаїа Настаса Быковна див. Дубицька
Іванова Настасія Петрівна
Дубицкаа (Опросимьл див. Дубицька
Опросимія Іванівна
Дубицкаїа (ОпросимА Ивановна
див. Дубицька Опросимія Іванівна
Дубицкаа Павлова» Марина Тишкєвич
див. Дубицька Марина Звірівна
Дубицкаа Просимьєа Ивановна
див. Дубицька Опросимія Іванівна
Дубицкаа Просима див. Дубицька
Опросимія Іванівна
Дубицкаа Просима Ивановна
див. Дубицька Опросимія Іванівна
Дубицкаа ПросимА див. Дубицька
Опросимія Іванівна
Дубицким Апєксаядєрь див. Дубицький
Олександр Іванович
Дубицким Ивая див. Дубицький Іван
Михайлович
Дубицким Ивая див. Дубицький Іван
Михайлович
Дубицким Ивань див. Дубицький Іван
Михайлович
Дубицким Михамло див. Дубицький
Михайло
Дубицким Павєл див. Дубицький Павло
Іванович
Дубш/ким Павєл див. Дубицький Павло
Іванович
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Дубицкии Павєль див. Дубицький Павло
Іванович
Дубицюш Павєль див. Дубицький Павло
Іванович
Дубицким Павєль сынъ Ивановь
див. Дубицький Павло Іванович
Дубицюш Павєл див. Дубицький Павло
Іванович
Дубицька Галена див. Дубицька Галена
Іванівна
Дубицька Галена Іванівна (Дубицька Галена,
ДУбицкаи Галєна Ивановна) 54,527,
529
Дубицька Іванова Настасія Петрівна
(Биківна Настасія, Быковна Настазыл,
Быковна Настазьл, Быковна Настасія,
Биківна Настасія Петрівна, Дубицкаи
Настасьи, Дубицкаи Ивановаи Настаси,
Дубинка» Ивановаи Настаси, Дубицкаи
Ивановаи Настаси, Дубицкаи Настаси
Быковна, Дубицкаи Ивановаи Настасьи
Быковна, Дубицкаи Ивановаи Настаси
Быковна, Дубицкаи Ивановаи Настаси
Быковна, ДѴбицкаи Ивановаи Настаси
Пєтровна, Дубицкаи Ивановаи Настасьи
Пєтровна, Дубицкаи Ивановаи Настаси
Пєтровна Быковна, Дубицкаи Ивановаи
Михашювна Настаси Пєтровна
Быковна) 52, 54, 342, 347, 377, 378,444,
507, 508, 527-530, 842
Дубицька Магдалена див. Пісочинська
Магдалена
Дубицька Магдалена Павлівна
див. Пісочинська Магдалена
Дубицька Марина Звірівна (Дубицкаи
Марына Звєровна, Дубицкаи Павловаи
Марина Тишкєвич, Марія Звірівна,
Мари Звєровна, Понлтовскаи
Валєнтовап Марина Звєровна
Тишковичовна, Понлтовскал,
ПонАтовьскаи, Понєтовскаи,
Понєтовьскаи, Понєтовьскал, Тишкєвич
Марія Звірівна, Тишкєвич Марєи
Звєровна, Тишкєвич Мари Звєрєвна,
Тишкєвич Мари Звєровна,
Тишковичовна Марина Звєровна,
Тишкєвич Марина Звєровна,.
тєпєрєшнии ПонАтовскаи) 52,53,168,
169, 180-183, 330, 343, 348, 349, 375,
379, 380,440,441

Дубицька Опросимія див. Дубицька
Опросимія Іванівна
Дубицька Опросимія Іванівна (Дубицька
Опросимія, Дубицька Просимія,
Дубицька Просимія Іванівна, Олешина
Опросимія, Оприсимія Іванівна,
Опросимія, Дубицкаи СОпросимьА,
ДѴбицкаи СОпросимьи, ДУбицькаи
СОпросимєи, Дубицкаи Просими,
Дубицкаи Просим а , Дубицкаи
Просими, Дубицкаи СОпросимА
Ивановна, Дубицкаи Просими
Ивановна, Дубицкаи Просимьєи
Ивановна, Дубицкаи СОпросимєи
Ивановна, Дубицкаи Просими
Ивановна, Дубицкаи Просимєи
Ивановна, ДУбицковнаи Просимєи
Ивановна, Епросими, СОлєшинаи,
СОлєшинаи Просими, СОлєшинаи
Просимьи, СОлєшинаи Просими
Дубицковна, СОлєшинал Просими
Дубицкаи, СОлєшинал Фєдороваїа
ПросимА ЦЯбицкал, СОлєшинаи
Фєдороваи Просимьи Ивановна
Дубицкаи) 53, 180, 181, 183, 328-331,
336, 339, 341-344, 347-350, 366, 371,
373, 3 7 4 ,4 1 5 ,4 3 6 ,4 3 7 ,4 3 9 ,4 4 0 , 443445, 530
Дубицька Просимія див. Дубицька
Опросимія Іванівна
Дубицька Просимія Іванівна
див. Дубицька Опросимія Іванівна
Дубицький Іван див. Дубицький Іван
Михайлович
Дубицький Іван Михайлович (Дубицький
Іван, Дубицюш Йван, Дубицюш Йван,
Дубицюш Ивань, ДУбицки и Йван,
ДѴбицюш Ивань) 52, 54, 348, 376, 378,
391,462, 527, 529, 530, 842
Дубицький Михайло (Дубицюш Михайло)
52, 376
Дубицький Олександр див. Дубицький
Олександр Іванович
Дубицький Олександр Іванович (Дубицький
Олександр, ЦЯбицши Алєксандєрь,
Дубицюш Алєксандєрь, Д#бицкии
Алєксандєр Иванович, Будицким
Алєксандєрь) 5 4 ,5 28-530,841,842
Дубицький П. див. Дубицький Павло
Іванович
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Дубицький Павло див. Дубицысий Павло
Іванович
Дубицький Павло Іванович (Дубицысий
Павло, Дубицький П., Д^бицким,
Дубицким Павєл, Дубицким Павєл,
Дубицким Павєль, Дубицким Павєль,
Дубицким Павєл, Д^бицьким П аво,
Дубицким Павєл Иванович, Дубицким
Павєл Иванович, Дубицким Павєл
Иванович, Дубицким Павєль Ивановичь,
Дубицким Павєль сынъ Ивановь,
Dubiczki, Будицким Павєль) 52-54,160,
180-183, 328-330, 342, 343, 347-350,
374-380,382,440-443,462,490, 528530, 841, 842
Дубицькі (Д^бицкиє, Д^бицкиє) 490,492,
530, 841
Дубліцький Михайло (Михамло) 28,147
Дубравсысий Томаш (ДѴбравским Томаш)
87, 292
Дубровсысий С. див. Дубровський
Станіслав
Дубровський Станіслав (Дубровський С.,
ДѴбровским Станислав, ДѴбровским
Станиславь, ДѴбровъским Станислав,
Dubrowski Stanislaw) 26, 96, 109, 724,
800, 801, 812, 884, 888, 904,908
Дубровський Ян (ДѴбровским їЛн) 77, 78,
712,713
Дудикевич Вавринець див. Дудкович
Вавринець
Дудикович із Суликович Вавринець
див. Дудкович Вавринець
Дудка Дмитрь 764
Дудкович Вавринець (Дудикевич
Вавринець, Дудикович із Суликович
Вавринець, Дудкович, Дудковичь
Вавринєць, Дудковичь зь Суликович
Вавринєц, Дудковичь Лаврынь) 85, 87,
227, 228, 291,334
Дудковичь зь Суликович Вавринєц
див. Дудкович Вавринець
Дудковичь Лаврынь див. Дудкович
Вавринець
Д# бєнєцкаа Макгдалєна Павловна
див. ПісочинськаМагдалена
Д^бєнєцким 928
Д#бєнєцким Иван 595
Д#бєцкаса Макгдалєна Павловна
див. Пісочинська Магдалена

Дубина Ивая 847,868,901
Дубицкаїа Галєна Ивановна див. Дубицька
Гал єна Іванівна
Дубицкаїа Ивановаїа Настасыа Пєтровна
див. Дубицька Іванова Настасія
Петрівна
Дубицкаїа Ивановаїа Настасіа
див. Дубицька Іванова Настасія
Петрівна
Дубицкаїа Ивановаїа Настасіа Быковна
див. Дубицька Іванова Настасія
Петрівна
Дубицкаїа Ивановаїа Настасса Пєтровна
див. Дубицька Іванова Настасія
Петрівна
Дубицкаїа Ивановаїа Настаси Пєтровна
Быковна див. Дубицька Іванова
Настасія Петрівна
Дубицкаїа Макгдалєна див. Пісочинська
Магдалена
Дубицкаїа Макгдалєна див. Пісочинська
Магдалена
Дубицкаїа Макгдалєна див. Пісочинська
Магдалена
Дубицкаїа Макгдалєна Павловна
див. Пісочинська Магдалена
Дубицкаїа Макгдалєна див. Пісочинська
Магдалена
Дубицкаїа Макгдалєна див. Пісочинська
Магдалена
Дубицкаїа Макгдалєна Павловна
див. ПісочинськаМагдалена
Дубицкаїа Макгдалєна Павловна
див. ПісочинськаМагдалена
ДѴбицкаіа Макгдалєна Павловьна
див. Пісочинська Магдалена
Дубицкаїа СОпросимєіа Ивановна
див. Дубицька Опросимія Іванівна
Дубицкаїа (Опросимыа див. Дубицька
Опросимія Іванівна
Дубицкаїа Просимєіа Ивановна
див. Дубицька Опросимія Іванівна
Дубицкаїа П росилт див. Дубицька
Опросимія Іванівна
Дубицкаїа П росилт Ивановна
див. Дубицька Опросимія Іванівна
Д^бицкиє див. Дубицькі
Ді/бицкиє див. Дубицькі
Дубицким див. Дубицький Павло Іванович
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ДЧбицкии Алєксандєрь див. Дубицький
Олександр Іванович
ДѴбицкиі/ Алєксаядєр Иванович
див. Дубицький Олександр Іванович
Дубицким Ивая див. Дубицький Іван
Михайлович
ДЧбицши Ивань див. Дубицький Іван
Михайлович
Щбицкяи Павел див. Дубицький Павло
Іванович
Дубицким Павел Иванович див. Дубицький
Павло Іванович
ДЧбицкии Павєл Иванович див. Дубицький
Павло Іванович
Дубицким Павєл Иванович див. Дубицький
Павло Іванович
Дубицким Павєль Ивановичь
див. Дубицький Павло Іванович
Д^бицковнаа Проснмєіа Ивановна
див. Дубицька Опросимія Іванівна
ДѴбицъкаіа (Опросішєіа див. Дубицька
Опросимія Іванівна
Дубицький Павєл див. Дубицький Павло
Іванович
Д^бравским Томаш див. Дубравський Томаш
Д^бровскиї/ Станислав див. Дубровсысий
Станіслав
Д^бровскиї/ Станиславь див. Дубровський
Станіслав
ДѴбровскии ЇЛя див. Дубровський Ян
ДѴбровьскиі/ Станислав див. Дубровський
Станіслав
Дудкович див. Дудкович Вавринець
Д^дковичь Вавринець див. Дудкович
Вавринець
Дыаковскиі/ СОлєксим див. Дяковський
Олексій
Дыаковскиі/ СОлексѣі/ див. Дяковський
Олексій
Дѣдеяко Ивая 846, 900
Дыаковскш/ Сємєя 460
Дяковський Олексій (Діаковскиї/ СОлєкьсєі/,
Діаковскиї/ (Олексій, Діаковъскии
О лексії/, Діакувскиї/ (Олєксєі/,
Дыаковскиі/ (Олексій, Дыаковскиі/
(Олєксиі/, Diakowski, Diakowsky Olexy)
25, 486,487, 491-493, 528, 775, 867, 945,
983
Діа/с Ивая 309

Дакович Сємєя 460
Діаковскиї/ Ивань 312,313
Діаковскиї/ (Олєкьсєі/ див. Дяковський
Олексій
Діаковскиї/ (Олексії/ див. Дяковський
Олексій
Діаковьскиї/ (Олексії/ див. Дяковський
Олексій
Діакувскиї/ (Олєксєі/ див. Дяковський
Олексій
Еврашко див. Євраппсо
Едлияскиї/ Гйнь 653
Ежєвскаїа ІЗІноваїа Полагіа Ивановна
Вороновицкаїа див. Вороновицька
Полатія Іванівна
Ежовскиї/ ЇЛн 196
Езофович Авралі 397
Елєць Аядрєи див. Єлець Андрій
Еловицкиї/ Антоя (Еловиї/юш Антониі/,
Еловицьким Антониі/) 360,442,445
Еловицкиї/ Антониі/ див. Еловицкиї/ Антоя
Еловицкиї/ Захаріаш див. Єловицький
Захаріаш
Еловицкиї/ Микаї/ див. Еловицкиї/ Миколаи
Еловицкиї/ Миколах/ (Еловицкиї/ Микаі/,
Ielowicki Mikolay, Jetowicki Mikolaj,
Jetowicki Mikolay) 811, 816, 830, 831,
833, 835, 836, 840, 841
Еловицкиї/ Савия 360
Еловицькиї/ Антониі/ див. Еловицкиї/
Антоя
Елович з Малина М атфеї/ див. Єлович
Малияскиї/ Ма/ифєі/
Елович Малияскиї/ М атфєі/ див. Єлович
Малияскиї/ Маягфєі/
Елович Малинскиї/ Матьфєі/ див. Єлович
Малияскиї/ Ма/ифєі/
Емєі/Фєдор 585
Еячиньскиї/ Васил 179
Еньчиньскиї/ Богдань див. Єнчинський
Боїдан
Еніа Кузминич див. Єня Кузьминич
Епросилт див. Дубицька Опросимія
Іванівна
Ердань з Закличина Станислав див. Єрдан з
Заклічина Станіслав
Есєниі/киї/ див. Єсеницький
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Есифъ 445

ЕскінЮрій 131
Есман Григор див. Єсман Григор
Есман РеЭко див. Єсман Редко
Есмановна Любка див. Єсманівна Любка
Єважид 919
Євраппсо (Еврашко) 173, 174
Євтух (Євтухь) 853, 987
Євтухь див. Євтудс
Єлець Андрій (Елєць Андрєм) 24,151
Єловицький Захаріаш (Єловицким Захаріаш,
Jeiowicki Zachariasz, Jelowicky Zacharias,
Jelowicky Zachariasz, Jelowicky
Zachariasz, Jelowiecky Zachariasz,
Jolawicki Zachariasz) 70,686, 736, 762,
763, 780, 783, 785, 825-828, 895, 898,
926, 949, 1012, 1017, 1020, 1022, 1024
Єловицькі 49
Єлович Малинским М атфєм (Елович
Малинским Ма/пфєм, Елович Малинским
Матьфєм, Елович з Малина М атф єи)
442,445, 652
Єлович Малинским СОстафєи 877
Єльці 108
Ємєц ФеЭко зіать Корьнилов див. Ємєць
Фєдько зсать Корьниловь
Ємєць Тарас 585
Ємєць Фєдько зіать Корьниловь (Ємєц
Фєдко зіать Корьнилов) 866,1033
Єнчинська Марина Василівна (Яковицька
Гаврилова, ІЗковицкаїа Гавриловаїа,
ПДковицкаїа Гавриловаїа Марина
Васильєвна Енчиньскаїа) 178,179
Єнчинський Богдан (Еньчиньскин Богдань)
179
Єня Кузьминич (Еніа Кузминич) 389,395
Єрдан з Заклічина Станіслав (Ердань з
Закличина Станислав) 796-798,856
Єсеницький (Есєницкии) 49,360
Єсман Григор (Есман Григор) 280
Єсман Редко (Есман Рєдко) 280
Єсманівна Любка (Есмановна Любка) 388,
393, 394, 397
Єчвинко Микита 853
Жабокритська Марія (Жабокрытскаіа
Марєіа, Жабокрыцкаіа М ара,
Жабокрыцкаіа Марєіа) 389, 391, 399

Жабокритський Ісай (Жабокрытским Исам,
Жабокрицким Исам) 388, 389, 391, 392,
399
Жабокрицкиє (Жабокрьіцкиє) 385
Жабокрицким Андрєм див. Жабокрицький
Андрій*
Жабокрицким Василем див. Жабокрицький
Василь
Жабокрицким Данило див. Жабокрицький
Данило
Жабокрицким Йван див. Жабокрицький
Іван
Жабокрицким Йван див. Жабокрицький
Іван
Жабокрицюш Роман див. Жабокрицюш
Роман Иванович
Жабокрицький Андрій (Жабокрицким
Андрєм, Жабокрыцким Андрєм,
Жабокрицким Андрєм) 488, 489, 491,
494
Жабокрицький Василь (Жабокрицким
Василєи, Zabokriczki Wasili) 18,157,
158, 192
Жабокрицький Данило (Жабокрицким
Данило, Zabokrzyczki) 813,814
Жабокрицький Іван (Жабокрицким Йван,
Жабокрицким Йван, Zabokriczki Iwan)
121, 158, 750, 751,813,814
Жабокры/яскаіа Mapeta див. Жабокритська
Марія
Жабокрытским Исам див. Жабокритський
Ісай
Жабокрыцкаіа Марєіа див. Жабокритська
Марія
Жабокрыцкаіа Маріа див. Жабокритська
М арія
Жабокрьіцкиє див. Жабокрицкиє
Жабокрыцкии Андрєм див. Жабокрицький
Андрій
Жабокрыцкии Андрєм див. Жабокрицький
Андрій
Жабокрицким Исам див. Жабокритський
Ісай
Жабокрыцким Роман Иванович
(Жабокрицким Роман) 504,1034
Жадай 646
Жасковским Фєдор див. Жашковський
Федір
Жаславским Кузма див. Жаславским Кузма
Иванович
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Жаславскии Кузма Иванович (Жаславскии
Кузма, Жаславсюш Кузма Иванович)
662, 742
Жаславсюш Кузма Иванович
див. Жаславскии Кузма Иванович
Жаславскии Михаило див. Жаславський
Михайло
Жаславскии Михайло див. Жаславський
Михайло
Жаславсюш (Знуш див. Жаславський
Януш
Жаславсюш їЛнуш Кузминич
див. Жаславський Януш
Жаславсюш ІЗнуш Кузминич
див. Жаславський Януш
Жаславскии ІЗнупгь див. Жаславський
Януш
Жаславскии ХАяІЇш див. Жаславський Януш
Жаславсюш И нѴш Кузминич
див. Жаславський Януш
Жаславскии ^інѴшъ див. Жаславський
Януш
Жаславський Михайло (Жаславскии
Михайло, Жаславсюш Михайло,
Zastawski Michal) 187, 365-368, 662,
742, 743
Жаславський Януш (Жаславскии ІйнѴшъ,
Жаславскии ІЗнуш, Жаславскии ІЗнѴш,
Жаславскии д ін у ть , Жєславскии
Ікн у ть, Жаславскии ЇЛнуш Кузминич,
Жаславскии ЇЛнуш Кузминич,
Жаславскии їЛнѴш Кузминич, Zaslawski
Janusz) 187, 243, 365-368, 661-664,
742, 743, 749
Жаславські (Заславські) 107,108
Жашковскии див. Жашковсысий Федір
Жашковскии Фєдор див. Жашковський
Федір
Жашковський Федір (Жасковскии Фєдор,
Жашковскии, Жашковскии ФєДор,
Jaskowski Chiedor, Jaskowski Chwiedor,
Zaskowski Fedor) 105, 875, 876, 982,
984, 985, 987, 1002
Жєславскии ІЗнушъ див. Жаславський
Януш
Живоглод Йван див. Живоглод Іван
Живоглод Іван (Живоглод Йван) 277, 278
Жигимонт Трєтии див. Сиґізмунд III
Жигимонт Трєтии див. Сиґізмунд ПІ

Ж икгимонт див. Сиґізмунд І
Жикгимонт див. Сиґізмунд III
Ж икгимонт А вгуст див. Сиґізмунд
Авґуст
Жикгимонт А вгуст див. Сиґізмунд Авґуст
Ж икгимонт Августь див. Сиґізмунд
Авґуст
Ж икгимонт А вгуст див. Сиґізмунд Авґуст
Жикгимонт Aertfcm див. Сиґізмунд Авґуст
Жикгимонт АвгѴстъ див. Сиґізмунд
Авґуст
Ж икгимонт Авъгустъ див. Сиґізмунд
Авґуст
Жикгимонт АвыѴ ст див. Сиґізмунд
Авґуст
Ж икгимонт АвъгѴстъ див. Сиґізмунд
Авґуст
Жикгимонт Старыи див. Сиґізмунд І
Жикгимонт Трєтии див. Сиґізмунд ПІ
Жикгимонт Трєтии див. Сиґізмунд III
Ж икгимонть див. Сиґізмунд III
Жикгимонть Августь див. Сиґізмунд
Авґуст
Жикгимонть Трєтии див. Сиґізмунд III
Жикгимонть АвгѴстъ див. Сиґізмунд
Авґуст
Ж икгимонът АвыѴ ст див. Сиґізмунд
Авґуст
Жикгмонт Трєтии див. Сиґізмунд III
Жикгмонт Трєтии див. Сиґізмунд III
Жилинскии 749
Житинскии Кузма 986
Житинскии Фєдор див. Житинський Федір
Житинскии Фєдор див. Житинський Федір
Житинський Федір (Житинскии Фєдор,
Житинскии Фєдор) 101,102,955,965,
973
Жолкєвсюш Станислав дав. Жулкєвський
Станіслав
Жомотський Матєй Миколайович 486
Жоравєцкии ї&н 341
Жоравницкии Алєксандєр 237,260
Жоравницкии Марко 748
Жоравницкии Михаило див. Жоравницький
Михайло
Жоравницький Михайло (Жоравницкии
Михаило) 87,292
Жоховскии див. Жоховський Павло
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Жоховским Павєл див. Жоховський Павло
Жоховским Павєл див. Жоховський Павло
Жоховским Павєл див. Жоховський Павло
Жоховський Павло (Жоховским, Жоховским
Павєл, Жоховским Павєл, Жоховским
Павєл, Жоховьским Павєл, Zochowski)
792, 793, 795, 796, 804-807, 832, 833
Жоховьскиї/ Павєл див. Жоховський Павло
Жукович П. 30
Жуковський Валеріан (ЖУковскии
Вєлєриая, Zukowsky Walierzyan) 24,
108, 621,800
Жулкєвський Станіслав (Жолкєвскиї/
Станислав, Zolkiewsky Stanislaw) 40,762
Жуховским Станислав див. Жуховський
Станіслав
Жуховський Станіслав (Жуховским
Станислав) 85,221
Ж&совскиї/ Вєлєриая див. Жуковський
Валеріан
Жыкгимо/лъ Трєтии див. Сигізмунд III
Забєрєзьшскии Х&н ПДнович 399
Загоровскии Алексаядер (Zahorowski
Alexander) 449,788
Загоровскиї/ Андрєи див. Загоровський
Андрій
Загоровскиї/ Аядрѣи див. Загоровський
Андрій
Загоровскиї/ Богдань Михаилович 393
Загоровскиї/ Василь див. Загоровський
Василь
Загоровскиї/ Михаї/ло 445
Загоровскиї/ Михайло ІЗнович 442
Загоровскиї/ Пстрь 173
Загоровскиї/ Фєдор див. Загоровський Федір
Загоровський Андрій (Загоровскиї/ Андрєи ,
Загоровскиї/ Аядрѣи) 679, 680
Загоровський Василь (Загоровскиї/ Василь,
Zahorowski Vasil) 7,109, 184,185
Загоровський Федір (Загоровскиї/ Фєдор,
Загоровьскиї/ Фєдор) 449,664
Загоровьскиї/ Фєдор див. Загоровський
Федір
Задорожний В. Б. 130
ЗаєцМ . 811,816
Залеський Мєлєшко див. Мєлєшко Ярмола
Залєскиї/ Мєлєшко див. Мєлєшко Ярмола

Залускиї/ Григор 218
Замоі/скиї/ зь Замостыа ІЪн
див. Замойський Ян
Замоі/скиї/ зь Зам ости Х&н див. Замойський
Ян
Замоі/скиї/ Х&н див. Замойський Ян
Замойський Ян (Замоі/скиї/ зь Замостіа ХАн,
Замоі/скиї/ зь Замостыа Х&н, Замоі/скиї/
iZto, Zamoiski J., Zamoisky J., Zamoyski
Jan, Zamoiski Joannes, Zamoisky Joannes,
Zamoyski z Zamosca Jan, Zamoyski de
Zamoscie Joannes) 37, 51, 71, 108, 113,
114, 120, 315, 640, 641, 672, 695, 760763, 768, 784-786
Замойські (Zamoyscy) 34,44, 48, 107, 768
Заяко 714,864
3aptf6a Трохим 971, 972
ЗарѴдияским Ивая 695
Заславські див. Жаславські
Засіадко Фєдор (ЗасиЭко Фєдор, Засіадько
Фєдор) 846, 868, 900
ЗасаЭко Фєдор див. ЗасіаЭко Фєдор
Засіадько Фєдор див. Засіадко Фєдор
ЗаяцьА. 110,113
Збаразкии ЇЛнуш див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаражскиє див. Збаразькі
Збаразским Корыбутович їЛкуш
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Збаразскии Корыбутович їЛкуш
Миколаєвич див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразским Криштоф див. Збаразький
Криштоф Янушович
Збаразскии Крыштоф див. Збаразький
Криштоф Янушович
Збаралеским Крыштоф див. Збаразький
Криштоф Янушович
Збаразскии Крыштоф Янушович
див. Збаразький Криштоф Янушович
Збаразскии Михамло Василєвич
див. Збаразький Михайло Васильович
Збаразскии Юрєм див. Збаразький Юрій
Янушович
Збаразским Юрєм (Янушович
див. Збаразький Юрій Янушович
Збаразским Юрєм див. Збаразький Юрій
Янушович
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Збаражскии ЇЛнуш див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаражскии ЇЛнуш див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаражскии ЇЛнуш Миколаєвич
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Збаразскии ЇЛнуш Миколаєвич
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Збаражскии ІЗнупгь див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразскии ПЗнупгь Миколаєвич
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Збаражскии їЛнІЇш див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаражскии їЛнІЇш Миколаєвич
див; Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Збаразкиє див. Збаразькі
Збаразкии Крыштоф див. Збаразький
Крипггоф Янушович
Збаразкии Юрєи див. Збаразький Юрій
Янушович
Збаразкии ЇЛнуш див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразюш ЇЛнуш див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразюш ПЗнушъ див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразкии ЇЛнІЇш див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразскаїа Миколаєва»
див. Четвертинська Ганна Матвіївна
Збаразскии Корибутович ЇЛнуш
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Збаразскии Корыбутович ЇЛнуш
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Збаразскии Корыбутович ІЗнупгь
Миколаєвич див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразскии КорыбУтовичъ йнѴшъ
Миколаєвичь див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразскии Криштоф див'. Збаразький
Крипггоф Янушович

Збаразскии Криштоф див. Збаразький
Крипггоф Янушович
Збаразскии Крыштоф див. Збаразький
Криштоф Янушович
Збаразскии Крыпггофъ див. Збаразький
Криштоф Янушович
Збаразскии Крыштофъ див. Збаразький
Криштоф Янушович
Збаразскии Михаило Василєвич
див. Збаразький Михайло Васильович
Збаразскии Стєфань 407,412
Збаразскии Юрєи див. Збаразький Юрій
Янушович
Збаразскии Юрєи див. Збаразький Юрій
Янушович
Збаразскии Юрєи див. Збаразький Юрій
Янушович
Збаразскии Юрєи див. Збаразький Юрій
Янушович
Збаразскии ЇЛнуш див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразскии ЇЛнуш див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразскии ЇЛнуш Миколаєвич
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Збаразскии ЇЛкуш Миколаєвич
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Збаразскии ЇЛнуш Миколаєвичь
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Збаразскии ПЗнупгь див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразскии (Знупгь див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразскии ПЗІнупгь Миколаєвичь
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Збаразскии Инупгь Миколаєвичь
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Збаразскии їЛнІЇш див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразскии ЇЛнЧш див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразскии ЇЛнІЇш Миколаєвич
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
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Збаразскии ПЗІнѴпгь див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразскии ІЗнѴшъ див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразскии Анупгь див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразскьш ІЗнупгь див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразьскаа Миколаєва»
див. Четвертинська Ганна Матвіївна
Збаразьскии Крыштоф див. Збаразький
Крипггоф Янушович
Збаразьскии Крыпггофъ див. Збаразький
Крипггоф Янушович
Збаразьскии Юрєи див. Збаразький Юрій
Янушович
Збаразьскии Юрьєи див. Збаразький Юрій
Янушович
Збаразьскии ЇЛнуш див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразьскии ІЙнушь див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразьскии І&нtfu/ див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразька Миколаєва див. Четвертинська
Г анна Матвіївна
Збаразький Корибутович Януш
Миколайович (Збаразький ЇЛнуш,
Збаражскиu ХЛнуш, Збаразскии ЇЛнуш,
Збаразскии ЇЛнІЇш, Збаразскии їйнушь,
Збаразскии ЇЛнуш Миколаєвич,
Збаразскии ЇЛнуш Миколаєвич,
Збаразскии ХЛнІЇш Миколаєвич,
Збаразскии ІЗнупгь Миколаєвич,
Збаразскии Корыбутович ЇЛнуш,
Збаразскии Корибутович ЇЛнуш
Миколаєвич, Збаразкии ЇЛнуш,
Збаразкии ЇЛнуш, Збаразкии ЇАнІЇш,
Збаразкии Пнупгь, Збаразскии Анушь,
Збаразскии ЇЛнуш, Збаразскии ЇЛнуш,
Збаразскии ЇЛнtfu/, Збаразскии ЇЛнЯш,
Збаразскии їйнупгь, Збаразскии Онупгь,
Збаразскии ІЗнІ/шь, Збаразскии ІЙнѴшъ,
Збаразскии ЇЛнуш Миколаєвич,
Збаразскии ЇЛнуш Миколаєвич,
Збаразскии ЇЛнМш Миколаєвич,
Збаразскии ХЛнуш Миколаєвичь,
Збаразскии Анупгь Миколаєвичь,
Збаразскии Анупгь Миколаєвичь,
Збаразскии Корибутович ЇЛнуш,
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Збаразскии Корыбутович ЇЛнуш,
Збаразскии Корибутович ІЗнушь
Миколаєвич, Збаразскии КорыбѴтовичь
ІЭнѴпгь Миколаєвичь, Збаразскыи
ІЯнупгь, Збаразьскии ЇЛнуш,
Збаразьскии їЛнІЇш, Збаразьскии
Ійнушь, Збаразький Януш, Збаразький
Януш Миколайович, Збаразький Я.,
Збараскии ЇЛнуш, Корибутович
Збаразький Януш, Zbaraski, Zbaraski
Ianvsz, Zbaraski Janusz, Zbaraski Yanvsz,
Zbarasky Janusz, Zbarazki, Zbarazki
Janusz, Zbarazki Janvsz, Zbarazky
Janusz, Zbarazski, Zbarazski Ianusz,
Zbarazski Janusz, Zbaraski Janusz
Mikolaiewicz, Zbaraski Janusz
Mikolaiowicz, Zbaraski Janusz
Mikolaiowycz, Zbarazki Janusz
Mikolaiowicz) 7, 23, 32, 39, 56, 63, 69,
71, 72, 79, 80, 90-94, 105, 107, 108, 110,
126, 237-239, 243, 252, 272-275, 299,
300, 302, 303, 323-327, 352, 362, 364,
368, 369, 371, 385, 405,406, 413,414,
418,419,421-425,427-429,433-435,
4 4 6 ,4 4 7 ,4 5 8 ,4 5 9 ,4 8 2 ,4 8 4 -4 8 9 ,4 9 1 ,
493,494,497,498, 503-507, 510-513,
515-521, 524—527, 534, 536-538, 545547, 550-552, 554, 555, 558, 571, 572,
580, 582, 585, 587, 590-593, 595, 597,
601-605, 607, 609-611, 614-616, 619,
621,
622, 624, 625, 627, 629-631, 633,
634, 637-640, 642, 643, 647-649, 651655, 657, 664, 665, 668, 669, 673-676,
679, 680, 682-688, 706, 721-726, 757,
758, 771, 772, 777, 786, 811, 812, 817,
819, 859, 895, 902, 903, 943, 1000, 1001,
1004, 1034
Збаразький Крипггоф див. Збаразький
Крипггоф Янушович
Збаразький Крипггоф Янушович
(Збаразскии Крипггоф, Збаразскии
Крыштоф, Збаразскии Крыштоф,
Збаразскии Крыштоф ІЗнушович,
Збаразький Криштоф, Збаразкии
Крыштоф, Збаразскии Крипггоф,
Збаразскии Криштоф, Збаразскии
Крыштоф, Збаразскии Крыпггофъ,
Збаразскии Крыштофъ, Збаразьскии
Крыштоф, Збаразьскии Крыштофъ,
Zbaraski Chrystoph, Zbaraski Krysztoph,
Zbaraski Krzysztof, Zbarazski Krzysztof,
Zbarszki Krysztoph) 7, 105, 594, 613,

622, 624-627,629-635, 642, 643, 649,
651, 668, 671, 672, 816-818, 902, 903,
906
Збаразький Михайло Васильович
(Збаразскии Михаило Василєвич,
Збаразскии Михаило Василєвич) 389,
396, 398
Збаразький Юрій див. Збаразький Юрій
Янушович
Збаразький Юрій Янушович (Збаразскии
Юрєи, Збаразскии Юрєи Янушович,
Збаразскии Юрєи, Збаразкии Юрєи,
Збаразскии Юрєи, Збаразскии Юрєи,
Збаразскии Юрєи, Збаразскии Юрєи,
Збаразъскии Юрєи, Збаразьскии Юрьєи,
Збаразький Юрій, Zbaraski Gerze,
Zbaraski Gerzy, Zbaraski Jerzy, Zbaraski
Jurii, Zbarazski Jurii) 7, 14, 105, 594,
613, 622, 624-627, 629-631, 633-635,
642, 643, 649, 651, 668, 671, 672, 816818, 902, 903
Збаразький Я. див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразький Януш див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збаразький Януш Миколайович
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Збаразькі (Збаразкиє, Збаражскиє, Zbarascy,
Zbarasci, Zbarasscy, Zbarazcy) 7, 107,
595, 630-632, 634, 635, 817-819, 851
Збараскии \&куш див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Збуниискии Мартия 392
Звенигородець Богдан Козак Базанович
(Звиногородєг/ Богдая Козак Базанович)
284, 285
Звенигородець Богумила Богданівна
Козакова (Звиногородєц Богумила) 284,
285
Звенигородець Олена Богданівна Козакова
(Звиногородєі/ СОлєна) 284,285
Звенигородець Федір Козак (Звиногородєц
Фєдор, Звиногородєц Фєдор Козак) 78,
713, 867
Звиногородєц Богдая Козак Базанович
див. Звенигородець Богдан Козак
Базанович
Звиногородєц Богумила
див. Звенигородець Богумила Богданівна
Козакова

Звиногородєц СОлєна див. Звенигородець
Олена Богданівна Козакова
Звиногородєц Фєдор див. Звенигородець
Федір Козак
Звиногородєц Фєдор Козак
див. Звенигородець Федір Козак
Здєбскии Станислав 516
Зештелінський Миколай Казімєж 41
Зєлуяка ІЛско 687
Зєноєвичь Крыштофъ (Zienowicz Krzistoff)
560
Злоба Олександр Федорович див. Злоба
Чернчицький Олександр Федорович
Злоба Фєдор див. Злоба Чернчицький
Федір Черминович
Злоба Фєдор див. Злоба Чернчицький
Федір Черминович
Злоба Чернчицький Олександр Федорович
(Злоба Олександр Федорович) 63,447
Злоба Чернчицький Федір Черминович
(Злоба Фєдор, Злоба Фєдор, Злоба
Ч ^н ски и Фєдор) 63,312,4 4 7 ,4 4 8 ,6 0 0
Злоба Чернчицький Ярош Федорович
(Злоба Ярош Федорович) 63,447
Злоба Чєрнскии Фєдор див. Злоба
Чернчицький Федір Черминович
Злоба Ярош Федорович див. Злоба
Чернчицький Ярош Федорович
Злотополскии Пєтрь див. Злотопольський
Пйотр
Злотополскии П єтр ь див. Злотопольський
Пйотр
Злотопольський Пйотр (Злотополскии Пєтрь,
Злотополскии П єтрь) 98, 797, 909
ЗУбєяко Лаврьш (ЗУбєнько Лаврѣнъ,
ЗУбєнько Лаврєя, Zubienko Lawrin) 623,
633,
658, 704
ЗУбєнько Лаврѣнъ див. ЗУбєяко Лавры н
ЗУбєнько Лавре// див. ЗУбєяко Лаврык
Зыаловскии М атіаш див. Зяловський
Матяш
Зыаловьскаіа Фєдороваїа Милохна Грибкова
(Ободєнского див. Зяловська Федорова
Милохна Грицьківна
Зыаловьскаіа Фєдороваїа Милохна
Грт/ковніа див. Зяловська Федорова
Милохна Грицьківна
Зьаловскии Ма/иАіігь див. Зяловський
Матяш
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Зѣяченко Васко .852
Зыаловскаіа [Семенівна Кошка] 391
Зяловська Федорова Милохна Грицьківна
(Зяловська Федорова Милохна
Грицькова Ободенського, Зыаловъскаіа
Фєдоровага Милохна Гриі/ковніа,
Зъгаловъскага Фєдоровага Милохна
Грибкова (Ободєяского) 388,389,392,
393, 399
Зяловська Федорова Милохна Грицькова
Ободенського див. Зяловська Федорова
Милохна Грицьківна
Зяловський Матяш (Зьгаловсюш Маяігаш,
Зьаловскиі/ Матлпгь, Згаловсюш) 73,
250, 383-385
Згаловсюш див. Зяловський Матяш
Ивая (Ивань, Ywan) 309,483,495,496,
857, 864, 891,935, 972
Ивая Богданович див. [Микулинський] Іван
Богданович
Ивая Рокишыя з ram 702
Ивая Росолишия з ram 791
Ивая свєщєяник вѣниі^юш спасюш (Ивашко
свєщєяник спасюш вѣниі/юш) 392,395
Ивая, Боушъ называмьш див. Дешковський
Іван Богуш
Ивая, сыя НаѴмов 933,937,951
Иванєі/ Назаришия зіат 857, 863
Иваяко гєтм ая (Ywanko hetman) 482,484,
494, 504
Иванов Харитонъ 764
Иванотчєяко Грияєць (Иванотьчєяко
Грияєць) 846,900
Иванотьчєяко Грияєць див. Иванотчєяко
Грияєць
Ивань див. Ивая
Ивань Сємєновичь 870
Ивахно 792,
Ивашко свєщєяник спасюш вѣниі/юш
див. Ивая свєщєяник вѣнт/ю ш спасюш
И гнат 866, 935, 1033
Игнатєяко Лгатєг 263, 264
Игнатєяко Сєливоя 851
Игшинич Юри Иванович 399
Издєбскиї/ Станислав див. Издєбскиї/
Станислав
Издебети Станислав див. Издєбскиї/
Станислав

Издєбьсюш Станислав див. Издєбскиї/
Станислав
Издєбскиї/ Станислав (Издєбскиї/ Станислав,
Издєбскиї/ Станислав, Издєбьсюш
Станислав, Издєбьскиї/ Станислав,
Izdebski Stanislaw) 589, 591, 702, 833—
835, 907, 1025
Издєбьскиї/ Станислав див. Издєбскиї/
Станислав
Илияскиї/ Криштофь див. Ілінський
Криштоф
Иличь Хома 764
И т ш (Илгашь) 702, 791, 857, 863
Илгашь див. Илгаш
Исаевич Я. Д. див. Ісаєвич Ярослав
Исаєвага [Семенівна Кошка] 391
Исаі/ко 792
Исус Христос (Исус Христос, Исус
Х ристос, Исус Хрыстос, Исус Хрыстос,
Исус Хрыстось, Исусь Христось, Исусь
Хрыстось, Исусь Хьрыстось, Исtfc
Христос, Ис tfc Хрыстос, Ис# сь
Хрыстось, Христ., Христос, Jėzus
Christus, Jėzus Christusz, Yesus
Christus) 173, 179, 230, 234, 244, 245,
252, 264,272,276-279, 281-284, 288,
290, 291, 293, 295, 296, 310, 311, 315,
318, 320, 336, 358, 365, 368, 373, 382,
384, 390,403,405, 414,420, 423, 426,
4 3 5 ,4 3 6 ,438,445,446, 452, 457, 458,
460, 464,469-471,473, 496, 498, 499,
503, 506, 516, 517, 519, 521, 524, 528,
531, 533, 535, 536, 545, 566, 570, 615,
620, 627, 647, 652, 660, 662, 676, 681,
682, 694, 716, 743, 756, 762, 779, 824,
906, 1024
Исус Христос див. Исус Христос
Исус Х ристос див. Исус Христос
Исус Хрыстос див. Исус Христос
Исус Хрыстос див. Исус Христос
Исус Хрыстосъ див. Исус Христос
Исусь Христось див. Исус Христос
Исусь Хрыстосъ див. Исус Христос
Исусь Хърыстосъ див. Исус Христос
Исtfc Христос див. Исус Христос
Исtfc Хрыстос див. Исус Христос
ИсѴсъ Хрыстосъ див. Исус Христос
Іваницький Лазар 29
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Ілінський Крипггоф (Илинсюш Крипггофь)
26,
102, 963, 964
Ісаєвич Ярослав (Исаевич Я. Д.) 36, 117
Каватурскиї/ Балцєр див. Каватурський
Бальцер
Каватурскиї/ Балцєр див. Каватурський
Бальцер
Каватурскиї/ Балцеръ див. Каватурський
Бальцер
Каватурський Бальцер (Каватурскиї/ Балцєр,
Каватурскиї/ Балцєр, Каватурскиї/
Балцєрь, Каватурьсюш Бальцер) 96, 97,
873,
880, 884, 998, 999
Каватурьскиї/ Бальцер див. Каватурський
Бальцер
КавєцюшОн 437
Каєвскиї/ Валєнтьш (Kaiewsky Walięnty)
621,712
Кази Кгєрєі/ див. Ґазі-Ґірей
Кази Кгєрєі/ див. Ґазі-Ґірей
Казимєр див. Казимир ГѴ
Казимєр див. Казимир IV
Казимир див. Казимир IV
Казимир IV (Казимєр, Казимєр, Казимир)
266,269,270, 272-275,278-280,282,284,
285,347, 378, 379, 387, 389, 396,398
Казы Кгирьш див. Ґазі-Ґірей
Каї/даш 194
Каї/даи/ Кропивницким Микита Григорєвич
див. Кайдаш Кропивниць кий Микита
Григорович
Кайдаш Кропивницю»/ Микита Григорєвич
див. Кайдаш Кропивницький Микита
Григорович
Кайдаш Кропивницю»/ Стєфан Григорєвич
див. Кайдаш Кропивницький Стефан
Каї/дашоваїа див. Рагозина Станіславова
Олена Кандашівна
Каї/дапгь Григорєм 249
Каидашь Йван 249
Каї/дапгь Кропивницкиї/ Микита
Григорєвичь див. Кайдаш
Кропивницький Микита Григорович
Каидашь Кропивницскиї/ Микита
Григорєвичь див. Кайдаш
Кропивницький Микита Григорович
Каї/дапгь Сєвєрин див. Кропивницький
Сєвєрин

Кайдаш Кропивницький Микита
Григорович (Кайдаш Кропивницю»/
Микита Григорєвич, Кайдаш
Кропивницю»/ Микита Григорєвич,
Каї/дапгь Кропивницкиї/ Микита
Григорєвичь, Каї/дапгь Кропивницею»/
Микита Григорєвичь) 247-251
Кайдаш Кропивницький Сєвєрин
див. Кропивницький Сєвєрин
Кайдаш Кропивницький Стефан (Каї/даш
Кропивницю»/ Стєфан Григорєвич) 249,
453
Кайдашева див. Рагозина Станіславова
Олена Кайдашівна
Калиновсюш Алєксандєр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновсюш Валєнтєі/ А лександр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновсюш Валєнтиі/ див. Калиновський
Валентий Александр
Калиновскиї/ Валентин Алєксандєр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновскиї/ Валентні/ Алєксандєр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновскиї/ Валентні/ Алєксандєр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновскиї/ Валентні/ Алєксаньдєр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновскиї/ Валєнтьш Алєксандєр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновскиї/ Валєнтьш Алєксандєр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновскиї/ Валєнтьш Алєксандєрь
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновскиї/ Валєньтьш Алєксандєр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновскиї/ Валентні/ Алєксаядєр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновскиї/ Валентні/ Алєксандєр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновскиї/ Валентні/ Алєксандєр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновскиї/ Валєнтьш Алєксандєр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновскиї/ Валєньтиі/ Алєксандєр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновський Александр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновський В. А. див. Калиновський
Валентий Александр
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Калиновський Валентий див. Калиновський
Валентий Александр
Калиновський Валентий Александр
(Калиновський В. А., Калиновський
Валентий, Калиновскии Валентин,
Калиновський Александр, Калиновскии
Алєксандер, Калиновскии Валєнтєи
Алєксанд^?, Калиновскии Валентин
Александр, Калиновскии Валентин
Алєксандєр, Калиновскиї/ Валентин
Александр, Калиновскиї/ Валентин
Алєксаньдєр, Калиновскиї/ Валєнтьіи
Алєксандгр, Калиновскиї/ Валєнтьш
А лександр, Калиновскиї/ Валєнтьш
Алєксандєрь, Калиновскиї/ Валєньтьш
Алєксандср, Калиновскиї/ Валєнтии
А лександр, Калиновскиї/ Валєнтии
Алєксандєр, Калиновскиї/ Валєнтии
Алєксандєр, Калиновскиї/ Валєнтьш
Алєксандєр, Калиновскиї/ Валєньтиі/
Алєксандєр, Калиновьскиї/ Валєнтьш
Алєксандєр, Калиновьскиї/ Валєньтиі/
Алєксандєр, Калиновьскиї/ Валєньтьіи
Алєксаньдєрь, Калиновьскиї/ Валєньтьіи
Алєксаньдрь, Kalinowski Alexander
Walenty) 15,21,59, 60, 64, 67-69, 99,
108, 739, 740, 827, 859, 892-895, 911,
914, 919, 921, 927, 933, 935, 938, 941,
952,
956-958, 997, 999, 1001, 1002,
1007-1009, 1021, 1022
Калиновьскиї/ Валєнтьш Алєксандєр
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновьскиї/ Валєньтиі/ Александр?
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновьскиї/ Валєньтьш Алєксаньдєрь
див. Калиновський Валентий Александр
Калиновьскиї/ Валєньтьш Алєксаньдрь
див. Калиновський Валентий Александр
Калишєвскиї/ див. Калишєвскиї/ Войтєх
Калишєвскиї/ Вомтєх (Калішевський,
Калишєвскиї/, Калишовскиї/ Вомтєх) 26,
938,
940, 1033
Калишовскиї/ Вомтєх див. Калишєвскиї/
Вомтєх
Калішевський див. Калишєвским Вомтєх
Калусовским Гаврило (Калусовскии
Гаврыло) 619,620
Калусовским Гаврыло див. Калусовским
Г аврило
Калусовским Івань Пєтровичь 173
Калусовским Фєдор 452

Камєнскии Станиславь 238
Кандыба Станислав (Кандыба Станислав)
457,464,468
Кандыба Станислав див. Кандыба Станислав
Кансанкович Давид (Кансанкович ДавыЭ)
151, 152
Кансанкович ДавыЭ див. Кансанкович
Давид
Кантымир Х&іЫб 822
Ка/ілатыи Миско 987
Капуста А. Т. див. Капуста Андрій
Тимофійович
Капуста Андрєи Тимофєєвич див. Капуста
Андрій Тимофійович
Капуста Андрій див. Капуста Андрій
Тимофійович
Капуста Андрій Тимофійович
(Капуста А. T., Капуста Андрій, Капуста
Аньдрєи, Капуста Андрєи Тимофєєвич,
КапѴста Андрєи Тимофєєвич, КапѴста
Аньдрєи Тимофєєвич, Kapusta, Kapusta
Andrzei, Kapusta Andrzej) 6, 7, 28, 36,
109,
136, 137, 146-148, 185
КапѴста Андрєи Тимофєєвич див. Капуста
Андрій Тимофійович
КапѴста Аньдрєи див. Капуста Андрій
Тимофійович
Капуста Аньдрєи Тимофєєвич див. Капуста
Андрій Тимофійович
Карл див. Карл IX
Карл IX (Карл) 58,923
Карп 4 89,491,492,498,499, 510
Карчевська Ганна див. Карчевська Ганна
Богданівна
Карчевська Ганна Богданівна (Карчевська
Ганна, Карчєвскага Ганна, Карчѣвскаа
Ганна, Карчєвскаїа Г аньна, Карчєвскаїа
Ганьна, Карчєвскал Ганьна Богдановна,
Карчєвскаїа Ганьна Богдановна,
Карчовскал Ганьна Богдановна) 54,
507-509, 529, 530
Карчевський Богдан (Корчевський Богдан,
Карчєвскии Богдан, Карчєвскии Богдан)
507, 508, 527, 529
Карчевський Миколай див. Карчевський
Миколай Богданович
Карчевський Миколай Богданович
(Карчевський Миколай, Корчевський
Миколай Богданович, Карчєвскии
Миколаи, Карчєвскии Миколаи,
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Карчєвскии Миколаи, Карчєвскии
Миколаи Богданович, Карчєвскии
Миколаи Богданович, Корчєвскии
Миколаи Богданович, Корчєвскии
Миколаи Богданович, Korczowski,
Korczewski Mikolai, Korczewski Mikolaj
Bohdanowicz) 54, 507-509, 527-529,
531,532
Карчевські 507
Карчєвскаїа Ганьна див. Карчевська Ганна
Богданівна
Карчєвскал Г аньна Богдановна
див. Карчевська Ганна Богданівна
Карчєвскии Богдая див. Карчевський
Бощан
Карчєвскии Миколам див. Карчевський
Миколай Богданович
Карчєвскии Миколаи див. Карчевський
Миколай Богданович
Карчєвскии Миколаи Богданович
див. Карчевський Миколай Богданович
Карчєвскии Миколаи Богданович
див. Карчевський Миколай Богданович
Карчєвскаїа Гаяна див. Карчевська Ганна
Богданівна
Карчєвскаїа Ганьна див. Карчевська Ганна
Богданівна
Карчєвскаїа Ганьна Богдановна
див. Карчевська Ганна Богданівна
Карчєвскии Богдая див. Карчевський
Богдан
Карчєвскии Миколая див. Карчевський
Миколай Богданович
Карчовскал Ганьна Богдановна
див. Карчевська Ганна Богданівна
Карчѣвскаіа Ганна див. Карчевська Ганна
Богданівна
Каршнт/кии Ваврияєць 891
Касонии Сєрбия Мигал див. Касоній
Сербин Мігель
Касонии Сербин Мигел див. Касоній
Сербин Мігель
Касоній Сербин Мігель (Касонии Сербин
Мигсл, Касонии Сєрбия Мигал, Касоныи
Сєрбия Мигал, Kasonii Serbyn Mihal,
Kasonii Serbin Mihalii) 105,982,984,
986,995,1002
Касоныи Сербин Мигал див. Касоній
Сербин Мігель
Качка Воитєх див. Качка Войтєх

Качка Воитєх див. Качка Войтєх
Качка Воитєхь див. Качка Войтєх
Качка Войтєх (Качка Воитєх, Качка Воитєх,
Качка Воитєхь) 2 5 ,7 4 ,7 6 ,7 7 ,6 4 2 ,6 9 9 ,
708, 710
Кгалємскии Щаснии 581
Кгаштолтович (Олбрахть Мартинович 398
Кгодьниі/кии Марю» 862
КголЕлібєвскии Миколаи
див. Кголємбиєвскии Миколаи
Кголємбиєвскии Миколаи (Ґолембієвський,
Кголємбьєвскии, Кголємбєвскии
Миколаи, Кголємбєвскии Миколаи,
Кголємбьтєвскии Миколая) 26, 776,
780, 795, 797, 821
Кголємбьєвскии див. Кголємбиєвскии
Миколаи
Кголємбєвскии Миколаи
див. Кголємбиєвскии Миколаи
Кголємбьієвскии Миколаи
див. Кголємбиєвскии Миколаи
Кголияскии Гєроним див. Ґолінський
Геронім
Кшлчицкии Стефая див. Колчицький
Стєфан
Кголынскии Гєроним див. Ґолінський
Геронім
Кголыяскии Гєронимь див. Ґолінський
Геронім
Кголыскии див. Ґолінський Станіслав
Кголыскии Станислав див. Ґолінський
Станіслав
Кгомыскии див. Ґолінський Станіслав
Кгорєі/каїа СОвдотіа Кустиі/каїа
див. Ґорецька Овдоття Кустицька
Кгорєі/каїа Полониіа Хрыбтовичовна
див. Хребтовичівна Богуринська
Полонія
Кгорєі/каїа Полонѣіа див. Хребтовичівна
Богуринська Полонія
Кгорєі/каїа Юрєваїа Полонѣіа
Хрыбтовичовна див. Хребтовичівна
Богуринська Полонія
Кгорєцкии див. Ґорецький Юрій
Кгорєцкии Юрєи див. Ґорецький Юрій
Кгорєі/кии Юрєи див. Ґорецький Юрій
Кгорєцкии Юрєи див. Ґорецький Юрій
Кгорєі/скии Юрєи див. Ґорецький Юрій
Кгорєі/скии Юрии див. Ґорецький Юрій
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Кгорєцким Юрєи див. Ґорецький Юрій
Кгорєцким Юрєм див. Ґорецький Юрій
Кгорскаа Барбара див. Ґорська Барбара із
Сосонова
Кгорскаа Барбара зь Сосонова
див. Ґорська Барбара із Сосонова
Кгорским Войтєх див. Ґорський Войтєх
Кгорским Вомтєх див. Ґорський Войтєх
Кгорским Хдм див. Ґурський Ян
Кгорьским ЕЗІнь див. Ґурський Ян
Кгулчєвским Стєфа/* див. Ґульчевський
Стефан
Кгулчєвсюш див. Ґульчевський Стефан
Кгулчєвским див. Ґульчевський Стефан
Кгулчєвским Стєфан див. Ґульчевський
Стефан
Кгулчєвсюш Стєфа/* див. Ґульчевський
Стефан
Кгурским див. Ґурський Ян
Кгурским див. Ґурський Ян
Кгурским ІЗнь див. Ґурський Ян
Кгулчєвсюш див. Ґульчевський Стефан
Келдзєрський Михайло (Кєлдзєрским
Михамло) 948,949
Кендзєрська Михайлова Овдоття Коптівна
(Коптівна Овдоття, Коптєвна О в д о та,
Коптєвна О вдотьа, Ко/ітєвьна О в д о та,
Коптєвна О вдотьа, Копьтєвна О в д о та ,
Кєядзєрскаа Михамловаа, Кєньдзєрскаа
Михамловаа СОвьдотьа Коптєвна,
Кєньдзєрскаа Михамловаа СОвьдотьа
Копьтєвьна) 65,72,299,300,304,305,
309,310, 321, 1030,1031
Кендзєрський Міхал (K’dziersky Michal)
30, 1035
Кеннеді Ґрімстед Патриція 43
Керенко (Кегепко) 96, 848
Керсновський Андрій (К^сновским
Андрєм) 25,415
Керсновський Миколай (К^сновским
Миколам, Кєрсновским Миколам,
Кєрсновским Миколам, Кєрсновским
Миколам, Кєрьсновским Миколам,
Kersnowski, Kiersnowsky M ikday) 95,
96, 98, 101-103, 110, 845, 848, 962, 963,
966, 967, 974-977, 989
Кєвлич Бражияским Михамло 694
Кєвьлич Миколам 694
[Кєзгамло] Станислав Онович 398

Кєлдзєрским Михамло див. Келдзєрський
Михайло
Кєядзєрскаа Михамловаа див. Кендзєрська
Михайлова Овдоття Коптівна
Кєньдзєрскаа Михамловаа О вьдотьа
Коптєвна див. Кендзєрська Михайлова
Овдоття Коптівна
Кєньдзєрскаа Михамловаа О вьдотьа
Копьтєвьна див. Кендзєрська
Михайлова Овдоття Коптівна
Кєньдзєрским ЇЛн 581
Кєрсновским Андрєм див. Керсновський
Андрій
Кєрсновским Каспєрь 507
Кєрсновским Миколам див. Керсновський
Миколай
Кєрсновским Миколам див. Керсновський
Миколай
Кєрсновским Миколам див. Керсновський
Миколай
Кєрсновским Миколам див. Керсновський
Миколай
Кєрський Казімєж (Kierski Kazimierz) 44,
51,718
Кєрьсновским Миколам див. Керсновський
Миколай
Кивєрєцким Анъдрѣм 237
Кизы Кгирим див. Ґазі-Ґірей
Кирдановским Ива/* див. Кирдановський
Іван
Кирдановський Іван (Кирдановским Ива/*,
Кирьдановским Ива/t, Kirdanowski,
Kierdanowski) 55, 866, 867, 1032, 1033
Кирдєм Мылским Олизар див. Кірдей
Мильський Олізар
Кирдєм Мылским Юрєм (Kerdey Gyrzy,
Kierdy Mylsky Gyrzy, Kirdey Mylsky
Jerzy) 730,733,745
Кирьдановским Ива/* див. Кирдановський
Іван
Ківалов С. 16,130
Кірдей Мильський Олізар (Кирдєм
Мылским Олизар) 11,193,194
Кладсшским Станислав 500
Клєщовским 194,386
Клєщовским Игнать (Клєщовьским И гнат,
Klyeszczowski Ihnath) 23, 158, 252, 396
Клєщовьским И гнат див. Клєщовским
Игнать
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Клєщовсюш Стєфан 420
Климашєвскии Ин 516
Клішко (Klymko) 882,984
Климченко Онисько (Климьчєнько СОниско)
215,216
Клішчєяко Фєдор 935
Клкмчиха вдова 920
Климьчєнько СОниско див. Климченко
Онисько
Клюйвода Уско див. Клюйвода Юсько
Клюйвода Юско див. Клюйвода Юсько
Клюйвода Юсько (Клюйвода Уско,
Клюйвода Юско) 664, 665, 680, 681
Кмита Крыштоф (Кмитич Крьшггофь) 334,
391
Кмита Лазар Филонович див. Кміта Лазар
Філонович
Кмита Сємєнь див. Кміта Семен
Кмита Сємєн див. Кміта Семен
Кмита Филон див. Кміта Чорнобильський
Філон Семенович
Кмита Филон Сємєнович див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович
Кмита Филонь див. Кміта Чорнобильський
Філон Семенович
Кмита Чорнобылскии Филон див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович
Кмита Чорнобылсюш Филон див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович
Кмита Чорнобылскии Филон див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович
Кмита Чорнобылскии Филон Сємєнович
див. Кміта Чорнобильський Філон
Семенович
Кмита Чорнобылсюш Филон Сємєнович
див. Кміта Чорнобильський Філон
Семенович
Кмита Чорнобылским Филонь див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович
Кмита Чорнобыльскиі/ Филон див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович
Кмита Чорнобыльскии Филон див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович
Кмита Чорнобыльским Филонь див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович
Кмита Чорнобыльскии Филонъ див. Кміта
Чорнобильський Філон1Семенович
Кмита Чорнобыльским Филонь див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович

Кмита Чорнобыльсюш Филонь Сємєновичь
див. Кміта Чорнобильський Філон
Семенович
Кмита Чорнобыльсюш Филонь Сємєновичь
див. Кміта Чорнобильський Філон
Семенович
Кмитинка Чорнобылскаа Богдана
Филоновна див. Кмітянка
Чорнобильська Богдана Філонівна
Кмитич Крыпггофъ див. Кмита Крыштоф
Кмитич Филон див. Кміта Чорнобильський
Філон Семенович
Кмиты 333
Кмитсаяка Богдана див. Кмітянка
Чорнобильська Богдана Філонівна
Кмиланка Богдана Филоновна
див. Кмітянка Чорнобильська Богдана
Філонівна
Кмитіанка Чорнобыльскал Богдана
Филоновна див. Кмітянка
Чорнобильська Богдана Філонівна
Кмитлнка Ч о р н о б ы л ск аА Богдана Филовна
див. Кмітянка Чорнобильська Богдана
Філонівна
К м и тА н ь к а Богдана Филоновна
див. Кмітянка Чорнобильська Богдана
Філонівна
Кміта Лазар див. Кміта Лазар Філонович
Кміта Лазар Філонович (Кміта Лазар, Кмита
Лазар Филонович) 54,476,477
Кміта Семен (Кмита Сємєн, Кмита Сємєнь)
73,
334,431
Кміта Філон див. Кміта Чорнобильський
Філон Семенович
Кміта Філон Семенович див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович
Кміта Чорнобильський Філон див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович
Кміта Чорнобильський Філон Семенович
(Кміта Філон, Кміта Філон Семенович,
Кміта Чорнобильський Філон, Филон,
Кмита Филон, Кмита Филонь, Кмита
Филон Сємєнович, Кмита Чорнобылсюш
Филон, Кмита Чорнобылсюш Филон,
Кмита Чорнобылсюш Филон, Кмита
Чорнобылсюш Филонь, Кмита
Чорнобыльским Филон, Кмита
Чорнобыльсюш Филон, Кмита
Чорнобыльсюш Филонь, Кмита
Чорнобыльсюш Филонъ, Кмита
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Чорнобыльским Филонъ, Кмита
Чорнобылским Филоя Семенович, Кмита
Чорнобылским Филоя Семенович, Кмита
Чорнобильським Филонъ Семеновичъ,
Кмита Чорнобыльским Филонъ
Семеновичъ, Кмитич Филоя, Kmita
Czomobylski, Kmita Czamobylski Filon,
Kmita Czamobylski Filon, Kmita
Czamobylski Philon, Kmita Czamobylski
Filon Semenowicz, Kmytha Czamobolski
Chfilon Syemienovycz, Kmythicz
Philion) 7, 54, 57, 72, 73, 79-90, 138,
139, 159, 169, 186, 187, 194, 204, 208211,218, 220, 222-230, 236, 253, 254,
288, 289, 291, 292, 295, 296, 316-320,
332-335, 357-359,415,429-431,468,
477,
736, 737, 841, 842
Кмітинка Чорнобильська Богдана
Філонівна див. Кмітянка
Чорнобильська Богдана Філонівна
Кмітянка Богдана див. Кмітянка
Чорнобильська Богдана Філонівна
Кмітянка Богдана Філонівна див. Кмітянка
Чорнобильська Богдана Філонівна
Кмітянка Чорнобильська Богдана Філонівна
(Кмітянка Богдана, Кмітянка Богдана
Філонівна, Кмітинка Чорнобильська
Богдана Філонівна, Друцька Горська
Богдана Філонівна Кмітянка, Кмитіаяка
Богдана, Кмитіаяка Богдана Филоновна,
КмитАнька Богдана Филоновна,
Кмитсаяка Чорнобыльскал Богдана
Филоновна, Кмитляка Чорнобылскал
Богдана Филовна, Кмитияка
Чорнобылскаіа Богдана Филоновна,
Горскаїа, Drucka Horska Bohdana
Fedorowna, Kmicianka Bohdana
Filonowna) 54, 57, 71, 110, 736, 836838,840, 841,861,916
Кнєгинияскаїа 709
Кобаковскьш Х&н 687
Коберницюш ІЯя 749
Кобильський Войтєх (Кобылским Воитєх)
67, 426
Коблицький Себастіан див. Кублицысий
Себастіан
Коблицький Станіслав (Колбицький
Станіслав, Колбицкии Станиславь) 25,
93, 405
Кобылским Вомтах див. Кобильський Войтєх
Ковал Ивая (Kowal Iwan) 235, 308

Ковал Сємєя 920
Ковган Михайло (Ковгань Михамло, Ковьгая
Михайло) 230-232
Ковгань Михайло див. Ковган Михайло
Ковтуя Гримко 920
Ковтуноватьш Матєм 791
КовтѴнеяко Васко 765
КовтѴненко Матєм 702
Ковшарєяко Петрушко (Ковшарєнько
Петрушко) 622
Ковшарєнько Петрушко див. Ковшарєяко
Петрушко
Ковьгая Михайло див. Ковган Михайло
Кожуховскаїа Ивановаїа (Огаігыа Сємєновна
Комаровна див. Кожуховська Іванова
Огапія Семенівна Комарівна
Кожуховська Іванова Огапія Семенівна
Комарівна (Кожуховскаїа Ивановаїа
СОгапыа Сємєновна Комаровна,
Kozuchowska Anna Komarowna) 819,
820
Кожуховський Василь (КожѴховским Васил,
Kozuchowski) 855, 856
КожѴховским Васил див. Кожуховський
Василь
Козар Богдан див. Козар Богдан Кузьма
Козар Богдая див. Козар Богдан Кузьма
Козар Богдан Кузьма (Козар Богдан, Козар
Богдая, Козар Богдань, Козар Богдая,
назьіваємьш Кузма, Kozar, Kozar
Bohdan) 72, 276, 570, 593, 689, 691, 694,
695
Козар Богдая, назьіваємьш Кузма
див. Козар Богдан Кузьма
Козар Богдань див. Козар Богдан Кузьма
Козар К. див. Козар Кіндрат
Козар Кіндрат (Козар Кондра/и, Козар
Коядра/и, Козар Кондрать, Козар
Коядрать, Козар Конь драти, Козарь
Коядра/и, Козар Конрад, Козар К.,
Козарин Кіндрат, Козария Конрад,
Козарынь, Kozar Kondrath) 24, 30, 3 1,
35, 81, 83, 149, 151, 159, 204, 208, 248,
276, 362, 369,406, 419, 421, 423, 458,
460,469,472
Козар Кондрат див. Козар Кіндрат
Козар Коядра/и див. Козар Кіндрат
Козар Кондрать див. Козар Кіндрат
Козар Коядрать див. Козар Кіндрат
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Козар КонраЭ див. Козар Кіндрат
Козар Конъдрат див. Козар Кіндрат
Козари 107
Козарин Кіндрат див. Козар Кіндрат
Козари// Конрад див. Козар Кіндрат
Козарь Кондрат див. Козар Кіндрат
Козарынъ див. Козар Кіндрат
Козаченко Ивашко 646
Козина Ива// 308
Козинсюш Костєнтин див. Козинський
Костянтин
Козинсюш Костєнтин див. Козинський
Костянтин
Козинський Костянтин (Козинсюш
Костєнтин, Козинсюш Костєнтин) 93,
406, 407
Козинський Михайло Тишкович 6
Козловсюш Бєнко 195
Козловсюш ПДковь див. Козловський Яків
Козловский Константан 48
Козловський Яків (Козловскиї/ ІЗковь) 25,
643,644
Козловьским Васко Бєликович 393
Козыра Матыс 430
Козѣка Д м итръ 230
Колбицюш Себестыон див. Кублицький
Себастіан
Колбицюш Станиславъ див. Коблицький
Станіслав
Колбицьюш Себестыіанъ див. Кублицький
Себастіан
Колбицький Себастіан див. Кублицький
Себастіан
Колбицький Станіслав див. Коблицький
Станіслав
Колчицкиї/ Стєфан див. Колчицький Стефан
Колчицюш Стєфан див. Колчицький
Стефан
Колчицкиї/ Стєфан див. Колчицький Стефан
Колчицкиї/ Стєфан див. Колчицький Стефан
Колчицький Стефан (Кголчицким Стефан,
Колчицкиї/ Стєфан, Колчицкиї/ Стєфан,
Колчицкиї/ Стєфан, Колчицкиї/ Стєфан)
26,
945, 948, 979, 980, 982
Комар Андрєі/ Иванович див. Комар
Стрельчинський Андрій Іванович
Комар Богдан див. Комар Стрельчинський
Богдан Петрович

Комар Богдан Петрович див. Комар
Стрельчинський Богдан Петрович
Комар Богдан Петрович див. Комар
Стрельчинський Богдан Петрович
Комар Богуш 74, 565-567
Комар Никифор див. Комар Никифор
Денисович
Комар Никифор Денисович (Комар
Никифор, Komar Svszyszky Nikiphor)
54, 74, 158,310,438, 565-567
Комар П єтр ь 820
Комар Стрельчинський Андрій Іванович
(Комар Андрєі/ Иванович, Комар
Стрєльчинсюш Андрєі/ Иванович,
Komar Andrey) 158,418-420
Комар Стрельчинський Богдан Петрович
(Комар Богдан, Комар Богдан Петрович,
Комар Богдан Петрович, Комар
Стрєлчинсюш Богдан Петрович) 102,
103,819, 974, 976
Комар Стрельчинський Іван Петрович
(Комар Стрєлчинсюш Йван П етрович)
819
Комар Стрельчинський Федір Петрович
(Комар Фєдор, Комар Фєдор Петрович,
Комар Стрєлчинсюш Фєдор Петрович)
102,
103,819, 974, 976
Комар Стрельчинський Юхно (Комар Юхно,
Комар Стрєлчинсюш Юхно, Комарь
Стрєлчинсюш Юхно, Komar Ivchno)
158,
420,421,423
Комар Стрєлчинсюш Юхно див. Комар
Стрельчинський Юхно
Комар Стрєлчинсюш Богдан П етрович
див. Комар Стрельчинський Богдан
Петрович
Комар Стрєлчинсюш Йван Петрович
див. Комар Стрельчинський Іван
Петрович
Комар Стрєлчинскиї/ Фєдор Петрович
див. Комар Стрельчинський Федір
Петрович
Комар Стрєльчинсюш Андрєі/ Иванович
див. Комар Стрельчинський Андрій
Іванович
Комар Стрилчинскиї/Йван 970
Комар Фєдор див. Комар Стрельчинський
Федір Петрович
Комар Фєдор Петрович див. Комар
Стрельчинський Федір Петрович
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Комар Юхно див. Комар Стрельчинський
Юхно
Комарівна Сутеська Овдоття
див. Комарівна Сутеська Овдоття
Богушівна
Комарівна Сутеська Овдоття Богушівна
(Комарівна Сутеська Овдоття,
Комаровна СОвдотіа, Комаровна
СОвдотіа, ПЗноваа СОвьдотіа, Вєрєнскаїа
ПДноваїа СОвдотіа Богушовна Комаровна
Сутєскаїа, Вєрєискаїа Мінова» СОвдотіа
Богушовна Комаровна Сутєскаїа,
Вєрєискаїа ПДноваїа СОвдота Богушовна
Комаровна Сі/тискав, Вєрєскаїа Мінова»
СОвдотіа Богушовна Комаровна
СѴтискаа, Вєриискаїа ІЗноваїа СОвдотіа
Богушовна СТтєскаїа, Вєрєискаса
СОвдотіа Богушовна Комаровна
СѴтискаа) 74, 565-567, 570, 571, 709
Комаровна СОвдотіа див. Комарівна
Сутеська Овдоття Богушівна
Комаровна (Овдотіа див. Комарівна
Сутеська Овдоття Богушівна
[Комаровна Сутєскаїа] Настасіа
[Богушовна] 709
Комаровским Бартош див. Комаровський
Бартош
Комаровський Бартош (Komorowski
Bartosz, Комаровским Бартош) 24, 108,
844
Комарь Стрєлчинскии Юхно див. Комар
Стрельчинський Юхно
Коморовскин Алєксаядєр
див. Коморовсысий Александр
Коморовський Александр (Коморовскии
Алєксандєр) 735
Кондрать 764
Конєцполским Алєксандєр (Konieczpolski s
Konieczpolia Alexander) 579,590
Конченко Лехно (К онченко Лехно) 126,308
Коячєяко Лехно див. Конченко Лехно
Коячєнко Tptfxow 308
Коньчєяко Васко 308
Копистеринський Данько (Копьістєриясюш
Даяко, Копьістєриясюш Данько) 230,
231
Копієвський Корнило (Коїгьєвьским
Корнило) 121,750,751
Коптєвна (Овдотыа див. Кендзєрська
Михайлова Овдоття Коптівна

Коптєвна СОвдотіа див. Кендзєрська
Михайлова Овдоття Коптівна
Ко/ггєвьна СОвдотіа див. Кендзєрська
Михайлова Овдоггя Коптівна
Коптєвна СОвдотыа див. Кендзєрська
Михайлова Овдоття Коптівна
Копті 108
Коптівна Овдоття див. Кендзєрська
Михайлова Овдоття Коптівна
Копчинсюш див. Копчинський Стефан
Копчинський див. Копчинський Стефан
Копчинський Стефан (Копчинський,
Копчиясюш, Копчиньсюш, Копчи/гьсюш,
Копчияъсюш, Копьчиньсюш,
Копъчішъсюш, Копъчинъскии,
КопчииѴскии, Kopcinsky, Kopczinsky,
Kopczynski, Копьчиньсюш Стєфая) 26,
27,
124, 209, 738, 796, 798, 799, 807, 817,
819, 847, 848, 852, 855, 857, 858, 863,
870, 872, 874, 881, 883, 888, 890, 891,
911, 917, 921, 932, 936, 937, 940, 942,
943, 953, 955, 964, 967, 968, 970, 972,
985, 987,998, 1000, 1005, 1035
Копчш/Ѵсюш див. Копчинський Стефан
Копчиньсюш див. Копчинський Стефан
Копчииьсюш див. Копчинський Стефан
Копчинъсюш див. Копчинський Стефан
Копьєвскии Богдал 867
Копьєвьсюш Корнило див. Копієвський
Корнило
Копьтєвна СОвдотіа див. Кендзєрська
Михайлова Овдоття Коптівна
Копьчиньсюш див. Копчинський Стефан
Копъчииъсюш див. Копчинський Стефан
Колъчинъсюш див. Копчинський Стефан
Копьістєрииским Дамко
див. Копистеринський Данько
Копьістєрииским Данько
див. Копистеринський Данько
Копьчиньсюш Стєфал див. Копчинський
Стефан
Копѣевским Фєдор 986
Кордиш Михайло (Кордыш Михайло,
Kordiss Michailo) 126, 159, 274,275
Кордиш Філон (Кордыш Филоя, Kordisz
Phylion) 1 7 ,2 2 ,3 9 ,1 5 7 ,2 4 3
Кордиші 107
Кордыш 917
Кордыш Василєи 867
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Кордыш Михайло див. Кордиш Михайло
Кордыш Филоя див. Кордиш Філон
Кордышъ Фєдор 395
Корецька Анна Ходкевичівна
див. Корецька Яхимова Анна
Ходкевичівна
Корецька Яхимова Анна Ходкевичівна
(Корєцкага, Корецька», Корецька Анна
Ходкевичівна, Корєцка» Аяна
Ходкєвичовьваїа, Корєцкаа Аяна
Ходкєвичовьна, Корєцка» Аньна
Хоткєвичовна, Корецька Яхимова
Ходкевичівна, Корейка Яхимова,
Корєцкаїа Яхимова Ходкєвичовна,
Корєцкаїа ЇЙхимоваїа Аньна
Ходкєвичовна, Ходкевичівна Анна,
Ходкєвичовна Аяна, Ходкєвичовна
Аньна, Ходкевичівна Г анна,
Ходькєвичовна Ганна, Ходкевичівна
Г анна Янівна, Chodkiewiczewna Hanna,
Chodkiewiczowna Anna,
Chodkiewiczowna Hanna Janowna,
Korecka, Korecka Anna
Chodkiewiczowna, Koreczka Hanna
Chodkiewiczewna, Koreczka Hanna
Chodkiewiczowna) 72,114,688-690,
692, 694, 695, 700, 747, 748, 808, 945,
946, 969,1006, 1027-1030
Корецька Яхимова Ходкевичівна
див. Корецька Яхимова Анна
Ходкевичівна
Корецький Б. Ф. див. Корецький Богуш
Федорович
Корецький Богуш див. Корецький Богуш
Федорович
Корецький Богуш Федорович
(Корецький Б. Ф., Корецький Богуш,
Корєцкиї/ Богуш, Корєцкиї/ Бог tfi//,
Корєцскиї/ БогѴш, Корєцкиї/ Богуш
Федорович, Корецши Богуш
Фєдорович, Корєцкиї/ Богушь
Федорович, Корецши Богушь
Фєдоровичь, Корєцкиї/ БогѴш
Фєдорович, Корецши БогѴш
Фєдорович, Корецши Богуш
Хвєдорович, Корєцькиї/ Богуш
Фєдорович, Корєцькиї/ Богушь
Фєдоровичь, Korecki Bohdan, Korecki
Bohusz, Koreczki Bogusius) 9, 14, 19,
21, 30, 36, 49, 60-63, 108, 110, 140, 141,
143, 144, 149, 151, 152, 154, 155, 162,

163, 168, 176, 177, 187, 188, 198, 2 12215,
231, 1008
Корецький Яхим див. Корецький Яхим
Богушович
Корецький Яхим Богушович (Корецький
Яхим, Корєцкиї/ ЇЛхим, Корецши ПЛхим,
Корєцюш Пїхимь, Корєцкиї/ ПЗІхимь,
Корєцкиї/ ІЙхіш, Корєцкиї/ ІЛхим,
Корецши Х&шм БогѴшевич, Корєцскиї/
Ахим Богушович, Корецши, Korecki,
Korecki Iachim, Korecki Jachim, Koreczki
Iachim, Koreczky Iachim, Korzeczki
Iachim, Korzeczky Iachim) 63, 64, 73,
110, 114,212-215, 356, 357, 688-693,
700, 701, 720, 747, 748, 769, 770, 808,
809, 945, 946, 969, 970, 1006, 1027-1029
Корецькі (Корєцкиє) 107,970
Корєцкаїа Аяна Ходкєвичовьваїа
див. Корецька Яхимова Анна
Ходкевичівна
Корєцкаїа Аяна Ходкєвичовьна
див. Корецька Яхимова Анна
Ходкевичівна
Корєцкиє див. Корецькі
Корецши Богуш див. Корецький Богуш
Федорович
Корєцкиї/ Богуш Фєдорович
див. Корецький Богуш Федорович
Корєцкиї/ Богуш Фєдорович
див. Корецький Богуш Федорович
Корєцкиї/ Богуш Хвєдорович
див. Корецький Богуш Федорович
Корєцкиї/ Богушь Фєдорович
див. Корецький Богуш Федорович
Корєцкиї/ Богушь Фєдоровичь
див. Корецький Богуш Федорович
Корєцкиї/ Бо ґіш див. Корецький Богуш
Федорович
Корєцкиї/ БогѴш Фєдорович
див. Корецький Богуш Федорович
Корєцкиї/ БогУш Фєдорович
див. Корецький Богуш Федорович
Корєцкиї/ \діш м див. Корецький Яхим
Богушович
Корєцкиї/ їЛхим див. Корецький Яхим
Богушович
Корєцкиї/ \Лхим БогѴшевич див. Корецький
Яхим Богушович
Корєцкиї/ ІЗхимь див. Корецький Яхим
Богушович
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Корєцким ПЗхимь див. Корецький Яхим
Богушович
Корєцским БогѴш див. Корецький Богуш
Федорович
Корєцским Ахи м БогѴшович
див. Корецький Яхим Богушович
Корєцькаїа див. КорецькаЯхимоваАнна
Ходкевичівна
Корєцьким Богуш Федорович
див. Корецький Богуш Федорович
Корєцьким Богушъ Фєдоровичь
див. Корецький Богуш Федорович
Корєцка (Зхимова див. КорецькаЯхимова
Анна Ходкевичівна
Корєцкаїа див. КорецькаЯхимоваАнна
Ходкевичівна
Корєцкаїа Аньна Хоткєвичовна
див. КорецькаЯхимоваАнна
Ходкевичівна
Корєцкаїа ІЗхимоваХодкєвичовна
див. КорецькаЯхимоваАнна
Ходкевичівна
Корєцкаїа ПЗхимоваїа Аньна Ходкєвичовна
див. Корецька Яхимова Анна
Ходкевичівна
Корєцким див. Корецький Яхим Богушович
Корєцким ЛУкаш Федорович 149
Корєцким ї&хим див. Корецький Яхим
Богушович
Корєцким ЇАхим див. Корецький Яхим
Богушович
Корибутович Збаразький Януш
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Корнило (Корьнило) 866,1033
Короваї/ Андрєм див. Коровай Андрій
Коровам Андрѣи див. Коровай Андрій
Короваї/ СОстафєі/ див. Коровай Селецький
Остафій
Короваї/ Сєлєцкиї/ СОстфєі/ див. Коровай
Селецький Остафій
Короваї/ Сєлицкиї/ СОстафєі/ див. Коровай
Селецький Остафій
Короваї 107
Коровай Андрій (Короваї/ Андрєі/, Короваї/
Андрѣі/, Korowai Andrei, Korowai
Andrzei) 71,72,323-326
Коровай Селецький О. див. Коровай
Селецький Остафій

Коровай Селецький Остафій (Коровай
Селецький О., Короваї/ Сєлєцкиї/
СОстфєі/, Короваї/ Сєлицкиї/ СОстафєі/,
Короваї/СОстафєі/) 423-426
Коротич Курило 920
Короткий 394 в
Коротким Григор див. Короткий Григорій
Олехнович
Коротким Григор (Олехнович
див. Короткий Григорій Олехнович
Коротким Григорєм див. Короткий
Григорій Олехнович
Коротким Григорєм див. Короткий
Григорій Олехнович
Коротким Григорєм (Олехнович
див. Короткий Григорій Олехнович
Коротким Григорєм (Олехнович
див. Короткий Григорій Олехнович
Коротким Григорєм (Олєхновичь
див. Короткий Григорій Олехнович
Коротким Грыгор див. Короткий Григорій
Олехнович
Коротким Данило див. Короткий Данило
Коротким (Олєхно див. Короткий Олехно
Короткий Григорій Олехнович (Коротким
Григорєм, Коротким Григорєм,
Коротким Григор, Коротким Грыгор,
Коротьким Григор, Коротким Григор
(Олехнович, Коротким Григорєм
(Олехнович, Коротким Григорєм
(Олехнович, Коротким Григорєм
(Олєхновичь, Коротьким Грьігорєм
(Олєхновичь, Korotki Hrygor, Korotki
Grzegorz) 614-617,619-621
Короткий Данило (Коротким Данило) 267,
268
Короткий Олехно (Коротким (Олєхно,
Korothky Thriysthepsky Olechno) 158,
267, 268,616,617
Коротьким Григор див. Короткий Григорій
Олехнович
Коротьким Грьігорєм (Олєхновичь
див. Короткий Григорій Олехнович
Корчевський Богдан див. Карчевський
Бощан
Корчевський Миколай Богданович
див. Карчевський Миколай Богданович
Корчєвским Миколам Богданович
див. Карчевський Миколай Богданович
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Корчєвским Миколам Богданович
див. Карчевський Миколай Богданович
Корьнило див. Корнило
Корьггєяским Михамло (Корьггєнским
Михамло) 426,445
Корьггєнским Михамло див. Корьггєяским
Михамло
Косовским (Косовским, Косовьским,
Kosowski) 481, 482, 484,494, 504
Косовским див. Косовским
Косовским Х&куб 203
Косовским ГЗя 695
Косовьским див. Косовским
Костєятия кназь див. Острозький
Костянтин Іванович
Костюкович Васко див. Коспокович Васько
Костюкович Васько (Костюкович Васко)
788, 789
Костюм/кович Хоболтовским Богдая
(Костюшковичь Хоболтовским Богдань)
259,310
Костюм/кович Хоболтовским Пєтрь 256,259
Костюшковичь Хоболтовским Богдань
див. Костюм/кович Хоболтовским Богдан
Костюшковичь Хоболтовским Сємєя 1026
Котович Иваско 663
Коцуб Якушинський Бенедикт (Коцуб
Якушинський Венедикт, Коцуб
ї&кушияским Бєнєдикть, Коцубь
ІЗкУшияским Вєнєдикть, КоцУб
ПДкушияским Бєнєдьїкь/и, Iakvszinski
Benedict, Jakuszynski Benedykt) 73,
158,
169, 170, 263, 264,410
Коцуб Якушинський Венедикт див. Коцуб
Якушинський Бенедикт
Коцуб Якушинський Іван (Якушинський
Іван, Якушинський Іван Богданович,
ГЗкушияским Ива//, (ЗкУшияским,
ПДкУшияским Ива//, ЇЗкУшияским Ивая
Богданович, (ЗкУшияским Ивань
Богданович, КоцУб ПДкушияским Ивая,
КоцУб ПЯікУшияским Ивая, КоцУбь
ПДкушияским Ивая, КоцУбь
ІЗкѴшиньским Ивань, Jakuszinski Iwan,
Jakuszynski) 98, 110, 779, 913, 917, 921,
927, 938, 940, 941, 1024-1026
Коцуб Якушинський Олехно (Коцуб
(Зкушияским (Олєхно, Коцубь
ІЗкушияским (Олєхно, Jakuszynski
Olechno) 73, 169, 170, 263, 264

Коцуб ІЗкушияским Бєнєдикть див. Коцуб
Якушинський Бенедикт
Коцуб ЇЗкушияскии Богдая див. Коцюб
Якушинський Богдан
Коцуб ПЗкушияским (Олєхно див. Коцуб
Якушинський Олехно
Коцубь Икушияским (Олєхно див. Коцуб
Якушинський Олехно
Коцубь ПЗкушиньским Богдань див. Коцюб
Якушинський Богдан
Коцубь ПАкУшияским Вєнєдикть див. Коцуб
Якушинський Бенедикт
КоцѴб ПДкушияским Бєнєдьпсь/и див. Коцуб
Якушинський Бенедикт
КоцУб ІЗкушияским Богдая див. Коцюб
Якушинський Богдан
КоцУб Окушияским Богдая див. Коцюб
Якушинський Богдан
КоцУб ПЗІкушияским Ивая див. Коцуб
Якушинський Іван
КоцѴб ПЗкУшияским Ивая див. Коцуб
Якушинський Іван
КоцУбь ІЗкушияским Богьдая див. Коцюб
Якушинський Богдан
КоцУбь ІЗкушияским Ивая див. Коцуб
Якушинський Іван
КоцУбь ^ікѴшияскиі/ Богдая див. Коцюб
Якушинський Богдан
КоцУбь ї^ікУшиньским Ивань див. Коцуб
Якушинський Іван
Коцюб Якушинський Богдан (Якушинський
Богдан, ^ікушияским, ГЗкушияским
Богдая, ІЗІкушияским Богдая,
ІЗкушияским Богьдая, КоцУб
ІЗкушияским Богдая, КоцѴб
ІЗкушияским Богдая, КоцУбь
ІЗкУшияским Богдая, КоцУбь
ІЗкушияским Богьдая, Коцуб
ІЙкушияским Богдая, Коцубь
Жкушиньским Богдань, Коцюб
ПЗкушияским Богдая, Iakvszinski Bohdan,
Jakuszynski Bohdan, Jakuszynski,
Kociuba Jakuszynski Bohdan) 158, 169,
170, 297, 298, 410, 488,491, 494, 788,
789,813,814, 871,872
Коцюб ІЗкушияским Богдая див. Коцюб
Якушинський Богдан
Кошєрским Лєв 146
Кошилович Koст див. Кошилович Кость
Кошилович Кость (Кошилович Кос/и) 276
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Коширсыеий Лев 144
Кошка Андрєи див. Кошка Андрій Юхнович
Кошка Андрєи див. Кошка Андрій Юхнович
Кошка Андрєи Юхнович див. Кошка
Андрій Юхнович
Кошка Андрій див. Кошка Андрій
Юхнович
Кошка Андрій Юхнович (Кошка Андрій,
Кошка Андрєи, Кошка Андрєи, Кошка
Андрєи Юхнович, Кошка Андрій
Юхнович, Kosska Andrey) 73, 75,125,
159, 260, 261, 263, 383-385, 389, 390,
399-405
Кошка Андрѣи Юхнович див. Кошка
Андрій Юхнович
Кошка Йван див. Кошка Іван Юхнович
Кошка Йван див. Кошка Іван Юхнович
Кошка Йван Юхнович див. Кошка Іван
Юхнович
Кошка Йван Юхнович див. Кошка Іван
Юхнович
Кошка Йван Юхнович див. Кошка Іван
Юхнович
Кошка Йван Юхновичь див. Кошка Іван
Юхнович
Кошка Ивань див. Кошка Іван Юхнович
Кошка І. див. Кошка Іван Юхнович
Кошка Іван див. Кошка Іван Юхнович
Кошка Іван Юхнович (Кошка Іван, Кошка І.,
Кошка Йван, Кошка Йван, Кошка Йван
Юхнович, Кошка Йван Юхнович, Кошка
Йван Юхнович, Кошка Йван Юхновичь,
Кошка Ивань, Kosska Iwan) 17, 19, 21,
23, 30, 31, 35, 39, 73, 74, 125, 126, 149,
159, 232, 243, 251, 260, 263, 312, 336,
365,
374, 383-385, 387, 389, 390, 395,
399-401,403-405,436
Кошка Матвій (Кошка Матфєи) 1004
Кошка Матфєи див. Кошка Матвій
Кошка Семен (Кошка Сємєн, Кошка Сємєн,
Кошка Сенько, Кошка Сєнко) 388-390,
393, 394, 396-398
Кошка Сенько див. Кошка Семен
Кошка Сємєн див. Кошка Семен
Кошка Сємєн див. Кошка Семен
Кошка Сєнко див. Кошка Семен
Кошка Фарисан 1004
Кошка Юрєи Сємєнович див. Кошка Юрій
Семенович

Кошка Юрій Семенович (Кошка Юрєи
Сємєнович) 389,395
Кошка Юхно див. Кошка Юхно Семенович
Кошка Юхно див. Кошка Юхно Семенович
Кошка Юхно Семенович (Кошка Юхно,
Кошка Юхно, Кошка Юхно Сємєнович,
Кошчич Юхно, Кошчич Юхно Сємєнович,
Кошчич Юхно Сємєнович, Кощич Юхно
Семенович) 388-400
Кошка Юхно Сємєнович див. Кошка Юхно
Семенович
Кошка Ян (Кошка Шн) 568,1004
Кошка Х&н див. Кошка Ян
Кошки (Кошки, Кошковє) 73,385,386,718,
719
Кошки див. Кошки
Кошковє див. Кошки
Кош^рєнько Павєл 851
Кошчинаїа Сємєноваїа див. Кощина
СеменоваАнна
Кошчинаїа Сємєноваїа Ганна див. Кощина
СеменоваАнна
Кошчич Юхно див. Кошка Юхно Семенович
Кошчич Юхно Сємєнович див. Кошка Юхно
Семенович
Кошчич Юхно Сємєнович див. Кошка Юхно
Семенович
Кощина Семенова Анна (Кощина Семенова
Ганна, Кошчинаїа Сємєноваїа, Кошчинаїа
Сємєноваїа Ганна, Кощинаїа Сємєноваїа
Аньна) 388-390,396,397
Кощина Семенова Ганна див. Кощина
СеменоваАнна
Кощинаїа Сємєноваїа Аньна див. Кощина
СеменоваАнна
Кощич Юхно Семенович див. Кошка Юхно
Семенович
Кравєц Пашина 393
Кравєц Савостіан (Кравєц Савостіан) 846,
901
Кравєц Савостіан див. Кравєц Савостіан
Кравченко В. М. див. Кравченко

Володимир
Кравченко Володимир (Кравченко В. М.) 9,
130
Красєнскии Йван див. Борзобогатий
Красенський Іван
Красносельський (Красносєлскии,
Красносєлскии, Красносєльскии,
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Красносєлскиї/, Красносѣлским,
Красносѣлскиі/, Красносѣльским,
Красносилскш/, Красносільський,
Krasnsilski, Krasnosielski, Krosnoselski)
78, 129, 194,481,489,492, 498, 510, 582,
612, 674,713
Красносельський Григорій
див. Красносельський Григорій
Юхнович
Красносельський Григорій Юхнович
(Красносельський Григорій,
Красносєлскиї/ Григор Юхнович,
Красносєльскиї/ Григор Юхнович) 121,
750, 751
Красносельський Данило
див. Красносельський Данило Юхнович
Красносельський Данило Юхнович
(Красносельський Данило,
Красносєлскиї/ Данило Юхнович,
Красносєльскиї/ Данило Юхнович) 121,
750
Красносельський Дмитро (Красносєлскиї/
Дмитрь, Красносєлскиї/ Дмитрь) 104,
114, 737, 738, 995
Красносельський Іван
див. Красносельський Іван Романович
Красносельський Іван Романович
(Красносельський Іван, Красносєлскиї/
Ивая, Красносєлскиї/ Ивая,
Красносєлскиї/ Ивань, Красносєльскиї/
Ивая, Красносєльскиї/ Ивань,
Красносєльскиї/ Ивань, Красносєлскиї/
Ивая, Красносилскиї/ Ивая,
Красносєлскиї/ Ивая Романович,
Красносєлскиї/ Ивань Романовичь,
Красносєльскиї/ Ивань Романовичь,
Красносєльскиї/ Ивая Романович,
Красносельський Івашко,
Красносѣльскиі/ Ивашко, Krasnosielsky
Iwan) 23, 65, 105,243, 269, 270, 280,
281, 304, 305, 388, 394, 638, 653, 655,
665, 666, 718, 720, 775-779, 903, 983
Красносельський Івашко
див. Красносельський Іван Романович
Красносельський Роман (Красносєлскиї/
Ромая, Красносєльскиї/ Романь,
Krasnosyelski Roman) 24, 157, 234, 269,
270, 280
Красносєлскаїа Ивановаїа Mapta Юрьєвна
Чєрлєньковьскаїа див. Черленковська
Марія Юріївна

Красносєлскиї/ див. Красносельський
Красносєлскиї/ див. Красносельський
Красносєлскиї/ Григор Юхнович
див. Красносельський Григорій
Юхнович
Красносєлскиї/ Данило Юхнович
див. Красносельський Данило Юхнович
Красносєлскиї/ Ивая див. Красносельський
Іван Романович
Красносєлскиї/ Ивая див. Красносельський
Іван Романович
Красносєлскиї/ Ивая Романович
див. Красносельський Іван Романович
Красносєлскиї/ Ивань
див. Красносельський Іван Романович
Красносєлскиї/ Ивань Романовичь
див. Красносельський Іван Романович
Красносєлскиї/ Ромая
див. Красносельський Роман
Красносєлскиї/ Юхно (Красносєлскиї/ Юхно,
Красносѣлскиі/ Юхно, Krasnosielsky
Ivchno) 158,250,386,570
Красносєлскиї/ Юхно див. Красносєлскиї/
Юхно
Красносєльскиї/ Григор Юхнович
див. Красносельський Григорій
Юхнович
Красносєльскаїа Ивановаїа Марса Ю рєвьна
Чєрлєяковскаїа див. Черленковська
Марія Юріївна
Красносєльскаїа М ара Ю рєвьна
Чєрлєньковьскаїа див. Черленковська
Марія Юріївна
Красносєльскиї/ див. Красносельський
Красносєльскиї/ Ивая
див. Красносельський Іван Романович
Красносєльскиї/ Ивань
див. Красносельський Іван Романович
Красносєльскиї/ Ивань
див. Красносельський Іван Романович
Красносєльскиї/ Ивань Романовичь
див. Красносельський Іван Романович
Красносєльскиї/ Романь
див. Красносельський Роман
Красносєлскиї/ див. Красносельський
Красносєлскиї/ Дмитрь
див. Красносельський Дмитро
Красносєлскиї/ Дмитрь
див. Красносельський Дмитро
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Красносєлскиї/ Ивая див. Красносельський
Іван Романович
Красносєлскиї/ Стєфан (Красносєльскиї/
Стєфань, Красносилскш/ Стєфая) 420,
460
Красносєльскиї/ Данило Юхнович
див. Красносельський Данило Юхнович
Красносєльскиї/ Йван Романович
див. Красносельський Іван Романович
Красносєльскиї/ Стєфань
див. Красносєлскиї/ Стєфая
Красносилскш/ див. Красносельський
Красносилскиї/ Ивая див. Красносельський
Іван Романович
Красносилскиї/ Стєфая див. Красносєлскиї/
Стєфая
Красносільський див. Красносельський
Красносѣлскиі/ див. Красносельський
Красносѣлскиі/ див. Красносельський
Красносѣлскиі/ Юхно див. Красносєлскиї/
Юхно
Красносѣльскиі/ див. Красносельський
Красносѣльскиі/ Ивашко
див. Красносельський Іван Романович
Кратович Мартия див. Кротович Мартия
Кречетовський Федір (Крєчєтовскиї/
Фєдор) 93,406,412
Крєятєвьскиї/ Мартия (Крєньтєвьскиї/
Мартинь) 1027, 1029
Крєньтєвьскиї/ Мартинь див. Крєятєвьскиї/
Мартия
Крєчєтовскиї/ Фєдор див. Кречетовський
Федір
Крикун М. див. Крикун Микола
Крикун М. Г див. Крикун Микола

Крикун Микола (Крикун М., Крикун М. Г.)
5, 8, 10-15, 17, 18,20, 26, 2 7 ,4 2 ,4 3 ,4 8 51, 53, 55, 57, 79, 80, 93, 95, 111,114,
115, 117, 132, 351,598
Крикун Олена 132
Кронєць Прокол 764
Кропива Данило 328,330,345
Кропивницкиї/ Алє^аядєр
див. Кропивницький Олександр
Кропивницкиї/ Алєксаньдєр
див. Кропивницький Олександр
Кропивницкиї/ Алєксаядєр
див. Кропивницький Олександр

Кропивницкиї/ Ивая див. Кропивницький
Іван
Кропивницкиї/ Михашю
див. Кропивницький Михайло
Кропивницкиї/ Михайло
див. Кропивницький Михайло
Кропивницкиї/ Сєвєрия
див. Кропивницький Сєвєрин
Кропивницкиї/ Сєвєрия
див. Кропивницький Сєвєрин
Кропивницкиї/ Сєвєринь
див. Кропивницький Сєвєрин
Кропивницкиї/ Сєвєрия
див. Кропивницький Сєвєрин
Кропивницкиї/ Сєвєрия
див. Кропивницький Сєвєрин
Кропивницкиї/ Сєвєрия
див. Кропивницький Сєвєрин
Кропивницькиї/ Ивань див. Кропивницький
Іван
Кропивницькиї/ Сєвєринь
див. Кропивницький Сєвєрин
Кропивницький Іван (Кропивницкиї/ Ивая,
Кропивницькиї/ Ивань) 948,949,1031
Кропивницький Михайло (Кропивницкиї/
Михашю, Кропивницкиї/ Михашю,
Kropiwnicky Michal) 72, 1030-1032
Кропивницький Олександр (Кропивницкиї/
Алєксаядєр, Кропивницкиї/
Алєксаньдєр, Кропивницкиї/ Алє^аядєр,
Kropiwnicki Alexander) 110,924,948,
949, 1031
Кропивницький Сєвєрин (Кропивницкиї/
Сєвєрия, Кропивницкиї/ Сєвєрия,
Кропивницкиї/ Сєвєрия, Кропивницкиї/
Сєвєрия, Кропивницкиї/ Сєвєрия,
Кропивницкиї/ Сєвєринь,
Кропивницькиї/ Сєвєринь, Каї/дашь
Сєвєрия, Кайдаш Кропивницький
Сєвєрин, Судимонтович Кропивницький
Сєвєрин, Судимонтович Кропивницкиї/
Сєвєрия, Судимоятович Кропивницкиї/
Сєвєрия, Судимоятовичь Кропивницкиї/
Сєвєрия, Судимоятовичь Кропивницкиї/
Сєвєрия, Kropiwnicki Seweryn,
Kropiwnicki) 22, 23, 39, 53, 64-67, 123126, 243, 249, 274, 275, 299, 300, 302304, 309, 321-323, 331, 351, 361, 362,
368, 374,416-418,436,453
Кротович Мартия (Кратович Мартия) 658,
787

1108

Крушельницька Лариса Іванівна 15
Кублицким Артимь див. Кублицький
Артим
Кублицкиї/ Юзи/і див. Кублицький Юсип
Кублицький Артем див. Кублицький
Артим
Кублицький Артим (Кублицький Артем,
ВДблицкиї/ Артем, Кублицкиї/ Артимь,
Кублыцкиі/ Аіргєм, Кублыцкш/ Артимь,
Kublicki) 121,484,485, 609-611, 614,
747, 746
Кублицький Себастіан (Коблицький
Себастіан, Колбицюш Себестыіан,
Калбицьким Сєбєстьтнь, Колбицький
Себастіан, Кублицкиї/ Сєбєстиан,
Kolbicky Sebestiian, Kublyczky
Sebestian) 25,72, 89, 325, 326, 357, 358,
460,
571, 572
Кублицький Юсип (Кублицкиї/ Юзил,
Кубьлицкиї/ Юсил) 121,750,751
Кублыцкиі/ Артем див. Кублицький Артим
Кублыцкиі/ Артимь див. Кублицький
Артим
Кубьлицкиї/ Юсип див. Кублицький Юсип
Кудлаї/ Микита 670
Куземко (К^зємка, Ю/зєліка) 106, 920, 1002
Кузємєнко Гаврило див. Кузмєнко Гаврило
Кузємєнко Пєдор див. Кузмєнко Пєдор
Кузємка ЇАско 882
Кузма Антонович (Кузьма Антонович) 391,
393
Кузма, сын Корнило* див. Кузма, сын
Корьнилов
Кузма, сын Корьнилов (Кузма, сын
Корнилов) 866,1033
Кузмєнко Гаврило (Кузємєнко Гаврило)
855, 856
Кузьма Антонович див. Кузма Антонович
Кулаковський П. див. Кулаковський Петпр
Кулаковський Петр (Кулаковський П.) 43,
48-51, 129,132
Кулчикь Лаврин (КѴлчикь Лавринъ) 654,

666
Кумановскиї/ Юрєи 537
Куницкиї/ Богдан див. Куницький Богдан
Куницький Богдан (Куницкиї/ Богдан,
КЛшцкиї/ Богдан, Куницкиї/ Богдан)
121,746, 747
Куницькі 107

Купчинський О. див. Купчинський Олег
Купчинський Олег (Купчинський О.) 36,47,
132
Кураньскиї/ пан див. Висоцький Ян
Курило 309
Курило з шп Ивашка див. Курило з а т
Иванка
Курило з а т Иванка (Курило зіат Ивашка,
Кирило зam Ивашка) 793, 807, 832
Курило, сын Н аѴ м ов див. КѴрило, сын

На^мов
Курнєвскиї/ Станислав 638
Курцевич Булига Дмитро (Курцович Булига
Дмитро, Курцевич Б^лыга Д м итр,
Ю/рцєвич Булыга Д м итр, Курцович
Былыга Д м итр) 61,264,265
Курцевичі 108
Курцєвич Алєксандєр (Курцєвич
Алєксандєр) 255,257
Курцєвич Алєксандєр див. Курцєвич
Алєксандєр
Курцєвичь Фєдорь (Курцєвичь Фєдорь,
Курьчєвич Фєдор) 255, 257, 311
Курцєвичь Фєдорь див. Курцєвичь Фєдорь
Курцєвич БѴлыга Д м и тр див. Курцевич
Булига Дмитро
Курцович Булига Дмитро див. Курцевич
Булига Дмитро
Курцович Былыга Д м и тр див. Курцевич
Булига Дмитро
Курьчєвич Фєдор див. Курцєвичь Фєдорь
Кустицкаса див. Кустицька Михайлова
Федора Андріївна Янчинська
Кустицкаїа Катарина див. Кустицька
Катерина
Кустицкаїа Maptfnia див. Кустицька
М аруша
Кустицкаїа Михаї/ловаїа Фєдора Андрєєвна
ПДнчинскаїа див. Кустицька Михайлова
Федора Андріївна Янчинська
Кустицкаїа Настасыа див. Кустицька
Настасія
Кустицкиї/ Алєксандєр див. Кустицький
Олександр
Кустицкиї/ Григор див. Кустицький
Григорій
Кустицкиї/ Роман див. Кустицький Роман
Кустицька Катерина (Кустицкаїа Катарина)
969
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Кустицька Маруша (Кустицкаїа Maptfnia)
969
Кустицька Михайлова Федора Андріївна
Янчинська (Янчинська Федора
Андріясівна, Кустицкаїа Михамловаа
Фєдора Андрєєвна ПДнчинскаа,
Кустицкаїа Михамловаа Федора
Аядриіасовна ПДнчинскаїа, Кустицкаїа
Михамловаа Фєдора Андриіасовна
ПЗнчинскаїа, Ktfстицка Михамлова
Фєдора Андриіасовна їйячияска,
Кустицкаїа) 721-723,969,970
Кустицька Настасія (Кустицкаїа Настасыа)
969
Кустицький Григорій (Кустицким Григор)
969
Кустицький Михайло (Ktfстицким Михамло)
721, 723
Кустицький Олександр (Кустицким
Александр, КУстицким Алєксандєр)
969, 722
Кустицький Роман (Кустицким Роман) 969
Кутиским Андрєм див. Кутиський Андрій
Кутиський Андрій (Кутиским Андрєм,
ВДтиским Андрєм) 103, 976, 977
Куцич Йван (Ktfцич Йван) 971,997
Куш нф Йван 920
ВДбаковским ЇЛн 640
КѴблицким Артєм див. Кублицький Артим
КУблицким Сєбєстиан див. Кублицький
Себастіан
Ю/зємка див. Куземко
Ю/зємка див. Куземко
Ю/зма Харитоннович 738
К&мєнко Пєдор (Кузємєнко Пєдор) 855, 856
КУзіа (Kuzia) 865, 889
КУлик 882
ВДлчикь Лавринь див. Кулчикь Лаврин
Ktfминковским Юрєм 712
Ю/нашь Ивановичь 765
КУницким Богдан див. Куницький Богдан
КУницким Богдан див. Куницький Богдан
Юфилєц 935
Кирило (Курило), сын На^мов 933,937,951
Кирило 920
Кирило зіат Ивашка див. Курило зл т
Иванка
Курцєвич Булыга Д м итр див. Курцєвич
Булига Дмитро

Курцєвич Костєнтин (Ю/рцович Костєньтин)
266, 267
КУрцович Костєньтин див. Курцєвич
Костєнтин
Ktfстицка Михамлова Фєдора Андриіасовна
ІЭнчинска див. Кустицька Михайлова
Федора Андріївна Янчинська
Ktfстицкаїа Михамловаїа Федора
Андриіасовна ПДнчинскаїа
див. Кустицька Михайлова Федора
Андріївна Янчинська
К&тицкаїа Михамловаїа Фєдора
Андриіасовна ІЗнчинскаїа
див. Кустицька Михайлова Федора
Андріївна Янчинська
Кустицким Алєксандєр див. Кустицький
Олександр
Ю/стицким Михамло див. Кустицький
Михайло
Ю/стьіцкиє 970
Кутиским Андрєм див. Кутиський Андрій
КѴцич Йван див. Куцич Йван
Ю/шнєр Миць 889
Кшижановський Ш. див. Кшижановський

Шимон
Кшижановський Шимон
(Кшижановський Ш.) 41,42
Лабенковський Ян 41
Лабента Вінцентій (Labentha Wincenty,
Labeta Vincenti, Labeta Wincenty, Labeta
Winceti, Lab'ta Wincenty, Labętha
Wincenty, Wiencenti, Wincenti,
Wincenty) 604-607
Лаврентій святий див. Вавринець святий
Лавриш 941
Лаврѣн 622
Ладыжинским (Л#дажинским) 268
Лазар [?] 1028,1029
ЛаппоИ.И. 28,142
Лапчинским Собєстьіан 531
Ласко див. Ласко Михайло
Ласко Вороновицький Михайло див. Ласко
Михайло
Ласко Михамло див. Ласко Михайло
Ласко Михамло див. Ласко Михайло
Ласко Михайло (Ласко Вороновицький
Михайло, Ласко Михамло, Ласко
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Михашю, Ласко Михал, Ласко, Lasko,
Aasko Michailo, Lasko Michal, Lasko
Wronowiczky Michailo) 22-26, ЗО, 53,
65, 92, 98, 123, 124, 159, 196, 197, 234,
251, 252, 304, 305, 337, 365, 369, 374,
406, 410-412,436,437,470, 473, 481,
528, 531, 627, 628, 641, 642, 658, 661,
663, 692, 710, 720, 722, 724, 726, 736,
741,
742, 749, 754, 757, 759, 769, 775,
777, 779, 780, 790, 791, 795, 797, 804,
844, 845, 851, 854, 861, 867-869, 871873, 880, 882-884, 889, 891, 910, 913,
917, 925, 927, 929, 930, 935, 937, 938,
940, 944, 945, 954-956, 965, 967, 969,
971, 973, 974, 978, 979, 981, 997, 999,
1010, 1011, 1013, 1014, 1018, 1020
Ласко Михал див. Ласко Михайло
Ласко Фєдор 794
[Ласковаїа] Ганьна [Михаловна] 43 7
Ласковаїа Михашюваїа СОлєна
див. Ласковаїа Михашюваїа СОлєна
Ивановна Вороновицкаїа
Ласковаїа Михашюваїа СОлєна Ивановна
Вороновицкаїа (Ласковаїа Михашюваїа
СОлєна) 196
Лашко 935
Лащ зі Стремильча Петро (Лащ Петр, Лащ
Петро, Лащь Пєтрь, Лащь Петр, Лащь
П єтрь, Лащь П єтр, Лащь Пєтрь, Лащь
з Стрємилча Пєтрь, Лащь з Стрємилча
Пєтрь, Лащь з Стрымилча П єтр, Лащь з
Стрымилча Пєтрь, Aaszc, Laszcz,
Laszcz, Lascz P., Lascz Piotr, Laszcz
Piotrz, Lascz s Trzimilcza Piotr, Lasscz z
Trimilcza Petr, Laszcz s Trzemilcza Piotr,
Laszcz z Strymilcza Piotr) 34, 648-650,
652, 653, 655, 664-666, 668-671, 673,
676, 677, 680, 682-684, 686, 771, 786,
904
Лащ зі Стремильча Станіслав див. Лащ
Станіслав
Лащ Матєй див. Лащ Матій
Лащ Матій (Лащ Матєй, Лащь Матѣеи) 65,
304, 305
Лащ Петр див. Лащ зі Стремильча Петро
Лащ Петро див. Лащ зі Стремильча Петро
Лащ Станіслав (Лащь Станиславь, Лащ зі
Стремильча Станіслав, Lascz Stanislaw,
Laszcz z Strzemielcza Stanislaw, Lascz de
Strzemilecz Stanislaus, Lascz

Strzemieniecki Stanislaw) 58,111,198,
199,219,235
Лащь з Стрємилча Пєтрь див. Лащ зі
Стремильча Петро
Лащь з Стрємилча Пєтрь див. Лащ зі
Стремильча Петро
Лащь з Стрымилча Петр див. Лащ зі
Стремильча Петро
Лащь з Стрымилча Пєтрь див. Лащ зі
Стремильча Петро
Лащь Матѣеи див. Лащ Матій
Лащь П єтр див. Лащ зі Стремильча Петро
Лащь Пєтрь див. Лащ зі Стремильча Петро
Лащь П єтр ь див. Лащ зі Стремильча
Петро
Лащь П єтр див. Лащ зі Стремильча Петро
Лащь Пєтрь див. Лащ зі Стремильча Петро
Лащь Станиславь див. Лащ Станіслав
Левицкий О. И. див. Левицький Орест
Левицький Орест (Левицкий О. И.) 15, 36,
40
Лецкович Яцько (Лєцькович ПДцко) 282
Лєбкожид 919
Левко див. Лєвко
Лєвониха (Лєвониха) 802,810,834
ЛєгкьшЯвая 920
Лєдоховсюш Макарь
див. Лєдоховсюш Мар.
Лєдоховсюш Самоєль 360
Лєдоховсюш Мар. (Лєдоховсюш Мар.,
Лєдоховсюш Макарь, Liedochowski
Marcin, Liedochowski Makar,
Liedochowski Marek) 587, 590, 591, 772,
813, 814, 1026, 1028, 1029, 1032
Лєдоховсюш Map. див. Лєдоховсюш Map.
Лєясюш fАн див. Лєнський Ян
Лєньсюш Ивая див. Лєнський Ян
Лєсюш Пєтрь (Лєским П єтр ь, Лєсюш
П єтрь) 4 5 7 ,4 6 4 ,4 6 7
Лєсюш П єтр ь див. Лєсюш Пєтрь
Лєсюш П єтр ь див. Лєсюш Пєтрь
Лєцькович ПЗцко див. Лецкович Яцько
Лєщиясюш Станислав 619
Лєвко (Лєвко, Levko, Lewko) 235,261, 358,
678
Лєвониха див. Лєвониха
Лєдиисюш Трохим (Ledenski Trohim,
Ledewski Trohim) 637, 865, 889, 984
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Лєзьницкїш Адам 738
Лєнскии ЇЛн див. Ленський Ян
Лєяскиї/ їЛнь див. Ленський Ян
Ленський Ян (Лєнскии ЇЛн, Леяскиї/ ЇЛн
Леяскиї/ И нь, Лєньскиї/ Ивая) 101,734,
782, 813-815, 829, 873,935,944,946, 951
Лєсєяко Ромая 208
Лимоятович Счасныі/ (Лимоятовичь
Счасныі/, Limont Sczęsny) 338, 342,688,
692
Лимоятовичь Счасныі/ див. Лимоятович
Счасныі/
Линєвскиї/ Воі/на див. Ліневський Война
Линєвскиї/ Bot/на див. Ліневський Война
Линєвскиї/Михаило 531
Линєвьскиі/ Вомна див. Ліневський Война
Липових Михаило 196
Липскиї/Станислав 415
Лисичєяко Карп 626
Лисичєнко Фєдор 758
Лисович Станислав див. Лісович Станіслав
Листовскиї/ Бартош див. Лістовський
Бартош
Листовьскиї/ Бартош див. Лістовський
Бартош
Литвин Клішко (Литвин Клиліко, Литвин
Юіияко) 846,868,869,900
Литвин Клиліко див. Литвин Клиліко
Литвин Клинко див. Литвин Климко
Ліневський Война (Линєвскиї/ Воі/на,
Линєвскиї/ Bot/на, Линєвьскиі/ Воі/на)
328, 330, 331, 337-339, 341, 343-346,
366,
371-373,441
Ліпський Войцєх 24,108
Лісенко Роман 83
Лісович Станіслав (Лисович Сґанислав)
679, 680
Лістовський Бартош (Листовскиї/ Бартош,
Листовьскиї/ Бартош) 121, 750, 751
Літвін Г. див. Літвін Генрик
Літвін Генрик (Літвін Г, Litwin Н.) 7,18,
20-22, 24, 55
Лобода Григорєі/ див. Лобода Григорій
Лобода Григорій (Лобода Григорєі/,
Loboda) 46, 58, 122, 603, 604
Лодижинський Роман (Лодыжияскиі/ Ромая,
Лодыжиньскиі/ Ромая, Ложыжияскиі/
Ромая) 388,389,393, 394, 397,616,617

,

Лодыжияскиі/Ромая див. Лодижинськй
Роман
Лодыжиньскиі/ Ромая див. Лодижинськй
Роман
Ложыжияскиі/ Ромая див. Лодижинськй
Роман
Лозка Ивая див. Лозка Ивань
Лозка Ивань (Лозка Ивая) 770, 774,906, 910
Лозка Стєфая 774
Ломоносов М. В. 131
Лояцкиї/ Филитгь 653
Лосовскиї/ ЇЛкь (Aosowsky Jan) 619, 620
Лосатияскиі/Василєі/ 422,423
Лукыая (Лукыань, ЛѴкыая, Lukian) 623,
633, 646, 658, 704, 792
Лукыань див. Лукыая
Луцик 999
Л^дажияскиі/ див. Ладыжияскиі/
ЛЛеыая див. Луюыая
ЛѴкыая, сыя Корнилов див. Л&сыань, сыя
Корънилов
ЛѴкыань, сыя Корънилов (ЛѴкыая, сыя
Корнилов) 866,1033
Л^цко 801
Лысановскиі/ ГЗкубь 747
Лысыі/ Ивая 585
Люба Катарина (Люба Катерина, Люба
Катерина) 268,269,278,279
Люба Катерина див. Люба Катарина
Люба Катерина див. Люба Катарина
Любавский М. див. Любавський Матвій
Любавський Матвій (Любавский М.) 6,9,
11, 19, 28, 29
Любенецький Андрій (Любєнєцкиї/
Аньдрєи) 68, 203
Любєнєцкиї/ Аньдрєі/ див. Любенецький
Андрій
Лянскоронський з Брезя Станіслав
див. Лянцкоронський з Бжезя Станіслав
Лянцкоронський з Бжезя Станіслав
(Лянскоронський з Брезя Станіслав,
Ліанскоруньскиї/ з Брєзіа Станислав,
Лаяскоруньскиї/ з Брєзіа Станислав,
Ліаяскор^яскиї/ з Брєзіа Станислав) 12,
478-480
Лясота Лев (Ліасота Лєв) 24, 76,108,709
Ліанскоруньскиї/ з Брєзіа Станислав
див. Лянцкоронський з Бжезя Станіслав
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МатєУш сватьш див. Матвій апостолєвангеліст святий
Матфииць 249
М атфѣи 999
Маліаш 309
Махалко Васил 863
Махиня Маріуги (Machynia М.) 5, 6, 50
Мадгцѣи див. Дашъковичъ Мацѣн
Корнилович
Мацєй (Мацѣм) 194, 196

Ланскоруньскии з Брєза Станислав
див. Лянцкоронський з Бжезя Станіслав
ЛанскорУнскии з Брєза Станислав
див. Лянцкоронський з Бжезя Станіслав
Ласота Лєв див. Лясота Лев
Лаос 875,891
Лох Вавринєц 935
Лачкович Ивашко 391
Мазtfp Мацко 920
Макар 309
Макгдалєна див. Пісочинська Магдалена
Максим 714
Максимейко Я. А. 5, 6, 28, 29, 122, 136, 137
Максименко Ф. П. 44, 170, 264, 298, 814,
872, 921, 940
Максимєнко Лаврин (Maximenko Lawrzin)
585, 688
Малиновский И. 6, 136, 137, 141, 142, 168
Малко (Малко Занков сын) 714, 857, 863
Малко Занков сьш див. Малко
Маньковскии Каспєр (Mankowsky Casper)
653, 654
Мари Звєровна див. Дубицька Марина
Звірівна
Марина Пєтроваа вдова 585
Марія Звірівна див. Дубицька Марина
Звірівна
Марк 309,846,868,900
Марковсюш Михайло 452
Мартин свєтьш див. Мартин святий
Мартин святий (Мартин свєтьш, Мартин
свіатьш, Мартин сватьш) 61,164,230,
361,366, 372, 374,441
Мартин сватыи див. Мартин святий
Мартин сватьш див. Мартин святий
Масальський (Masalski) 108,159
Маско див. Масько козак
Маско див. Масько козак
Масько козак (Маско, Маско) 122, 603, 604
Матвієнко А. М. 130
Матвій апостол-євангеліст святий (МатєУш
Апостол и Еванєлиста свіатьш, МатєУш
сватьш) 99,914,915
Матєєвич Миколам 415
Матєм 801
МатєУш Апостол и Еванєлиста сватьш
див. Матвій апостол-євангеліст святий

Мацєйовський Вацлав Александр 202
Мацкевич Василь (Мацкєвич Василь) 57,
138
Мацкєвич Василь див. Мацкевич Василь
Мацкович Хрищон 462
Мацѣм див. Мацєй
Машко Кондрат (Машко Кондрат) 857,
863
Машко Кондраяі див. Машко Кондрат
Мелешко Єрмола див. Мелешко Ярмола
Мелешко Іван (Мєлєшко Йван, Мєлєшко
Ивань, Мєлєшько Йван, Мєлєпгько
Ивань, Мєлєшко Йван, Мєлєшко Ивань,
Meleszko Iwan, Mieleszko Iwan,
Mielieszko Iwan) 34, 39, 67, 355-357,
527, 535, 541, 621, 629-632, 661, 663,
664,
742, 743, 745, 749, 1010, 1011, 1017,
1019, 1020, 1029, 1032
Мелешко Ярмола (Мелешко Єрмола,
Мєлєшко Ермола, Мєлєшко Ермола,
Мєлєшко Ермола, Залеський Мелешко,
Залєсюш Мєлєшко, Mieleszko Jarmola,
Myeleszkowicz Zalyessky Iermota) 24,
60, 64, 67, 68, 159, 176, 177, 203, 217,
287, 297, 355, 356
Мелешкова див. Мелешкова Ярмолина
Зофія Микулинська
Мелешкова Єрмолина див. Мелешкова
Ярмолина Зофія Микулинська
Мелешкова Єрмолина Зофія Микулинська
див. Мелешкова Ярмолина Зофія
Микулинська
Мелешкова Зофія див. Мелешкова
Ярмолина Зофія Микулинська
Мелешкова Ярмолина Зофія Микулинська
(Мелешкова, Мєлєшковаа,
Мєлєшьковаа, Мелешкова Зофія,
Мелешкова Єрмолина, Мєлєшковаа
Залєскаа Зофѣа, Мєлєшковаа Залєскаа
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Зофѣа Микулияскаіа, Мєлєшковаїа
Ермолинаіа Зофєіа МикѴлиньскаіа,
Мєлєшолваса Ермолинаіа Зофиіа
МикУлинскаіа, Мелешкова Єрмолина
Зофія Микулинська, Мєлєшковаїа
Щрмолинаіа Зофиіа Микулияскаіа,
Микулинська Зофія, Mikulinska
Zophia) 6 4 ,6 7 ,6 8 ,2 0 3 ,2 1 6 ,2 1 7 ,2 8 4 ,
285,287,288,297,355-357
Мєлєтицким Григорєм 1031
Мєлєшко Ермола див. Мєлєшко Ярмола
Мєлєшко Ермола див. Мєлєшко Ярмола
Мєлєшко Ивая див. Мєлєшко Іван
Мєлєшко Ивань див. Мєлєшко Іван
Мєлєшковаїа див. Мелешкова Ярмолина
Зофія Микулинська
Мєлєшковаїа Е/шолинаїа Зофєіа
МикУлиньскаїа див. Мелешкова
Ярмолина Зофія Микулинська
Мєлєшковаїа Залєскаїа Зофѣса
див. Мелешкова Ярмолина Зофія
Микулинська
Мєлєшковаїа Залєскаїа Зофѣіа
Микулияска» див. Мелешкова
Ярмолина Зофія Микулинська
Мєлєшолваїа Ермолинаїа Зофиіа
МикУлинскаїа див. Мелешкова
Ярмолина Зофія Микулинська
Мєлєпгько Ивая див. Мєлєшко Іван
Мєлєшько Ивань див. Мєлєшко Іван
Мєлєшьковаїа див. Мелешкова Ярмолина
Зофія Микулинська
Мєлник Дємко 920
Мєлни/с Корило 309
Мєньковским Васил єм БогУшєвичь 509
Мєніашіо Клішко 920
МєдУским 928
Мєлєшко Ермола див. Мєлєшко Ярмола
Мєлєшко Ивая див. Мєлєшко Іван
Мєлєшко Ивань див. Мєлєшко Іван
Мєлєшковаїа ГАрмолинаїа Зофиіа
Микулияскаїа див. Мелешкова
Ярмолина Зофія Микулинська
Мєшко 863
Мигорским Х&н 656
М ик[.. .]яко Лаврюта 853
Микита 792
Микитенко Іван (Микитєяко Ивая) 83,208
Микитєяко Ивая див. Микитенко Іван

Миколам 882
Миколам Биску/t свіатым (Mikolai Biskup
swięty, Mikolai Byskup swięty) 521,
522, 524,.545, 588
Микулинскаїа Ивановаїа
див. Микулинська Іванова
Микулияским 406
Микулинским Ивая див. Микулинський
Іван Петрович
Микулияским Ивая див. Микулинський
Іван Петрович
Микулияским Ивая Гордаєвич
див. Микулинський Іван Гордійович
Микулияским Ивая Гордєєвич
див. Микулинський Іван Гордійович
Микулияским Ивая Гордиєвич
див. Микулинський Іван Гордійович
Микулинским Ивая Петрович
див. Микулинський Іван Петрович
Микулинским Ивань див. Микулинський
Іван Петрович
Микулияским Ивань див. Микулинський
Іван Петрович
Микулияским Пєтьр див. Микулинський
Петро
Микулинська Зофія див. Мелешкова
Ярмолина Зофія Микулинська
Микулинська Іванова (Микулинскаїа
Ивановаїа) 284, 285
Микулинський І. див. Микулинський Іван
Петрович
Микулинський Іван 287
Микулинський Іван див. Микулинський
Іван Гордійович
[Микулинський] Іван Богданович 284,285
Микулинський Іван Гордійович
(Микулинський Іван, Микулияским Ивая
Гордаєвич, Микулияским Ивая
Гордєєвич, Микулияским Ивая
Гордиєвич, Микулияским Ивань
Гордєєвич) 74, 119, 196, 197, 284, 285,
600
Микулинський Іван Петрович
(Микулинским Ивая Петрович,
Микулияским Ивая Петровичь,
Микулинским Ивая, Микулияским Ивая,
Микулинским Ивань, Микулияским
Ивань, Микулинским Ивая,
Микулияским Ивая, МикУлияским
Ивань, МикУлиньским Ивань,
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Микулиньским Ивань, Микулинський I.,
Mikulinski, Mikulinski Iwan, Mikulinsky
Iwan, Mikulinsky Jwan, Mikulski) 22,
26, 30, 32, 34, 39, 119, 124, 284, 285, 453,
506, 511, 531, 545, 546, 553, 557, 621,
626-628, 634-639, 641, 642, 644, 663,
676, 710, 711, 719, 722-727, 737, 743,
745,
749, 757, 760, 767, 775, 779, 820,
824, 840, 860, 861, 869, 872, 901-903,
906, 930, 931, 945, 948, 959, 960, 962,
979, 980, 982, 993, 994, 996, 1021, 1025
Микулинський Михайло Петрович
(МикУлияским Михамло, МикѴлияским
Михамло Петровичь) 83,208,284,285
Микулинський Петро (Микулияским Пєтьр,
Микулиньским Пєтрь, МикУлияским
П єтрь, Микулиньским Пєтрь,
Mykvlinsky Piotr) 19,124,157,158,
175, 194, 284, 285
Микулинський Супрун Іванович
(МикУлинским СУпрУя Иванович) 284,
285
Микулиньским Ивань див. Микулинський
Іван Петрович
Микулиньским Пєтрь див. Микулинський
Петро
МикУлинским Ивая див. Микулинський
Іван Петрович
МикУлияским Ивая див. Микулинський
Іван Петрович
МикУлияским Ивая Петровичь
див. Микулинський Іван Петрович
МикУлияским Ивань 420
МикУлияским Ивань див. Микулинський
Іван Петрович
МикУлияским Ивань Гордєєвич
див. Микулинський Іван Гордійович
МикУлияским Михамло див. Микулинський
Михайло Петрович
МикУлияским Михамло Петровичь
див. Микулинський Михайло Петрович
МикУлияским П єтрь див. Микулинський
Петро
МикУлинским СУпрУя Иванович
див. Микулинський Супрун Іванович
Микулиньским Ивань див. Микулинський
Іван Петрович
Микулиньским Пєтрь див. Микулинський
Петро
Мисєнько Сикил 765

Миско (Миско) 920, 971, 972
Миско див. Миско
Миско Вомтишия б р ат 622
Мисковским Стєфая див. Місковський
Стєфан
Мисчєнько Савка 765
Мисчичь Сєливоя 764
Михамло див. Дубліцький Михайло
Михамло свєтьш див. Міхал святий
Михамло сватьш див. Міхал святий
Михамло [?] 1028,1029
Михамло, писар 400
Михамлович Фєдор 348
Михайло Хоробрий (Мігай Хоробрий,
Михал) 58,923
Михал див. Михайло Хоробрий
Михал свєтьш див. Міхал святий
Михал свєтьш див. Міхал святий
Михал святьш див. Міхал святий
Михал свіатым див. Міхал святий
Михал сватьш див. Міхал святий
Михаловским І7\н 964
Михил 665
Миховским Сємєя 393
Мишка (Мим/ка) 126, 308
Мим/ка див. Мишка
Мишка Михайло (Мышка Михамло, Мышка
Михал) 11,478,479
Мишка Станіслав (Myszka Stanislaw) 911
Мігай Хоробрий див. Михайло Хоробрий
Місковський Стєфан (Мисковским Стєфая)
72, 697
Міхал святий (Михамло свєтьш, Михамло
сватьш, Михал свєтьш, Михал свєтьш,
Михал святьш, Михал сватьш, Михал
сватым, Michal swięty) 3 8 ,201,368,
383, 390,401,431, 439, 597, 608, 612,
644, 710, 820, 844, 899, 902, 958, 960,
961, 968, 978, 979, 981, 992, 994
Молияским Станиславь 449
Молчая Матыс 680
Момоятович Счасным див. Момонтович
Щасний
Момонтович Щасний (Момоятович
Счасным) 81,205
Мордасенко Стєфан (Мордасєяко Стєфая)
121,734, 735
Мордасєяко Стєфая див. Мордасенко Стєфан
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Мормолъ Матіашъ 694
Мормули 107
МузиченкоП. 16, 130
Мышка Михайло див. Мишка Михайло
Мышка Михал див. Мишка Михайло
Мышки 407,412
Мянжынскі Валеры 48
Нагноиныи Лєвко 989
Надолским Мацєм 422
Наливайко див. Наливайко Сєвєрин
Наливайко С. див. Наливайко Сєвєрин
Наливайко Сєвєрин (Наливайко С.,
Наливайко, Naliwaiko) 38,40, 58,118—
120,
596-600
Наропинским Матыс див. Наропінський
Матис
Наропінський Матис 123, 791
Нарушєвич див. Нарушєвич Миколай
Нарушєвич Миколай (Нарушєвич,
Нарушєвич, Нарушєвич Миколаи,
Нарушєвич Миколаи) 8, 9, 155, 162,
284, 285
Нарушєвич Миколаи див. Нарушєвич
Миколай
Нарушєвич див. Нарушєвич Миколай
Нарушєвич Миколаи див. Нарушєвич
Миколай
Нар&пєвичь Криштофь (Naruszewicz
Krzisztoff) 563
Настасія див. Олєшанка Настасія
Настасыа див. Олєшанка Настасія
Настасіа див. Олєшанка Настасія
Наумєнкович И гнат 196
НаЯм 309
Н&Ям Антонєиков зіam 646
Непитуща Орловська Марина
див. Бережецька Павлова Марина
Григорівна Непитуща Орловська
Непитущий Андрій див. Непитущий
Орловський Андрій Григорович
Непитущий Василь див. Непитущий
Орловський Василь Григорович
Непитущий Орловський Андрій
див. Непитущий Орловський Андрій
Григорович
Непитущий Орловський Андрій
Григорович (Непитущий Андрій,

Нєпитущьіи Андрєм, Нєпитущьш
Андрєм, НепитѴсчым Андрєм,
НепитѴсчым Андрєи, Непитущий
Орловський Андрій, НетпѴщыи
СОрловскии Андрєи Григорєвич) 78,
709, 877-879
Непитущий Орловський Василь
див. Непитущий Орловський Василь
Григорович
Непитущий Орловський Василь Григорович
(Непитущий Василь, Нєпитущьш Васил,
НепитѴсчым Василєи, Нєпитущьш Васил,
Непитущий Орловський Василь,
Нєпитущьш СОрловскии Василєи
Григорєвич) 78, 709, 877, 878
Непитущий Орловський Роман
див. Непитущий Орловський Роман
Григорович
Непитущий Орловський Роман Григорович
(НепитѴсчым Роман, НетпѴсчым Роман,
НепитѴщым Роман, Непитущий
Орловський Роман, НспитѴщыи
СОрловскии Роман Григорєвич) 78, 877879
Нестор Летописец 33
Нешовська Дорота (Нєшовскаїа Дорота)
66,
68, 321,473,474
Нєдєлка Павєл 935
Нєзабьгговскии ПЗкѴбъ див. Нєзабітовський
Якуб
Нєпитущьш Андрєи див. Непитущий
Орловський Андрій Григорович
Нєпитущьім Васил див. Непитущий
Орловський Василь Григорович
НепитѴщие (НепитѴщые) 877,879
Нєрадским Алєксандєр 565
Нєстєр (Нєстєр) 802, 810, 834
Нєстєрєніата М атфѣи 941
Нєшовскаїа Дорота див. Нешовська Дорота
Нєшовьскаїа Дорота див. Вєрбицкага
Дорота
Нєзабітовський Якуб (Нєзабьгговскии
ЕІкѴбъ) 4 7 ,5 9 ,3 1 5 ,3 1 6
НепитѴсчаіа Марина див. Бережецька
Павлова Марина Григорівна Непитуща
Орловська
НепитѴсчым Андрєи див. Непитущий
Орловський Андрій Григорович
НепитѴсчыи Андрєи див. Непитущий
Орловський Андрій Григорович
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НєпитУсчьім Василем див. Непитущий
Орловський Василь Григорович
НспитѴсчым Роман див. Непитущий
Орловський Роман Григорович
НєпитУсчьш Роман див. Непитущий
Орловський Роман Григорович
НєпитУща Марина див. Бережецька
Павлова Марина Григорівна Непитуща
Орловська
НєпитУщьіє див. НєпитУщиє
НєпитУгцьім Андрєм див. Непитущий
Орловський Андрій Григорович
НепитѴщым Васил див. Непитущий
Орловський Василь Григорович
НепитѴщыи СОрловским Андрєм Григорєвич
див. Непитущий Орловський Андрій
Григорович
НепитѴщыи СОрловским Василем
Григорєвич див. Непитущий
Орловський Василь Григорович
НепитѴщыи СОрловским Роман Григорєвич
див. Непитущий Орловський Роман
Григорович
НепитѴщым Роман див. Непитущий
Орловський Роман Григорович
Нєстер див. Нєстєр
Нєстєрєвич Мартин (Нєстєрьровичь
Мартин) 875, 891
Нєстєрьровичь Мартин див. Нєстєрєвич
Мартин
Нивицким 410
Никєль Беата 24
Никифор 681
Никола свіатым 112
Нилщова» Алєксандрова» Ганна
Кустицкаїа див. Німцова Олександрова
Ганна Кустицька
Німцова Олександрова Ганна Кустицька
(Нилщова» Алєксандрова» Ганна
Кустицкаїа) 969
НімчукВ.В. 130
Новицким Станислав 438
Новицким Юзєфь 595
Новосєлєцким Йван 425
Носажевський Войцєх (Nosarzewski,
Nossarzewski Albertus) 59, 246, 247
Ободенський Богдан (СОбодєнским Богдан,
СОбодєнским Богдан, СОбодєнским Богдан,

СОбодєнским Богдан, СОбодєнским
Боїдань, СОбодєнским Богдань,
СОбодєньским Богдан, СОбодєнским
Богдан, СОбодєнским Богдан, СОбодєнским
Боїдань, СОбодєнским Богдань,
СОбодєньским Богдань, Ободинський
Богдан, Obodenski, Obodenski Bogdan,
Obodenski Bohdan, Obodensky Bogdan,
Obodynski, Obodynski Bohdan,
Obodzyensky Bogdan) 3 9 ,1 1 4 ,1 2 6 ,1 5 8 ,
232, 266, 267, 270, 271, 277-279, 286,
410, 627, 628, 645, 656, 667, 704, 705,
715, 716, 744, 745, 752-754, 757-759,
766-769, 773, 775, 780, 823, 830-832,
853, 854, 870-872, 905, 921, 938, 940,
949,
950
Ободенський Василь Романович
(СОбодєнским Василєм Романович,
СОбодєнским Василєм Романовичь) 388,
389,
392, 399
Ободенський Гаврило (СОбодєнским
Гаврило) 921
Ободенський Семен (СОбодєнским Сємєн,
СОбодєнским Сємєн, СОбодєнским Сємєнь,
СОбодєнским Сємєнь, СОбодєньским Сємєн,
СОбодєньским Сємєнь, СОбодєнским,
СОбодєнским Сємєн, СОбодєнским Сємєн,
СОбодєнским Сємєн, СОбодєнским Сємєн,
СОбодєнским Сємєнь, СОбодєнским
Сємєнь, СОбодєнским Сємєн, СОбодєнским
Сємєн, СОбодєнским Сємєнь, СОбодєнским
Сємєнь, СОбодєньским Сємєн,
СОбодєньским Сємєн, Hobodynski,
Obodenski, Obodenski, Obodenski Semen,
Obodenski Semion, Obodenski Siemien,
Obodenski Simeon, Obodynski,
Obodzyensky Syemien) 19, 21, 22, 39,
50, 73, 78-80, 114, 124, 126, 158, 232,
234, 263, 264, 267, 270, 271, 276, 277,
281, 283, 297, 298, 312, 314, 410, 481,
487, 528, 595, 596, 621-623, 627-629,
632, 633, 644-647, 656-661, 663, 667,
678, 679, 703-705, 710, 713, 715, 716,
722, 724, 726, 736, 741, 742, 744, 749,
752-754, 757-759, 766-769, 773, 775,
780, 808, 809, 823, 830, 853, 854, 861,
868, 905, 944-946, 948-950, 978, 979,
981,1027-1029
Ободенський Федір див. Ободенський
Федір Григорович
Ободенський Федір Григорович
(Ободенський Федір, СОбодєнским Фєдор
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Григорєвичь, СОбодєньским Фєдор
Григорєвичь) 26,458,459,460
Ободенські (Ободєнскиє, СОбодєнскиє,
СОбодєнскиє, СОбодєньскиє, СОбодєнскиє,
СОбодєяскиє, СОбодєнскиє, Obodensci,
Obodenscy, Obodynscy) 459, 625, 628,
667, 668, 706, 707, 716, 719, 745, 746,
753-755, 758, 760, 766, 767, 774-776,
781,824, 832, 855, 905, 921
Ободєнскиє див. Ободенські
Ободинський Богдан див. Ободенський
Бощан
Овсяний Томаш 29
Ожга Балтазар (СОжига Балтазарь) 85,221
Оздовський Гаврило (СОздовским Гаврило)
1021
Олександр Володимирович (Алєксандєр
Володимєрович), великий князь
київський 272,273
Олєша Федір (СОлєша Фєдор, СОлєша Фєдорь,
СОлєша Фєдор, СОлєша Фєдор, СОлєша,
Olesza) 53, 79, 180, 181,183, 328-331,
336,338,339, 341-352,366,367,371-382,
386,415,436-440,443-446,490, 530
Олешанка Настасія (Настасія, Настаса,
Настасьа, СОлєшанка Настаса, СОлєшанка
Настаса, СОлєшанка Настаса, СОлєшанка
Настасьа, СОлєшанка Настасиа,
СОлєшанка Настасьа Фєдоровна, Павша
Настасія, Повьшина ІЙкубова) 47, 52,
329-331, 337, 338, 340, 342, 349, 366,
372, 375,415,441,709
Олешина Опросимія див. Дубицька
Опросимія Іванівна
Омелянович Хома (СОмєланович Хома) 121,
734, 735
Оноцкович Григорій 71
Оноцкович Іван 71
Оприсимія Іванівна див. Дубицька
Опросимія Іванівна
Опросимія див. Дубицька Опросимія
Іванівна
Оратовський Андрій (СОратовсюш,
СОратовским, СОратовсюш Андрєм,
СОратовским Андрєм, СОратовсюш
Андрєм, Oratowski) 910, 911, 919, 920
Оратовський Сергій (СОратовсюш Сєргєм,
СОратовсюш Сєргим, СОратовьским
Сєрьгєм, Аратовський Сергій,
Аратовским Сєргєм, Аратовьским

1118

Сєргєм, Orathowsky Serhey) 18, 22, 24,
8 1,157,192,197, 204, 205
Оришовський Ян (СОрєшовским їЛн,
СОришовским \&н, СОришовским ЕЛнь,
СОришовским Ань, Горишковський Ян,
Горышковским ІАн, Oryszewski,
Oryszowski Joannes, Orzewski) 59, 64,
67, 68, 203, 217, 235, 297, 315, 316, 355357, 826
Орловський Александр див. Орловський
Олександр
Орловський Олександр (Орловський
Александр, СОрьловсюш Алєксандєр,
СОрьловским Алєксанд єр) 69,70, 859,
896
Оссолінські (OssoliDscy) 4 2 ,4 3 ,4 9 , 100,
481
Острозским див. Острозький Януш
Острозским Костєнтин див. Острозький
Костянтин Костянтинович
Острозький Ілля Костянтинович
(СОстрозсюш И льа Костєнтинович,
СОстрозьским И льа Костєнтинович)
126,
272-274
Острозький К. див. Острозький Костянтин
Костянтинович
Острозький Костянтин див. Острозький
Костянтин Іванович
Острозький Костянтин див. Острозький
Костянтин Костянтинович
Острозький Костянтин Іванович
(Острозький Костянтин, СОстрожски
Костєньтинь, СОстрозсюш Костєнтин,
СОстрозсюш Костєнтин, СОстрозсюш
Костєнтин Иванович, СОстрозсюш
Костєнтин Ивановичь, Костєнтин кназь)
8, 155, 272, 273, 348, 388, 392-394, 398
Острозький Костянтин Костянтинович
(Острозький Костянтин, Острозький К.,
СОстрозсюш, Острозским Костєнтин,
СОстрозсюш Коистєятии, СОстрозским
Костєнтин, СОстрозским Костєнтин,
СОстрозским Костє«тин, СОстрозским
Костєятин, СОстрозским Костєяти«,
СОстрозским Костєлтинь, СОстрозским
Костє/тш Костєнтинович, СОстрозским
Костєнтия Костєнтинович, СОстрозьским
Костєньтинь Костєньтиновичь,
СОстрозским на СОстрогѴ Костєнтинь
Костєнтиновичь) 61,71,73-75,106,
110, 125, 126, 152, 230, 231, 239-242,

264, 265, 378, 383, 384, 387, 390,400,
401, 404,405, 577-579, 718, 719
Острозький Януш (СОстрозким ХЛнуш,
СОстрозким ЇАкуш, СОстрозким ЇЛнуш,
СОстрозким ІЗнупгь, СОстрозким їАнІЇїи,
СОстрозким ЇАіІЇш, СОстрозким ПЗнѴпгь,
СОстрозским на СОстрогу ХЛнуш,
СОстрозским на СОстрогУ ХАнЯш,
СОстрозским ЇЛнуш, СОстрозским ХЛнуш,
СОстрозским ХЛнуш, СОстрозскиї/ ХЛнуш,
СОстрозским ХЛнуш, СОстрозскиї/ ПДнупгь,
СОстрозскиї/ ІЙнушь, СОстрозскиї/ ХАнУш,
СОстрозскиї/ ХАнІЇш, СОстрозскиї/ ХАнІЇш,
СОстрозскиї/ ЇАнІЇїи, СОстрозскиї/ ХАнЧш
Костєнтинович, СОстрозскиї/ ІЗнУшь,
СОстрозскиї/ ПЗІнУшъ, СОстрозскиї/ Аиушь,
СОстрозьским Г&нупгь, СОстрозьким
ХЛнуш, ЇЛнуш на СОстрогу, Острозскиї/,
Janusius dux in Ostrog, Ostrogski,
Ostrogski Janusz, Ostroski Janus, Ostroski
Janusz, Ostroszky Janusz, Ostrowski,
Ostrowski Ianus, Ostrowski Janusz,
Ostrozcki Janusz, Ostrozki Janus,
Ostrozki Janusz, Ostrozski) 54, 56, 57,
71, 74, 79, 94, 96-104, 106, 114, 187, 264,
265,405, 577-579, 614, 737, 796, 797,
799, 836-839, 841, 845, 847-849, 856,
858-862, 864-866, 868, 875, 876, 883,
884, 889, 890, 898, 899, 907, 913, 918,
919, 927-929, 931, 934, 942-945,949,
950, 954-956, 958, 959, 961, 962, 964,
965, 968, 973, 975, 976, 978-986, 988,
991-993, 995, 1002-1005, 1022-1024
Острозькі 107
Отамановський В. Д. 577
СОбодєяска» див. Войцеховська Анна
Мартинівна
СОбодєнскиє див. Ободенські
СОбодєнскиє див. Ободенські
СОбодєнским 194,307,386
СОбодєнским Богдан див. Ободенський
Богдан
СОбодєнским Богдан див. Ободенський
Богдан
СОбодєнским Богдан див. Ободенський
Богдан
СОбодєнским Богдан - див. Ободенський
Богдан
СОбодєнским Богдань див. Ободенський
Богдан

СОбодєнским Богдань див. Ободенський
Богдан
СОбодєнским Василєм Романович
див. Ободенський Василь Романович
СОбодєнским Василєм Романовичь
див. Ободенський Василь Романович
СОбодєнскимГаврило див. Ободенський
Гаврило
СОбодєнским Сємєн див. Ободенський Семен
СОбодєнским Сємєн див. Ободенський Семен
СОбодєнским Сємєнь див. Ободенський
Семен
СОбодєнским Сємєнь див. Ободенський
Семен
СОбодєнским Фєдор Григорєвичь
див. Ободенський Федір Григорович
СОбодєньскиє див. Ободенські
СОбодєньским Богдан див. Ободенський
Богдан
СОбодєньским Сємєн див. Ободенський
Семен
СОбодєньским Сємєнь див. Ободенський
Семен
СОбодєнскаїа див. Войцеховська Анна
Мартинівна
СОбодєнскиє див. Ободенські
СОбодєнскиє див. Ободенські
СОбодєнскиє див. Ободенські
СОбодєнским див. Ободенський Семен
СОбодєнским Богдан див. Ободенський
Богдан
СОбодєнским Богдан див. Ободенський
Бощан
СОбодєнским Богдань див. Ободенський
Богдан
СОбодєнским Богдань див. Ободенський
Богдан
СОбодєнским Сємєн див. Ободенський
Семен
СОбодєнским Сємєн див. Ободенський Семен
СОбодєнским Сємєн див. Ободенський
Семен
СОбодєнским Сємєн див. Ободенський Семен
СОбодєнским Сємєнь див. Ободенський
Семен
СОбодєнским Сємєнь див. Ободенський
Семен
СОбодєнским Сємєн див. Ободенський
Семен
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СОбодєяскии Сємєя див. Ободенсысий Семен
(Ободєнскии Сємєнь див. Ободенський Семен
(Ободєиским Сємєнь див. Ободенський Семен
СОбодєньскии Сємєя див. Ободенський Семен
СОбодєньскии Фєдор Григорєвнчь
див. Ободенський Федір Григорович
(Ободєньскии Богдань див. Ободенський
Бощан
СОбодєньскии Сємєя див. Ободенський
Семен
СОвлучимьскии Юрєи (СОвлучимьскии
Юрим, СОвлучияскии Юрєи, Owhiczimski
Jury) 652, 685, 703, 705, 785, 788, 789
(Овлучимьскии Юрии див. СОвлучимьскии
Юрєи
(Овлучияскии Юрєи див. СОвлучимьскии
Юрєи
СОдрывольскии Пєтрь (Odriwolski Petr,
Odriwolski Pietr, Odriwolski Piotr,
Odrzywolski Piotr) 514,534,538,552,
555, 583, 588, 684
СОжига Балтазарь див. Ожга Балтазар
СОздовскии Гаврило див. Оздовський
Г аврило
(Оксаков 209
(Олбрах/и див. Ян Ольбрахт
СОлєша Ивая 709
СОлєша Фєдор див. Олеша Федір
СОлєша Фєдорь див. Олеша Федір
СОлєшаяка Настасьи див. Олєшанка
Настасія
СОлєшаяка Настасьи Фєдоровна
див. Олєшанка Настасія
СОлєшанка Настаси див. Олєшанка Настасія
(Олєшанка Настаси див. Олєшанка Настасія
СОлєшаяка Настаси див. Олєшанка Настасія
СОлєшинаи див. Дубицька Опросимія
Іванівна
СОлєшинаи Просимьи див. Дубицька
Опросимія Іванівна
СОлєшинаи Просими див. Дубицька
Опросимія Іванівна
СОлєшинаи Просими Дубицковна
див. Дубицька Опросимія Іванівна
СОлєшинаи Фєдороваи Просимьи Ивановна
Дубицкаи див. Дубицька Опросимія
Іванівна
СОлєшинал Просими Дубицкаи
див. Дубицька Опросимія Іванівна

СОлєшинал Фєдороваи Просимл Д#бицкал
див. Дубицька Опросимія Іванівна
СОлєшкии Григор 334
СОлєкса, сыя Корьнилов (СОлєкша, сыя
Корнилов) 866,1033
(Олєксия Тимко 863
СОлєкша, сыя Корнилов див. СОлєкса, сыя
Корьнилов
СОлєгно 863
СОлєша див. Олеша Федір
СОлєша Фєдор див. Олеша Федір
СОлєша Фєдор див. Олеша Федір
СОлєшанка Настасии див. Олєшанка
Настасія
СОлизарєни Тимко 863
СОлифєр (Оііріег) 865, 889
СОльбрах/и див. Ян Ольбрахт
СОльшовскии Миколаи 1007
СОмелковичь Гаврило 870
СОмєлия, Йвана Лысого сыя 585
СОмєлинович Хома див. Омелянович Хома
СОна/ичєяко Бєлаш 989
СОнацко 765
СОнацчєнько Сєминь 765
СОниско 870
СОнисмы попь покровскии 392
СОпанасєнько Денис 765
(Оправко Бартош 782
СОраяскии Павєль Григорєвичь 173
СОратовскии 387
СОратовскии див. Оратовський Андрій
СОратовскии див. Оратовський Андрій
СОратовскии Андрєи див. Оратовський
Андрій
СОратовскии Аядрєи див. Оратовський
Андрій
СОратовскии Сєргєи див. Оратовський
Сергій
СОратовскии Сєргии див. Оратовський
Сергій
СОратовьскии Сєрьгєи див. Оратовський
Сергій
СОрєшовскии ЇЛн див. Оришовський Ян
СОришовскии ЇЛн див. Оришовський Ян
СОришовскии їЛиь див. Оришовський Ян
СОришовскии Ань див. Оришовський Ян
СОрлии Аядрєи (СОрлѣи Аядрѣи) 857, 863

1120

(Орпицши ХАн 506
СОрлѣм Андрѣм див. СОрлим Андрєм
СОршєвским 202
СОрьловским А лександр див. Орловський
Олександр
СОрьловским Алєксандєр див. Орловський
Олександр
СОси/і 829
СОстапко Илков з шп ((Остапко Илков зшп)
857, 863
СОсталко Илков зшп див. СОстапко Илков
зіam
СОсталко Пєтрашув сьш (СОстапько
Пєтрашув сьш) 857, 863
СОстапь, сьш НаУмов 933,937,951
СОстапько Пєтрашув сьш див. СОсталко
Пєтрашув сьш
СОстафьем див. Волович Остафій
СОстикович Григорєм Станиславович 398
СОстродоски Костєньтинь див. Острозький
Костянтин Іванович
СОстрозким ЇАкуш див. Острозький Януш
СОстрозким ЇАкуш див. Острозький Януш
СОстрозким ЇАкуш див. Острозький Януш
СОстрозким ПДнупгь див. Острозький Януш
СОстрозким ЇАнІЇш див. Острозький Януш
СОстрозким їАкИш див. Острозький Януш
СОстрозким ІЙнѴпгь див. Острозький Януш
СОстрозским див. Острозький Костянтин
Костянтинович
СОстрозским Ильса Костєнтинович
див. Острозький Ілля Костянтинович
СОстрозским Констєнтин див. Острозький
Костянтин Костянтинович
СОстрозским Костєнтин див. Острозький
Костянтин Іванович
СОстрозским Костєнтин див. Острозький
Костянтин Іванович
СОстрозским Костєнтин див. Острозький
Костянтин Костянтинович
СОстрозским Костєнтин див. Острозький
Костянтин Костянтинович
СОстрозским Костєнтин див. Острозький
Костянтин Костянтинович
СОстрозским Костєнтин див. Острозький
Костянтин Костянтинович
СОстрозским Костєнтин див. Острозький
Костянтин Костянтинович

СОстрозским Костєнтин Иванович
див. Острозький Костянтин Іванович
СОстрозским Костєнтин Ивановичь
див. Острозький Костянтин Іванович
СОстрозским Костєнтин Костєнтинович
див. Острозький Костянтин
Костянтинович
СОстрозским Костєнтин Костєнтинович
див. Острозький Костянтин
Костянтинович
СОстрозским Костєнтинь див. Острозький
Костянтин Костянтинович
СОстрозским на СОстрогу ЇАкуш
див. Острозький Януш
СОстрозским на СОстрогУ Костєнтинь
Костєнтиновичь див. Острозький
Костянтин Костянтинович
СОстрозским на СОстрогѴ ЇАк ш
див. Острозький Януш
СОстрозским ХАкуш див. Острозький Януш
СОстрозским ХАкуш див. Острозький Януш
СОстрозским ЇАкуш див. Острозький Януш
СОстрозским ХАкуш див. Острозький Януш
СОстрозским ХАкуш див. Острозький Януш
СОстрозским ГДнупгь див. Острозький
Януш
СОстрозским ІЗнушь див. Острозький Януш
СОстрозским ХАкІЇш див. Острозький Януш
СОстрозским ХАкІЇш див. Острозький Януш
СОстрозским ЇАкЧш див. Острозький Януш
СОстрозским ХАкІЇш див. Острозький Януш
СОстрозским ХАнХш Костєнтинович
див. Острозький Януш
СОстрозским ІЗнУпгь див. Острозький Януш
СОстрозским ІЗнУпгь див. Острозький Януш
СОстрозским Анушь див. Острозький Януш
СОстрозъским Илыа Костєнтинович
див. Острозький Ілля Костянтинович
СОстрозьским Костєньтинь Костєньтиновичь
див. Острозький Костянтин
Костянтинович
СОстрозьским ПЖнупгь див. Острозький
Януш
СОстрозьким ХАкуш див. Острозький Януш
СОстроУховаїа Михамловаїа Алєксандра
Богдановьна ГДнчиньскаїа див. Плоська
Павлова Олександра Богданівна
Янчинська
СОчкасМатєм 571
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Павєл Иванович див. Павло Іванович
Павєл сыя Ивашков (Павликь Иваяков сьія,
Павлик сьія Ивашков) 793, 807, 832
Павєл, бискупь 398
Павєль див. Павло
Павли/с сыя Ивашков див. Павєл сыя
Ивашков
Павликовь Тєско 764
Павликь Иваяков сыя див. Павєл сьш
Ивашков
Павло 96, 792, 848, 920, 927
Павло Іванович (Павєл Иванович) 65, 305,
321
Павлович Василь 87,292
Павлович Д ємиая див. Павлович Дєм»//
Павлович Дємюія (Павлович Дємая,
Павлович Дємиая) 449,451,454,457,
461,
464,466, 468
Павлович Д єм ан див. Павлович Дємш/
Павловичь Михашгь 179
Павловскии Станислав 699
Павловскии ЇЛн 638
Павловський Юзеф 41
Павлущенко Васько (Pawlvscenko Wasko,
Pawlvszczenko Wasko) 72, 325, 326
Павша Настасія див. Олєшанка Настасія
Павша Якуб див. Павша Якуб
Богуфалович
Павша Якуб Богуфалович (Павша Якуб,
Павша Акуб, Повша їЛкуб, Павша
ЇЛкуб, Павша ЇЛ\діб, Павша ЇЛкЯв, Павша
ПЗІкѴбь БогѴфаловичъ, Павша ІЙкубь,
Павша ЇЛку&ь Богуфаловичь, Павьша
ЇАкуб, Павьша їЛкуш, Повша, Pawsza,
Pawsza Jacub) 47, 52,67, 73, 81, 87, 125,
205,210,211,225,226,245,246,291,
328-331, 337-347,349-352,355,356,366,
371,372,375-378,380,381,415-417,430,
431,441,442, 587, 590, 591
Павша ЇЛкуб див. Павша Якуб
Богуфалович
Павша ЇЛкубь див. Павша Якуб
Богуфалович
Павша ІЗІкубь Богуфаловичь див. Павша
Якуб Богуфалович
Павша ЇЛкЯб див. Павша Якуб
Богуфалович
Павша ЇЛкЯб див. Павша Якуб
Богуфалович

Павша П М бь Богуфаловичь див. Павша
Якуб Богуфалович
Павша Акуб див. Павша Якуб
Богуфалович
Павьша ЇЛкуб див. Павша Якуб
Богуфалович
Павьша ЇЛкуш див. Павша Якуб
Богуфалович
Паикович Василем 392
Панєкь Миколам 1008
П анєякоА рпш 308
ПаньковЛ. 16, 130
Папроцким ЇЛн 997
Параска 309
Пархол* 857,863
Патєм Адам (Pociei Adam) 560
Па/ирьскии ЇЛн див. Патрьскии ЇЛн
Патрьскии ЇЛн (Па/ирьски и ЇЛн) 746, 757
Пашш/ским Гєрошш див. Паши//ским
Г єронимь
Пашияским Г єронимь (Пашияским
Гєроним) 893, 895
Пашияским Григор 794
Пашко Заяков сыя 714
Петничанський Миколай
див. Петничанський Мисько
Петничанський Мисько (Пєтничанским
Миско, Пєтничаяским Миско,
Пєтничаяским Миско, Пєтничаньским
Миско, Петничанський Миколай,
Пєтьничаяским Миколам, Пєтницаяским,
Piathniczanski Myszko, Piethiniczanski
Miško, dicti Nicolai) 17-19, 22, 61, 153,
157, 169, 178, 189, 193, 275, 312, 313
Петренко O. C. 36
Петриковський Андрій (Пєтриковским
Аядрєи, Пєтриковским Аядрѣеи,
Pietrykowski) 934-936
Петро святий (Пєтрь свіатыи) 112,219
Петровський Семен (Пєтровскии Сємєя,
Пєтровскии Сємєнь, Пєтровскии Сємєнь,
Пєтровскии Сємєя, Пєтровскии Сємєя)
95, 646, 678, 846, 868, 899
ПещакМ. 130
Пєдор ЇЛсков сыя 869
Пєякошєвскии Станислав (Pqkoszewski
Stanislaw) 653, 654
Пєніажокь ХЛн (Pieniązek Jan s Kroblowey)
579
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Пєрєсєцкии Аядрєи 695
Пєрєхабєн Миско 393
П хнусь Миколаи 957
Пєсочияска Макгдалєна з Дубник
див. Пісочинська Магдалена
Пєсочинска Макгдалєна з Дубникь
див. Пісочинська Магдалена
Пєсочинскаїа Лавриноваїа Макгдалєна
Дубицкаїа див. Пісочинська Магдалена
Пєсочинска» Макгдалєна з Дубник
див. Пісочинська Магдалена
Пєсочинскал Лавриноваїа Макгдалєна
Павлова» ДУбицкаїа див. Пісочинська
Магдалена
Пєсочинскал Лавриноваїа Макгдалєна
Павловна Дубицкаїа див. Пісочинська
Магдалена
Пєсочинскии див. Пісочинський Лаврин
Пєсочинскии див. Пісочинський Лаврин
Пєсочинскии Гнєвош див. Пісочинський
Гнівош
Пєсочинскии Гоголь Лукаш див. Гоголь
Лукаш
Пєсочинскии Лаврєн див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лавринь див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лавринь див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лавринь див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лавринъ див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврын див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврын див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврынъ див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврынъ див. Пісочинський
Лаврин

Пєсочинскии Лаврѣн див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лавьрин див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Миколаи див. Пісочинський
Миколай
Пєсочинскии Старыизакон
див. Пісочинський Старийзакон
Пєсочиньскии Лаврєнь див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочиньскии Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочиньскии Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочиньскии Лавринь див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочиньскии Лавринь див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочиньскии Лаврын див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочьінскии Лаврєнь див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочьінскии Лаврын див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврѣн див. Пісочинський
Лаврин
Пєтєлєвскии Фєдор 585
Пєтницанскии див. Петничанський Мисько
Пєтничанскии Миско див. Петничанський
Мисько
Пєтничанскии Миско див. Петничанський
Мисько
Пєтничанскии Миско див. Петничанський
Мисько
Пєтничаньскии Миско див. Петничанський
Мисько
Пєтриковскии Андрєи див. Петриковський
Андрій
Пєтриковскии Андрієи
див. Петриковський Андрій
Пє/иричєнько Кононь 765
Пєтровскии Сємєн див. Петровський Семен
Пєтровскии Сємєнь див. Петровський
Семен
Пєтровскии Сємєнь див. Петровський
Семен
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Пєтровскии Станислав (Пєтровскии
Станислав) 323,304
Пєтровскии Станислав див. Пєтровскии
Станислав
Петрушко (ПєтрУшко) 681
ПєтрУшєнко Карпь 681
ПєтрУшєнко Лаврин 681
ПєтрУшко див. Петрушко
Пєтрь сватьш див. Петро святий
Пєтрьічєнько КУрило 765
П єтричєнько Матєй 765
Пєтьничанскии Миколаи
див. Петничанський Мисько
Пєдор 792
Пєсочинскаїа Барбара див. Пісочинська
Барбара Федора Лавринівна
Пєсочинскаїа Макгдалєна див. Пісочинська
Магдалена Лавринівна
Пєсочинскаїа СОлєна див. Пісочинська
Олена Олександра Лавринівна
Пєсочинскии див. Пісочинський Лаврин
Пєсочинскии див. Пісочинський Лаврин
Пєсочинскии Алєксандєр
див. Пісочинський Олександр
Пєсочинскии Лаврєн див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврєн див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лавринь див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврын див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврѣн див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврѣн див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврѣн див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Х&куб див. Пісочинський
Якуб
Пєсочиньскии Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
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Пєсочиньскии Лаврын див. Пісочинський
Лаврин
Пєсочинскии Лаврын див. Пісочинський
Лаврин
Пєтрєнко Дєнис 797
Петренко Курило 797
Пєтри* (Петри*) 857, 863
П етри* див. Петри*
Петро 987
Пєтровскии Сємєн див. Петровський Семен
Пєтровскии Сємєн див. Петровський
Семен
Пили/і 882
Пилипь Василєвичь 870
Писочинскии Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
Писочинскии Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
Писочиньскии Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
Піддубняк О. див. Піддубняк Олексій

Полікарпович
Піддубняк Олексій Полікарпович
(Піддубняк О.) 15, 26,42, 43, 48,49, 55,
131
Пісочинська Барбара див. Пісочинська
Барбара Федора Лавринівна
Пісочинська Барбара Федора Лавринівна
(Пісочинська Барбара, Пєсочинскаїа
Барбара) 55,1032,1033
Пісочинська Гнівошова Марія Куневська
(Пісочинська Мар’яна [Марія?]) 49
Пісочинська Магдалена (Дубицкаїа
Магдалена, Дубицкаїа Макгдалєна,
Дубицкаїа Макгдалєна, Дубицкаїа
Макгдалєна Павловна, Дубицкаїа
Макщалєна Павловна, Дубицкаїа
Макгдалєна Павловна, Дубицька
Магдалена, Дубицька Магдалена
Павлівна, ДУбєнєцкаїа Макгдалєна
Павловна, ДУбєцкаїа Макгдалєна
Павловна, ДУбицкаїа Макгдалєна,
ДУбицкаїа Макгдалєна, ДУбицкаїа
Макгдалєна, ДУбицкаїа Макгдалєна
Павловна, ДУбицкаїа Макгдалєна,
ДУбицкаїа Макгдалєна, ДУбицкаїа
Макгдалєна Павловна, ДУбицкаїа
Макгдалєна Павловна, ДУбицкаїа
Макгдалєна Павловьна, Макгдалєна,
Пєсочинска Макгдалєна з Дубни*,

Пєсочинска Макгдалєна з Дубникь,
Пєсочинскаїа Лавриноваїа Макгдалєна
Дубицкаа, Пєсочинскаїа Макгдалєна з
Дубник, Пєсочинскал Лавриноваїа
Макгдалєна Павловаїа ДУбт/каїа,
Пєсочинскал Лавриноваїа Макгдалєна
Павловна Дубицкаїа, Dubicka Magdalena
Pawtowna) 47, 52-55, 74, 99, 110, 183,
327-331, 336, 337, 343, 345, 348, 350,
351, 366, 371, 373-377, 380, 415, 436,
439,440,442,443,445-447,45(М 54,
457,460-462,464-468,477, 530, 586,
712, 736, 841, 960, 980, 992
Пісочинська Магдалена див. Пісочинська
Магдалена Лавринівна
Пісочинська Магдалена Лавринівна
(Пісочинська Магдалена, Пєсочинскаїа
Макгдалєна) 55, 1032,1033
Пісочинська Мар’яна [Марія?]
див. Пісочинська Гнівошова Марія
Куневська
Пісочинська Огрефіна Рудецька (РУдєцкаїа
(Огрєфина) 48,49, 360
Пісочинська Олена див. Пісочинська Олена
Олександра Лавринівна
Пісочинська Олена Олександра Лавринівна
(Пісочинська Олена, Пєсочинскаїа
СОлєна) 55,1032,1033
Пісочинський Г нівош (Пєсочинским
Гнєвош) 48,49,360
Пісочинський Л. див. Пісочинський Лаврин
Пісочинський Лаврин (Пісочинський Л.,
Пєсочинским, Пєсочинским, Пєсочинскии
Лаврєн, Пєсочинским Лаври//,
Пєсочинскии Лаври//, Пєсочинским
Лаври//, Пєсочинским Лаври//,
Пєсочинским Лавринь, Пєсочинскии
Лавринь, Пєсочинским Лавринь,
Пєсочинским Лавринъ, Пєсочинским
Лаврын, Пєсочинским Лаврын,
Пєсочинским Лаврынъ, Пєсочинским
Лаврынъ, Пєсочинским Лаврѣ//,
Пєсочинским Лавьрин, Пєсочиньским
Лаврєнь, Пєсочиньским Лаврин,
Пєсочиньским Лаврин, Пєсочиньским
Лавринь, Пєсочиньским Лавринь,
Пєсочиньским Лаврын, Пєсочьінским
Лаврєнь, Пєсочьшскии Лаврин,
Пєсочьінским Лаврын, Пєсочьінским
Лаврѣн, Пєсочинским, Пєсочинским,
Пєсочинским Лаврєн, Пєсочинским
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Лаврєн, Пєсочинским Лаврин,
Пєсочинским Лаврин, Пєсочинским
Лаврин, Пєсочинским Лавринь,
Пєсочинским Лаврын, Пєсочинским
Лаврѣн, Пєсочинским Лаврѣн,
Пєсочинским Лаврѣн, Пєсочиньским
Лаврин, Пєсочиньским Лаврын,
Пєсочьшскии Лаврын, Писочинскии
Лаврин, Писочинскии Лаврин,
Писочиньскии Лаврин, Пѣсочинскии
Лаврин, Піасочинскии Лаврєн,
Піасочинскии Лаврин, Піасочинскии
Лаврин, Піасочинскии Лавринь,
Піасочинскии Лаврын, Піасочинскии
Лаврын, Піасочынским Лаврин,
Піасочынскии Лаврын, Піасочинскии
Лаврын, Піасочынскии Лаврынь,
ПасочинскимЛаврин, Пасочинскии
Лаврин, Пасочинскии Лавринь,
Пасочинскии Лавринъ, Пасочиньскии
Лаврин, Пасочынскии Лаврын,
Пасочыньскии Лавринь, Piaseczinski,
Piaseczynski, Piaseczynsky, Piasocynski,
Piasoczi/iski, Piasoczynski, Piesocinski,
Piesoczinski, Piesoczinzki, Piesoczynski,
Piaseczinski Lawrin, Piaseczinsky Lawrin,
Piaseczynski Lawrin, Piaseczynski Lawrin,
Piaseczynski Lawryn, Piaseczynski
Lawryn, Piasoczinski Lawrin, Piasoczinski
Lawrzin, Piasoczinski Lawrzyn,
Piasoczinsky Lawrin, Piasoczinsky
Lawrzin, Piasoczinsky Lawrzin,
Piasoczynski Lawryn, Piasoczynski
Aawryn, Piasoczynski Lawryn,
Piasoczynski Wawrzyniec, Piasoszynski
Lawryn, Piasseczinski Lawrin,
Piaszeczinski Lawrin, Piesoczinski Lavrin,
Piesoczinski Lawrin, Piesoczinski Lawrin,
Piesoczinski Lawryn, Piesoczinski
Wawrziniec, Piesoczinsky Lawrin,
Piesoczyncki Wawrziniec, Piesoczynski
Lawrin, Piesoczynski Lawrin,
Piesoczynski Lawryn, Piesoczynski
Wawrziniec, Pieszoczinski Lawrin,
Pieszoczinski Lawrin, Pieszoczinsky
Lawrin, Pieszoczynski Lawrin,
Pieszoczynsky Lawrin) 21, 30, 32, 43,
47-56, 71, 72, 74, 75, 77-80, 93, 94, 9 6 105, 108, 110, 114, 115, 117, 119, 125,
127, 128, 201, 204, 206, 208, 212, 214,
216, 219-221, 223, 227-230, 234, 236,
246, 252, 253, 255, 272, 274, 276-279,

281-284, 286-288, 290,291, 293, 295,
296, 310, 315, 318, 320, 323, 327-332,
336, 337, 345, 346, 351, 360, 366, 367,
371-374, 376, 379, 380,414-416,420,
423,426, 428,429,432, 436-440,442,
443,445-457,461-468,470,471,473,
475-477,480-488,490,491,493-498,
502, 503, 505-513, 515-521, 523-534,
536-539, 541-543, 545-548, 550, 552,
554, 555, 557, 558, 571-573, 580, 582,
585-587, 590, 592-598, 603, 607, 609611, 614, 621-625, 627, 632-640, 642,
643, 645-649, 651-661, 664-669, 671688, 690, 692, 693, 698, 700-705, 710712, 714-718, 736-739, 744-746, 752754, 758-760, 763-769, 771-777, 779781,
783-786, 790-793, 795, 796, 800807, 810-812, 815-818, 822-824, 827830, 832-836, 841, 845, 847-849, 851870, 873-876, 879-884, 888-892, 898,
899, 902, 903, 906, 907, 910, 911, 913,
918-920, 923-925, 927-937, 940-945,
951-956, 958-965, 967, 968, 971, 973976, 978, 979, 981-986, 988,991-995,
997-999,1001-1005, 1033
Пісочинський Миколай (Пєсочинскии
Миколам) 49, 360
Пісочинський Олександр (Пєсочинскии
Алєксандєр) 55, 1032, 1033
Пісочинський Старийзакон (Пєсочинскии
Старьшзакон) 48,360
Пісочинський Якуб (Пєсочинскии їЛкуб,
Piasoczynski Jakob) 55, 701, 1032, 1033
Пісочинські (Piaseczynscy) 15,43, 108, 128,
131,359,517, 934
Плєскун Лєвко 622
Плоскаїа Павловаїа див. Плоська Павлова
Олександра Богданівна Янчинська
Плоскаїа Павловаїа Алєксандра Богдановна
ІЗнчинскаїа див. Плоська Павлова
Олександра Богданівна Янчинська
Плоскаїа Павьловаїа Алєксандра
Богдановна Юньчинскаїа див. Плоська
Павлова Олександра Богданівна
Янчинська
Плоскаїа Павьловаїа Алєксандра
Богдановьна ІЗнчиньскаїа див. Плоська
Павлова Олександра Богданівна
Янчинська
Плоским Павєл див. Плоський Павєл

Плоским Павєл див. Плоський Павєл
Плоским Павєл див. Плоський Павєл
Плоским Павєл див. Плоський Павєл
Плоским Павєль див. Плоський Павєл
Плоским Павьло див. Плоський Павєл
Плоська Павлова Олександра див. Плоська
Павлова Олександра Богданівна
Янчинська
Плоська Павлова Олександра Богданівна
Янчинська (Янчинська Олександра,
(Знчинскаїа Алєксандра, ІЗнчиньскаїа
Алєксаньдра, ІЙньчинскаїа Алєксандра,
ПДнчинскаїа Алєксандра
Богдановычовъна, ПЗньчинскаїа
Алєксаньдра Богдановьна, (ОстроУховаїа
Михамловаїа Алєксандра Богдановьна
ҐЗнчиньскаїа, Плоська Павлова
Олександра, Плоскаїа Павловаїа,
Плоскаїа Павловаїа Алєксандра
Богдановна ІЗнчинскаїа, Плоскаїа
Павьловаїа Алєксандра Богдановьна
І&нчиньскаїа, Плоскаїа Павьловаїа
Алєксандра Богдановна ПЗньчинскаїа)
725, 727-733
Плоський Павєл (Плоским Павєл, Плоским
Павєл, Плоским Павєл, Плоским Павєл,
Плоским Павєль, Плоским Павьло,
Ploski, Plosky Pawet) 724-727, 731, 732,
770, 771
Плотницкии Лаврєн див. Плотницький
Лаврин
Плотницький Лаврин (Плотницкии Лаврєн,
Плотъницъскыи Лаврин, Plotnicki
Lawrzin, Plotnicki Wawrzin, Plotnicki
Wawrziniec, Plotnicky Lawryn, Plotnicky
Lawrzin, Plotniczky Lawrzin) 25, 118,
596, 597, 605, 606, 629, 673, 676, 685,
687, 688
Плотъницъскыи Лаврин див. Плотницький
Лаврин
Побережнюк Матвій 118, 579
Повольний Миколай (Powolny Mykolay)
480, 481
Повша див. Павша Якуб Богуфалович
Повша ХАкуб див. Павша Якуб
Богуфалович
Повьшина [^кубова див. Олешанка
Настасія
Погорєлко Кондра/и (Погорєлко Кондрат)
846, 868, 900
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Погорєлко Кондра/n див. Погорєлко
Кондра/и
Погрєбиосии Гришка 194
Подбиипата Грєгорєм (Подбиипіата
Григорєи) 531
Подбиипіата Григорєи див. Подбиипата
Грєгорєи
Подвинскии Фєдор див. Подвінський Федір
ПоЭвинъскии див. Подвінський Федір
Подвінський Федір (Подвиньскии,
Подвинскии Фєдор) 607,608
Подгаєцки Лєсоктєи див. Подгаєцький
Леонтій
Подгаєцкии Лєсонтєи див. Подгаєцький
Леонтій
Подгаєцькии Лєсонтєи див. Подгаєцький
Леонтій
Подгаєцкии Лєсонтєи див. Подгаєцький
Леонтій
Подгаєцкии Лєсонтєи див. Подгаєцький
Леонтій
Подгаєцкии Лєсонтєи див. Подгаєцький
Леонтій
Подгаєі/кии Лєсонтим див. Подгаєцький
Леонтій
Подгаєцкии Лєсонтьі див. Подгаєцький
Леонтій
Подгаєцкии Лєсонтьі див. Подгаєцький
Леонтій
Подгаєцькии Лєсонтєи див. Подгаєцький
Леонтій
Подгаєцький Леонтій (Подгаєцки Лєсонтєи,
Подгаєцкии Лєсонтєи, Подгаєцкии
Лєсонтєи, Подгаєцькии Лєсонтєи,
Подгаєцкии Лєсонтьі, Подгаєцкии
Лесонты, Подгаєцкии Лєсонтєи,
Подгаєцкии Лєсонтєи, Подгаєцкии
Лєсонтии, Подгаєцькии Лєсонтєи,
Подгоєї/кии Лєсонтєи, Podhaiecki,
Podhaiecki Leo/ity, Podhaieczky Leonty,
Podhajeczki Leonty) 25, 71, 101, 102,
105, 119, 595, 596, 597, 869, 891, 920,
923-925, 931-933, 951, 952, 954, 955,
965, 973,982-984, 986, 987
Подгоєцкии Лєсонтєи див. Подгаєцький
Леонтій
Подгородєнскии Андрєи • 1028,1029
Подгородєнскии Фридрих 1028,1029
Подгородєнскии ІЛн (Подгородєньскии
IZ\н) 1028,1029

Подгородєньскии ЇЛн див. Подгородєнскии

Шн
Подлєскии 873
Подолянин 115
Подротныи Васил 801
Поліщук В. 14,25
Половецький Роман (Половєцкии Роман,
Половєцкии Роман) 25, 625, 626, 636,
637,
654-657
Половєцкии Роман див. Половецький
Роман
Половєцкии Роман див. Половецький
Роман
Полоз Андрєи 278
Полторан Йван див. Полторан Іван
Полторан Іван (Полторан Йван) 126, 308
Полторонович Протос 308
Понєтовскаїа див. Дубицька Марина
Звірівна
Понєтовьскак див. Дубицька Марина
Звірівна
Понєтовьскал див. Дубицька Марина
Звірівна
П онятовський В аленти

(Понатовскии

В а л єн т ь іи , П о н А то в с к и и В а л є н т ь і)

53,

180-183, 343, 344, 348
П онА Т О В скаа В а л є н т о в а їа М а р и н а З в є р о в н а
Т иш ковичовна

див. Д убицька М арина

З в ір ів н а
ПонАТОВскал

див. Д уб и ц ька М ари на

З в ір ів н а

Понлтовскии Валєнтьі див. Понятовський
Валенти
Понатовскии Валєнтьіи див. Понятовський
Валенти
П о н А то в ъ ск аіа див. Дубицька Марина
Звірівна
Попик Васко (Попик Васко) 846,901
Попик Васко див. Попик Васко
Попик Иванко 868
Поплавскии Андрєи 653
Попов Г. JI. 33
Порембінський Станіслав (Порємбиньскии
Станиславь, Porembinsky Stanislaw) 24,
621, 1008
Порємбиньскии Станиславь
див. Порембінський Станіслав
ПороховскииТихон 699
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Порхацкии Клиліко 573
Постоловскии Марю» 782
Пострьігачєяко Сєргим Лєвков сьш 585
Потапевич Юша (Пота/ієвич Юша) 388,
390,
395,400
Пота/ієвич Юша див. Потапевич Юша
Потоцкии 156
Потоцким Алалі див. Потоцький Адам
Потоцкии Адал* див. Потоцький Адам
Потоцкии Адамь див. Потоцький Адам
Потоцький Адам (Потоцкии Адам,
Потоцким Адам, Потоцким Адамь,
Pothocky Adam, Potocky Adam) 50,
327-331, 344-346, 366, 367, 371-373,
375, 441
Потоцький Станіслав 41
Потоцькі 41
Почудчєніа Д м итро див. Почудчєніа
Дмитрь
Почудчєніа Дмитрь (Почудчєніа Дмитро,
Почучєніа Дмитро) 802, 810, 834
Почуичєніа Гринєц (ПочУмчєніа Гринєц,
Почучєніа Грицко) 802, 810, 834
Почучєніа Грицко див. Почумчєніа Гринєц
Почучєніа Дмитро див. Почудчєніа Дмитрь
ПочУичєніа Гринєц див. Почумчєніа Гринєц
Претвіч Якуб (Прєтвиць зь Кгавронь
ГЙкУбь) 91,821,822
Прєворским Станиславь 782,957,1008
Прєсмьічєяко Стєпань 765
Прєтвиць зь Кгавронь ПЗІкУбь див. Претвіч
Якуб
Прибияскии М атфєи (Прибиньским
Матим) 774,789
Прибиньским Матим див. Прибияским
М атф єи
Приборским Мартик 478
Прилє/іскии ЇЛн див. Прилєпський Ян
Прилєпський Ян (Прилєлским ЇЛн) 98, 909
Прилуцкии Исам 746
Прилуцким Сєргєм Дємьіанович
див. Прилуцький Сергій Дем'янович
Прилуцкии Сергеи Дєміановичь
див. Прилуцький Сергій Дем’янович
Прилуцька Марія Охрімівна (Сабаровьскаїа
Андрєєваїа Маріа СОхрємовна
Прилуцкаїа) 94, 433, 434

Прилуцька Полагія Охрімівна
(Тєбєньчинаїа Григорьєваїа Полагьса
СОхрємовна Прилуцька») 94,433,434
Прилуцький Григорій див. Прилуцький
Григорій Іванович
Прилуцький Григорій Іванович
(Прилуцький Григорій) 39, 71, 239
Прилуцький Сергій Дем’янович
(Прилуцким Сергеи Дєміановичь,
Прилуцким Сергеи Дємьіанович,
Przitvczkiy Serhey) 71, 159, 236-238
Прокол 864
Прокопєніа Марко 863
Промченко Василь (Промчємко Василєи)
667, 668
Промченко Григорій (Промчєяко
Григорєи) 667
Промченко Ян (Пролічєкко ЇЛн) 661
Прол#чє«ко Василєи див. Промченко
Василь
Пролічєяко Григорєи див. Промченко
Григорій
Промчєкко ЇЛн див. Промченко Ян
Пролічєиковє 667, 668
Пронскии Алєксандєр 304
Проньскии Сємєя 333
Проскурница Удова 309
Протас див. Протась
Протась (Протас) 595, 596, 622, 882
Прохаска Антоній (Prochaska А.) 5, 6
Процило Тимофєм див. Процило Тимофій
Процило Тимофій (Процило Тимофєи) 286
Прошыцкии їЛкобь див. Прошыцкии
ПЗкУбь
Прошыцкии ПЗІкѴбъ (Прошыцкии ЇЗкобь)
509
Прощалиця Григорій Мартинович 28
Прушиискии Павєль див. Прушинський
Павло
Прушинський Павло (Прушияскии Павєль,
ПрУшияскии Павєл, ПрУшияскии
Павєл) 810-812,815
ПрУшикскии Павєл див. Прушинський
Павло
ПрУшш/скии Павєл див. Прушинський
Павло
Пуласький Казімєж (Pulaski К.) 30,48-51,
55
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Пушиц Антон 935
Ш зына Юрєи (Puzina Irzy) 748
Пѣсочинским Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
Піасєцкиї/ Вацлавь (Piaseczki Waclaw) 653,
654
Піасочиясюш Лаврєн див. Пісочинський
Лаврин
Піасочинскиї/ Лаври» див. Пісочинський
Лаврин
Піасочинскиї/ Лаври// див. Пісочинський
Лаврин
Піасочинскиї/ Лавринь див. Пісочинський
Лаврин
Піасочинскиї/ Лаврьш див. Пісочинський
Лаврин
Піасочинскиї/ Лаврьш див. Пісочинський
Лаврин
Пгасочынскиі/ Лаври// див. Пісочинський
Лаврин
Піасочынсюш Лаврьш див. Пісочинський
Лаврин
Піасочинскиї/ Лаврьш див. Пісочинський
Лаврин
Піасочынскиі/ Лаврынъ див. Пісочинський
Лаврин
Пасочинскиі/ Лаври// див. Пісочинський
Лаврин
Пасочинскиі/ Лаврин див. Пісочинський
Лаврин
Пасочинскиі/ Лавринь див. Пісочинський
Лаврин
Пасочинскиі/ Лавринь див. Пісочинський
Лаврин
Пасочиньскиі/ Лаври// див. Пісочинський
Лаврин
Пасочынскиі/ Лаврьш див. Пісочинський
Лаврин
Пасочыньскиі/ Лавринь див. Пісочинський
Лаврин
Рагозина Станіславова Олена Кайдашівна
(Кайдашева, Каї/дашоваїа, Рагозинага
Станиславоваїа СОлєна Каї/дашовна) 284,
285
Рагозинага Станиславоваїа О лена
Каї/дашовна див. Рагозина Станіславова
Олена Кайдашівна
Радзивілли (Radziwittowie) 44,1035

Радивилович Миколам Миколаєвич 398
[Радивилович] Юрєі/ Миколаєвич 398, 399
Радивилович ЇЛн Миколаєвич (ПДнь
Миколаєвич) 397, 398
Радиковскиї/Станислав 438
Раєцкиї/ ЇЛн (Raiecki Jan) 563
Рамолт див. Рамулт Мартин
Рамолт М. див. Рамулт Мартин
Рамолт Мартин див. Рамулт Мартин
Рамолт Мартин див. Рамулт Мартин
Рамолть див. Рамулт Мартин
Рамулт див. Рамулт Мартин
Рамулт Мартин (Рамолт М., Рамолт,
Рамолть, Рамулт, Рамулть, Рамолт
Мартин, Рамолт Мартин, Рамулт
Мартин, РамУлт Мартин, РамУлт
Мартин, РамУлть Мартия) 102-104,
943, 963, 964, 966-968, 976, 977, 988,
990, 991, 1005
Рамулт Мартия див. Рамулт Мартин
Рамулть див. Рамулт Мартин
РамУлт Мартия див. Рамулт Мартин
РамѴлт Мартин див. Рамулт Мартин
РамУлть Мартин див. Рамулт Мартин
Рєзник Макьсимь 920
Ржисковскиї/Алєксандєр 665
Рогозєнскиї/ Василь 237
Розношинскиї/ див. Розношинскиї/
Захариіашь
Розношинскиї/ Захарєіаш
див. Розношинскиї/ Захариіашь
Розношинскиї/ Захариіаш
див. Розношинскиї/ Захариіашь
Розношинскиї/ Захариіашь (Розношинскиї/,
Розношинскиї/ Захар гаш, Розношинскиї/
Захарєіаи/, Розношинскиї/ Захариіаш,
Розношиньскиї/ Захаріаш,
Розношиньскиї/ Захаріаш, Розношьшскиї/
Захаріаш, Розношинскиї/ Захаріаш,
Roznosinski, Roznoszynski, Roznoszinski
Zachariasz) 481,482, 484, 489, 491, 494,
498, 504, 510, 516, 520, 611-613
Розношинскиї/ Захаріаш див. Розношинскиї/
Захариіашь
Розношиньскиї/ Захаріаш
див. Розношинскиї/ Захариіашь
Розношиньскиї/ Захаріаш
див. Розношинскиї/ Захариіашь
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Розношьшсюш Захаріаш
див. Розношияским Захариишгь
Розношьшсюш Захарсдш див. Розношиясюш
Захариіапгь
Рокгулсюш Станислав 449
Ромая 261
Ромая Андрєєвич див. [Санґушкович]
Роман Андрійович
Ромая Андрѣевич див. [Санґушкович]
Роман Андрійович
Ромая Фєдорович кніазь див. Санґушко
Роман Федорович
Ромаяко 941
Романовским Андрєм (Романовским Андрєм,
Романовским Андрєм, Романовским
Аядрєм) 449,451,454,457,461,466,468
Романовским Андрєм див. Романовским
Андрєм
Романовским Андрєм див. Романовским
Андрєм
Романовским Аядрєм див. Романовским
Андрєм
Ромаячик ЇЛско (Ромаячикъ ПДско, РомаячѴк
Юско) 802,810,834
Ромаячи/сь fZ\cKO див. Ромаячюс ГДско
РомаячУ/с Юско див. Ромаячи/с ПДско
Романь 308
Ромащєяко Грицко 846, 868, 899
Ростовским Лєв Иванович
див. Ростовський Лев
Ростовський Лев (Ростовским Лєв
Иванович) 82,211
Руднєяко Дамко 678
Ружинський Кирик (РѴжияским Кирик,
Ruzinski Kiryk) 72, 697, 698
Ружинські 107
Русанівський В. М. 130
Русановський Станіслав (РУсановьским
Станиславь, РУновьским Станислав)
1027-1029
Ptfдєцкаїа СОгрєфина див. Пісочинська
Огрефіна Рудецька
РѴдым Иваяко (Р#дь Ивашко, РѴдьш
Ивашко) 793, 807, 832
Р#дым Ивашко див. Р^дым Иваяко
Р^дь Ивашко див. Р#дым Иваяко
Р^жияским Ивань Михамлович 393
Р^жияским Кирик див. Ружинський Кирик

Р&кияским Ромая (Ruzinski Roman, Ruzinsky
Roman) 906,910,917
РѴновьским Станислав див. Русановський
Станіслав
РѴсановъским Станиславь
див. Русановський Станіслав
Рыминским Юрєм 782
Сабаровским Андрєм див. Сабаровський
Андрій
Сабаровским Сємєя див. Сабаровський
Семен
Сабаровским Сємєя див. Сабаровський
Семен
Сабаровским Сємєнь див. Сабаровський
Семен
Сабаровским Сємєя див. Сабаровський
Семен
Сабаровским Юхно 366
Сабаровський Андрій (Сабаровским
Андрєм) 94,433
Сабаровський Семен (Сабаровским Сємєя,
Сабаровским Сємєя, Сабаровским
Сємєнь, Сабаровским Сємєя,
Сабаровьским Семеяъ, Саборовским
Сємєя, Саборовским Сємєнь, Saborowsky
Siemion) 2 5 ,26,65, 109,203, 304,305,
338, 366, 692, 741, 799, 800
Сабаровьскаїа Андрєєваїа М ара СОхрємовна
Прилуцкаїа див. Прилуцька Марія
Охрімівна
Сабаровьским Сємєяь див. Сабаровський
Семен
Сабасаядєяко Протас 308
Саборовским Сємєя див. Сабаровський
Семен
Саборовским Сємєнь див. Сабаровський
Семен
Саборовська Марія [Милка]
див. Вороновицька Іванова Марія
[Милка] Василівна Сабаровська
Савицким Матыс 140,146
Савицким Щрмола див. Савицький Ярмола
Савицький Ярмола (Савицким ПЗрмола,
Совицким Щрмола) 90,353-355
Савка 622
Савчєя Павло 738
Савчияским Грєгорєм див. Савчинський
Григорій
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Савчияским Григор див. Савчинський
Григорій
Савчияским Григорєи див. Савчинський
Григорій
Савчияским Григорєи див. Савчинський
Григорій
Савчинський Григорій (Савчияскии
Грєгорєи, Савчияскии Григорєи,
Савчияским Григорєи, Савчияскии
Григор, Sawczynski Hrihor) 26, 55, 105,
910, 920, 985, 1032
Савчичь Мисько 764
Садовскаїа Зофєіа див. Садовська Зофія
Садовским Андрєи див. Садовський Андрій
Садовским Аядрєи див. Садовський Андрій
Садовским Андрєи Сємєнович
див. Садовський Андрій
Садовским Аядрєи див. Садовський Андрій
Садовским Андрѣм див. Садовський
Андрій
Садовским Аньдрєм див. Садовський
Андрій
Садовська Зофія (Садовскаїа Зофєіа) 66,
322, 475
Садовський Андрій (Садовским Андрєм,
Садовским Аядрєм, Садовским Аядрєм,
Садовским Андрѣм, Садовским Аньдрєм,
Садовьским Аядрим, Садовьским
Андрѣм, Садовским Андрєм Сємєнович,
Садовський Андрій Семенович, Sadowski
Andrzei) 1 7 ,2 2 ,2 4 ,2 8 ,3 0 ,5 9 ,6 0 ,6 6 ,
68,
157, 187, 188, 193, 248, 251, 252, 294,
301,321,322,473-475, 892
Садовський Андрій Семенович
див. Садовський Андрій
Садовьским Аядрим див. Садовський
Андрій
Садовьским Андрѣм див. Садовський
Андрій
Салским Ивая див. Сальський Іван
Сальским Ивая див. Сальський Іван
Сальський Іван (Салским Ивая, Сальским
Ивая, Salski) 571-574
СаягкУшкович Ромая див. Санґушко Роман
Федорович
Сангушки (СанъкгѴшка дом, Sanguszkowie)
5, 6 ,4 1 -4 4 ,4 8 ,4 9 , 135, 136, 138-140,
142, 143, 146-148, 153, 154, 157, 197,
259, 361, 366, 368, 387, 400, 663, 664,

695, 721, 723, 725, 727, 741, 743, 750,
770,
800, 845, 867, 948, 951, 970, 1030
Санґушко Григорій 7,109
Санґушко Р. Ф. див. Санґушко Роман
Федорович
Санґушко Роман див. Санґушко Роман
Федорович
Санґушко Роман Федорович (Санґушко
Роман, Санґушкович Роман,
Санґушкович Роман Федорович,
Санґушко Р. Ф., Ромая Федорович
кніазь, Саякгушко Ромая, Санкгушкович
Ромая, Саякгушкович Ромая,
СаягкУшкович Ромая, СаякгУшко Ромая,
СанкгѴшко Ромая Федорович,
Саякгушкович Ромая, СаякгѴшкович
Ромая Федорович, Саякгушкович Ромая
Федорович, Саякгушкович Ромая
Федорович, Саякгушькович Ромая,
Санькгушкович Ромая Федорович,
СєякьгУшкович Ромая Федорович,
Соякгушкович Ромая, Соякгушкович
Ромая Федорович, СонькгУшковмч Ромая
Федорович, Sanguszko Roman,
Sanguszkowicz Roman) 5-8, 27,28, 35,
36, 49, 50, 57, 109, 122, 135, 137-144,
146-148, 151, 153, 154, 156, 157, 177,
184
Санґушко Федір (Саякгушко Фєдор) 49,
360
Санґушкович Роман див. Санґушко Роман
Федорович
[Санґушкович] Роман Андрійович (Ромая
Андрѣевич, Ромая Андрєєвич) 388,
389, 391,397
Санґушкович Роман Федорович
див. Санґушко Роман Федорович
Саякгушко Ромая див. Санґушко Роман
Федорович
Саякгушко Фєдор див. Санґушко Федір
Санкгушкович Ромая див. Санґушко Роман
Федорович
Саякгушкович Ромая див. Санґушко Роман
Федорович
Саякгушкович Ромая Федорович
див. Санґушко Роман Федорович
Саякгушкович Ромая Федорович
див. Санґушко Роман Федорович
Саякгушькович Ромая див. Санґушко
Роман Федорович
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СаякгѴшко Ромая див. Сангушко Роман
Федорович
СанюѴшко Ромая Федорович
див. Санґушко Роман Федорович
СаякгѴшкович Ромая див. Санґушко Роман
Федорович
СаякгУшкович Ромая Федорович
див. Санґушко Роман Федорович
Санькгушкович Ромая Федорович
див. Санґушко Роман Федорович
СанькгУпіка дом див. Санґушки
Сапєга Богдан (Сапѣга Богдая) 476,477
Сапєга Лев (Сапєга Лєв, Сапѣга Лев, Сапига
Лєвь) 94,414,4 3 5 ,4 7 6 ,4 7 7
Сапєга Лєв див. Сапєга Лев
Сапига Левъ див. Сапєга Лев
Сапѣга Богдая див. Сапєга Богдан
СапѣгаЛев див. Сапєга Лев
Свєнцький I (Zwi ’cki T.) 51
Свидригайло (Швитригамло) 284,285
Свищовским Тимофєм 425
Свошовским ЇЛя (Swoszczowsky J.) 762
Свяжынскі Уладзімір 48
Себестіан святий (Сєбєстьпая свитьш) 112,
327
Семашко Миколай (Семашко Миколам,
Семашко Миколам) 7, 109,425,457,
464, 467
Семашко Олександр (Семашко Алєксандєр,
Семашко Алєксаядєр, Сємашко
Алєксаядєр, Сємашко на ХУпковє
Алєксаядєрь, Сємапгько на Х&гьковє
Алєкьсаядєр) 7, 12, 109, 298, 299,478480, 528, 599
Семен Олелькович (Сємєя (Олєлькович)
277, 278
Семеновський Яцько (Сємєновским ІЙцко)
24,8 1 ,2 0 4
Сенявський Адам Гієронім (Сєнавьским
Адам Гєронилі, Sieniawski) 763,764
Сєбєстьпая свіатым див. Себестіан святий
Сєлєцким Езоф 426
Сєлєцким Прокопь (Sieleczky Prokop) 653,
654
Сєлиским Михамло 1028,1029
Сємашко 194
Сємашко Александр? див. Семашко
Олександр

Сємашко Алєксаядєр див. Семашко
Олександр
Сємашко Василєм 422
Сємашко Миколам див. Семашко Миколай
Сємашко Миколам див. Семашко Миколай
Сємашко на ХУпковє Алєксаядєрь
див. Семашко Олександр
Сємашко Пєтрь 422
Сємєя (Сємєя, Сємєнь, Сєман) 678,792,
801,882, 999
Сємєя (Олєлькович див. Семен Олелькович
Сємєновским ПЗІцко див. Семеновський
Яцько
СєякьгУшкович Ромая Федорович
див. Санґушко Роман Федорович
Сєнюта Ліаховєцким Фєдор (Сєнюта
Лаховєі/ким Фєдор) 456,457,464,467

Сєнюта Лаховєцким Фєдор див. Сєнюта
Лсаховєцким Фєдор
Сєнавьским Адам Гєроним
див. Сенявський Адам Гієронім
Сєргим, пасынокъ Петрушка 681
Сєрчєнко Євтух див. Сєрчєнко Євтух
Сєливонєнко Остапко (Сєливонєнко
СОстапко) 571,572
Сєливонєнко СОстапко див. Сєливонєнко
Остапко
Сєлицким Михамло див. Сєлиским Михамло
Сємашко Алєксаядєр див. Семашко
Олександр
Сємапгько на ХУпьковє Алєкьсаядєр
див. Семашко Олександр
Сємєя [...] 250
Сємєнь див. Сємєя
Сємєн див. Сємєя
Сєміан див. Сємєя
Сєргим 792
Сєрчєнко Євтух (Сєрчєнко Євтух) 571
Сиґізмунд Авґуст (Авгус/w, Ж икгимоят
А вгуст, Ж икгимоят А вгуст,
Ж икгимоят Августь, Ж икгимоят
АвгѴст, Ж икгимоят АвтМст,
Ж икгимоят АвгУсть, Ж икгимоят
Авьгусть, Ж икгимоят АвьгУст,
Жикгимоят АвъгѴстъ, Жикгимонть
Августь, Ж икгимоять АвгУсть,
Ж икгимоньт АвьгѴст, Sigismundus
Augustus, Zigmunt August, Zygmunt
August, Zygmunth August) 5-9, 11, 17-
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19,27, 28, ЗО, 34, 35, 57, 60, 61, 64, 67,
68, 122, 135-144, 146-149, 151-155, 162,
169,172, 173, 176-178, 180, 183-185,
189, 191, 193, 213-215, 217, 269, 275,
278, 279, 287, 288, 322, 334, 335, 355357, 379,474, 574-577, 662, 742, 841,
1008
Сигізмунд І (Жикгимонт, Жикгимонт
Старьш, Sigismundus) 126,273-275,
333, 377, 379, 389, 396, 397, 399,400,
896
Сигізмунд III (Жигимонт Третин,
Жигимонт Трєтии, Жикгимонт,
Жикгимонт Третин, Жикгимонт
Третин, Жикгимонтъ, Жикгимонть
Третин, Жикгмонт Третин, Жикгмонт
Третин, Жикгимонть Третин,
Sigismundus, Sigismundus III, Sigismundus
Tertius, Sigmundus, Sygmunt Trzeci,
Zigimont Trzecy, Zigmunt III, Zygmunt III
Waza, Zygmunt Trzeci, Zygmunth
Trzeci) 7, 11, 15, 17, 20, 21, 32, 50, 51,
54, 58, 64, 68, 120,453,458,461,465,
468,471,474—479, 502, 505, 510, 552,
554, 559, 561, 564, 565, 574-577, 600,
614, 625, 634, 639, 640, 643, 667-669,
673, 685, 717, 718, 731, 734-736, 739,
740, 744, 751, 752, 758, 760, 762, 766,
771, 776, 782-784, 790, 794, 803, 819,
821-828, 842, 859, 860, 892, 893, 895,
899, 922, 923, 925, 926, 929, 946, 949,
956, 958,959, 961, 992, 993, 995, 1007,
1010-1012, 1017, 1021, 1022, 1024, 1025
Сила Новицкин Михаило див. Сила
Новицький Михайло
Сила Новицкин Михайло див. Сила
Новицький Михайло
Сила Новицькин Михайло див. Сила
Новицький Михайло
Сила Новицький Михайло (Сила Новицкин
Михаило, Сила Новицкин Михаило, Сила
Новицькин Михаило, Sila Nowicki
Michal, Syla Nowicki Michaylo) 95, 845,
848, 849, 860, 862, 899, 907
Силєнко Счорната 308
Симапанъ 395
Сима, господарський слуга 388,394
Сима, подданьш 119,598 •
Симон, святий 112,219
Сирота Авралі 284, 285

Скавронєк Лаврин див. Сковронєк Лаврин
Скадомьскии Станислав 497
Скажєниковаїа СОлєна 989
СкалабовСОлєкьса 920
Скиндє/7 Павєл 253
Склищовскин Стєфан 568
Сковронєк Лаврин (Скавронєк Лаврин)
372, 374
Скоробогатыи Андрєи (Скоробогатьш
Андрии, Скоробогатьш Аньдрєи) 702,
765, 791
Скоробогатьш Андрии див. Скоробогатьш
Андрєи
Скоробогатьш Аньдрєи див. Скоробогатьш
Андрєи
Скринскаїа 709
Скуибєда Михаило див. Скуйбіда Михайло
СкуибєдАнка Настасіа Михаиловна
див. Скуйбедянка Настасія Михайлівна
СкуибєдАнька Настасыа див. Скуйбедянка
Настасія Михайлівна
Скуйбедянка Настасія див. Скуйбедянка
Настасія Михайлівна
Скуйбедянка Настасія Михайлівна
(Скуйбедянка Настасія, Скуибєдлнька
Настасыа, Скуибєдлнка Настаса
Михаиловна, Чєрлєнковскага Юрєваїа
Алєксандровичоваїа Настасіа
Михаиловна Скуибєдлнка) 72, 7 5 ,4 6 8 472, 473
Скуйбіда Михайло (Скуибєда Михаило)
75, 472
Скурєнко И гнат 308
Скурєнко Сахно 308
Скурина вдова (СкУринаїа Удова) 126, 308
СкУринаа Удова див. Скурина вдова
Славицкии ЇЛн див. Славицький Ян
Славицький Ян (Славицкии ЇЛн, Slawicki,
Slawinski) 800,801
Славоґурський Тис (Славокгурскии Тыс)
517
Славокгурскии Тыс див. Славоґурський
Тис
Слезка Іван (Слєзка Йван, Слезка Йван,
Слезкга Йван, Слезчина, Sleska Iwan,
Slezka Iw an , Slezka Jwan, Sliezka Iwan,
Sliozka Iwan, Sluzka Ywan) 123,527,
535, 539-543, 546, 556, 583, 602, 603,
606, 628, 724
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Слєзка Ивая див. Слезка Іван
Слєзка Ивая див. Слезка Іван
Слєзкга Ивая див. Слезка Іван
Слєзчина див. Слезка Іван
Слупица Богдая 661,742
Слупица Богуш 391
Слупица Григор див. Слупиця Григорій
або Ждан Богданович
Слупица Григор Григорович, прозьіваємьш
Жданович див. Слупиця Григорій
Григорович або Жданович
Слупица Григор Жданович див. Слупиця
Григорій Григорович або Жданович
Слупица Григор, прозьіваємьш Ждая
див. Слупиця Григорій або Ждан
Богданович
Слупица Григорєи див. Слупиця Григорій
або Ждан Богданович
Слупица Григорєі/, прозьіваємьш Ждая
див. Слупиця Григорій або Ждан
Богданович
Слупица Д м итр Григорєвич 504
Слупица Ждая див. Слупиця Григорій або
Ждан Богданович
Слупица Іван (Слупица Ивая) 283
Слупица Матіаш див. Слупиця Матяш
Семенович
Слупица Матіаш Сємєнович див. Слупиця
Матяш Семенович
Слупица Матіаш Сємєнович див. Слупиця
Матяш Семенович
Слупица Сємєя Богданович див. Слупиця
Семен Богданович
Слупица Сємєнь див. Слупиця Семен
Богданович
Слупица Сємєнь Богдановичь
див. Слупиця Семен Богданович
Слупица Сємєя див. Слупиця Семен
Богданович
Слупица Сємєя Богданович див. Слупиця
Семен Богданович
Слупица Стєцко 394
Слупица Тихоя див. Слупиця Тихон
Семенович
Слупица Тихоя Сємєнович див. Слупиця
Тихон Семенович
Слупица Тихоя Сємєнович див. Слупиця
Тихон Семенович

Слупица Юрєи Ждая див. Слупиця Юрій
Григорович або Жданович
Слупица Юріа див. Слупиця Юрій
Григорович або Жданович
Слупица Юріа Григорєвич, прозьіваємьш
Жданович див. Слупиця Юрій
Григорович або Жданович
Слупица Юріа Григорович, прозьіваємьш
Жданович див. Слупиця Юрій
Григорович або Жданович
Слупица Юріа Жданович див. Слупиця
Юрій Григорович або Жданович
Слупици див. Слупиці
Слупиці (Слупици) 115,663,664,742,743
Слупиця Григорій див. Слупиця Григорій
або Ждан Богданович
Слупиця Григорій або Ждан див. Слупиця
Григорій або Ждан Богданович
Слупиця Григорій або Ждан Богданович
(Слупиця Григорій, Слупиця Ждан,
Слупиця Григорій або Ждан, Слупица
Григор, Слупица Григор, Слупица
Григорєи, Слупица Григорєи, Слупица
Григор, прозьіваємьш Ждая, Слупица
Григор, прозьіваємьш Ждая, Слупица
Григорєи, прозьіваємьш Ждая, Слупица
Ждая, Shipica Hrehor, Shipicia Hrehor,
Slupicza Hrehor, Slupicza Hrehori,
Stupycza Hrehori) 24, 25, 126, 158, 197,
283,
367, 538, 545, 555, 558, 566, 603,
604, 609-611, 614, 615, 629, 632, 661,
662, 742, 743
Слупиця Григорій Григорович або
Жданович (Слупиця Григорій
Жданович, Слупица Григор Жданович,
Слупица Григор Григорович,
прозьіваємьш Жданович) 39,661,663
Слупиця Григорій Жданович див. Слупиця
Григорій Григорович або Жданович
Слупиця Ждан див. Слупиця Григорій або
Ждан Богданович
Слупиця Матяш див. Слупиця Матяш
Семенович
Слупиця Матяш Семенович (Слупиця
Матяш, Слупица Матіаш, Слупица
Матіаш Сємєнович, Слупица Матіаш
Сємєнович) 661,663, 742, 749
Слупиця Семен див. Слупиця Семен
Богданович
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Слупиця Семен Богданович (Слупиця Семен,
Слупица Сємєнь, Слупица Сємєя, СлѴпица
Сємєя, СлѴпица Сємєнь, Слупица Сємєя
Богданович, Слупица Сємєя Богданович,
Слупица Сємєнь Боідановичъ, СлѴпица
Сємєя, мєнйочьшсє Богданович) 109,
115,287,288,314,365,367,570,661-663,
742,743,749
Слупиця Тихоя див. Слупиця Тихон
Семенович
Слупиця Тихон Семенович (Слупиця Тихон,
Слупица Тихоя, СлУпица Тихонь,
Слупица Тихоя Сємєнович, Слупица
Тихоя Сємєнович) 111,661,663,742,
743, 749, 925, 926
Слупиця Юрій Григорович або Жданович
(Слупиця Юрій Жданович, Слупица
Юріа, Слупица Юрєи Ждая, Слупица
Юріа Жданович, Слупица Юріа
Григорєвич, прозьіваємьш Жданович,
Слупица Юріа Григорович,
прозьіваємьш Жданович) 39, 661, 663,
742, 749
Слупиця Юрій Жданович див. Слупиця
Юрій Григорович або Жданович
Слупичина Григорієва (Слупичинаїа
Григорєваїа) 749
Слупичинаїа Григорєваїа див. Слупичина
Григорієва
СлУпица Григор див. Слупиця Григорій
або Ждан Богданович
СлУпица Григор, прозьіваємьш Ждая
див. Слупиця Григорій або Ждан
Богданович
СлУпица Григорєм див. Слупиця Григорій
або Ждан Богданович
СлУпица Ивая див. Слупица Іван
СлУпица Сємєя див. Слупиця Семен
Богданович
СлУпица Сємєя, мєнУючьіисє Богданович
див. Слупиця Семен Богданович
СлУпица Сємєнь див. Слупиця Семен
Богданович
СлУпица Тихонь див. Слупиця Тихон
Семенович
Слюсар Хома 920
Сметанка Миколай (Смєтанька Миколам)
91,363
Смєтанька Миколам див. Сметанка
Миколай

Смокгулєцким Матім 680
Снєцький Стефан (Snieczki Stephanus,
Snyeczki Stehpanus, Sznieczki Staphanus,
Sznieczki Stephanus) 58, 197, 198
Собек (Собєк) 284,285
Собєк див. Собєк
Собєским Марєкь (Sobiesky Marek) 762
Сова Борис див. Сова Борис Іванович
Сова Борис Ивановичь див. Сова Борис
Іванович
Сова Борис Іванович (Сова Борис, Совин
Борис, Сова Борис Ивановичь, Sowin
Boris Iwanowicz) 2 4 ,1 5 7 ,1 7 9
Совин Борис див. Сова Борис Іванович
Совицким (Зрмола див. Савицький Ярмола
Соколенський Ярослав (Соколинський
Ярослав, Соколєнским ІЗрослав,
Соколєньским (Зрославь, Соколияским
Ярослав, Соколияским Ярослав) 8,9,
28,
144-147, 155, 156
Соколєнским Ярослав див. Соколенський
Ярослав
Соколєньским (Зрославь див. Соколенський
Ярослав
Соколияским (Зросла* див. Соколенський
Ярослав
Соколияским (Зросла* див. Соколенський
Ярослав
Соколинський Ярослав див. Соколенський
Ярослав
Соколским СОстафєм див. Соколским
СОстафьєм Василєвичь
Соколским СОстафьєм Василєвичь (Соколским
СОстафєм, Сокольским СОстафьєм) 162,
230, 239
Сокольским СОстафьєм див. Соколским
СОстафьєм Василєвичь
Солодовник жидок 920
Солома Василєм див. Солома Василь
Солома Василь (Солома Василєм) 25,77,
712
Солтан Федір (Солтая Фєдор) 154
Солтая Фєдор див. Солтан Федір
Соякгушкович Ромая див. Сангушко Роман
Федорович
Соякгушкович Ромая Федорович
див. Санґушко Роман Федорович
СонькгУшковмч Ромая Федорович
див. Санґушко Роман Федорович
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Сорочєяко Марко 797
Сосояскии Дашко 393
С отник Лаврия 920
Сошковским Авралі 570
Спас Ивая 999
Спичияским Алєксаядєр див. Спичинський
Олександр
Спичинський Олександр (Спичияским
Алєксаяд єр, Spiczinski Alexander,
Spiczynski) 851, 852
Ставецький Ілляш (Ставєцким Ильгаш,
Ставєц кии Илапгь) 105,654, 816, 817
Ставєцкии Ильсаш див. Ставецький Ілляш
Ставєцким Иліапгь див. Ставецький Ілляш
Станислав Зрадник комаровским 436
Станислав йнович пая трог/кии
див. [Кезгаило] Станислав Инович
Станиславским \Лн 698
Станишєвскии Ивая 663
Станіслав див. Komorowsky Stanislaw
Станкевич Едуард 42
Станькєвич Михамло 757
Стареховський Ян (Старєховскии \Ля) 118,
580, 581
Старєховскии ї&н див. Стареховський Ян
Старченко Н. 109
Стас 987
Стаховьскии Антоя (Холавскии Антоя) 446,
447
Стельмах Степан (Стєлмах Стєпая) 78,713
Стєфан див. Стєфан Баторій
Стєфан Баторий див. Стєфан Баторій
Стєфан Баторій (Стєфая, Стєфань, Стєфан,
Стєфая, Стєфань, Стєфан Баторий,
Stephan, Stephanus, Stephanus, Stefan
Batory) 7, 17, 45, 50, 58, 61, 67, 68, 118,
124, 125, 142, 197-204, 206, 208, 210,
212, 214-220, 222, 223, 227-229,232,
234, 236, 243-248,251-254,264,267284, 286-289, 291-295, 297-299, 301,
302, 311, 315, 317, 319, 321, 327, 330,
332, 352, 355, 362, 364, 367, 368, 371,
374, 413, 415-418, 423,426, 427,429431, 433, 474, 475, 574-576, 579, 605,
841, 842, 894, 1008
Стефаник В. див. Стефаник Василь
Стефаник Василь (Стефаник В.) 42, 43,
131
Стецький Григорій 24

Стєпановичь СОношко 765
Стєфая див. Стєфан Баторій
Стєфая сватьш 201
Стєфановичь 703,705
Стєфань див. Стєфан Баторій
Стєцко (Стєцко) 309,678,792
Стєблаяка Михамло (Steblowky Mihaylo)
865, 889
Стєшах Стєпая див. Стельмах Степан
Стємпковскии Матєм (Стємпковскии Матєм)
747, 877
Стєліпковскии Матєм див. Стємпковскии
Матєм
Стєпая 971,972
Стєфая див. Стєфан Баторій
Стєфань див. Стєфан Баторій
Стєі/ко див. Стєцко
Столовацкии Ю ра 203
Сторожинскии Г нєвош
див. Сторожинський Гнівош
Сторожинський Гнівош (Сторожинскии
Гнєвош) 4 8 ,4 9 ,3 5 9 ,3 6 0
Стрельчинський Марко (Стрєлчияскии,
Стрелчияскии Маркь, Стрєлчияскии
Маркь, Стрѣлчияскии Маркь,
Strzelczynski, Strzelczinski Mark) 95,
100, 845, 849, 860, 899, 907, 927, 10241026
Стрєлчияскии Маркь див. Стрельчинський
Марко
СтрЕлібошь Пєтрь (Strzembosz Piotr) 648,
652
Стрємєцкии І&я 341
Стрєлчияскии див. Стрельчинський Марко
Стрєлчияскии Маркь див. Стрельчинський
Марко
Стрижевський Гнівош див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
СтрижєвскииГнєвопгь див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Стрижєвьскии Гнєвошь див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Стрижєвскии Фєдорь див. Стрижовський
Федір Г нівошович
Стрижовська Г нівошова Олена Кадянівна
Чаплянка (Чапличівна Олена,
Чапличовна СОлєна, Чаплич Олена
Кадянівна, Чаплич СОлєна Кадановна,
Чаплянка Олена Кадянівна, Чапланка
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СОлєна Kad сановна, Чапличівна Олена
Кадянівна, Чапличовна СОлєна
Кадановна, Стрыжовъсъкаа
Г нєвошоваїа СОлєна Кадыановъна
Чапланька) 72,232-234,266
[Стрижовський] Бик Олександрович
([Стрыжовскии] Бык Алєксандрович)
272, 273
Стрижовський Бикович Лехно Юшкович
272, 273
Стрижовський Г. див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Стрижовський Гнівош див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Стрижовський Гнівош Дмитрович
(Стрижовський Г., Стрижовський
Г нівош, Стрижевський Г нівош,
Стрижєвскии Г нєвопгь, Стрижєвьскии
Г нєвопгь, Стрыжсвскии Г нєвош,
Стрьіжєвьскии Г нєвош, Стрыжевъским
Гнєвопгь Дмитровичь, Стрьіжєвскии
Г нєвош, Стрьіжєвскии Г нєвопгь
Дмитровичь, Стрьіжєвсюш Гнєвопгь,
Стрыжовскии Гнєвош Дмитрович,
Стрыжовскии Гнєвош Дмитровичь,
Стрыжовскии Гнєвош, Стрыжовскии
Г нєвош, Стрыжовским Г нєвопгь
Дмитровичь, Стрыжовскии Гнєвопгь,
Стрыжовскин Гнєвопгь, Стрыжовскии
Гнєвош Дмитрович, Стрыжовскии
Гнєвош, Стрыжовскии Гнєвош,
Стрыжовским Гнєвопгь, Стрыжовъским
Г нєвош, Стрыжовьскии Г нєвопгь,
Стрыжовьскии Гнєвопгь, Stryzowski,
Stryzowski, Stzryzowski, Stryzowski
Gniewusz, Strzizevski Gnyevos,
Strzizowski Gniewosz, Strzyzewsky
Gnyevos, Strzyzowski Gniewosz,
Strzyzowsky Gniewos, Strzyzowski
Gniewosz Dmitrowicz) 22, 31, 35, 72,
79-90, 111, 123, 159, 168, 169, 171, 192,
193, 204-212, 218, 220-230, 232-234,
236, 245, 246, 253-255, 272, 273, 288293, 295, 296, 312, 316-320, 332-336,
358, 359,429, 430, 573, 574, 698, 740,
741, 775, 779, 794, 872, 916, 924, 983,
1035
[Стрижовський] Олександр ([Стрыжовскии]
Алєксандєр) 272,273
Стрижовський Федір див. Стрижовський
Федір Г нівошович

Стрижовський Федір Гнівошович
(Стрижовський Федір, Стрьіжєвскии,
Стрыжовскии, Стрижєвскии Фєдорь,
Стрьіжєвским Фєдор, Стрьіжєвскии
Фєдор, Стрыжевскии Фєдор,
Стрьіжєвскии Фєдор, Стрьіжєвскии
Фєдор, Стрьіжєвскии Фєдор,
Стрьіжєвскяи Фєдор, Стрыжовскии
Фєдор, Стрыжовскии Фєдор
Гнєвошович, Stryzowsky Fedor,
Strzyzawski Phiedor) 24, 34, 72, 75, 76,
98, 587, 590, 591, 688, 697, 698, 843, 844,
867, 869, 902, 903, 906, 913, 917, 927,
929, 930
[Стрижовський] Юшко Бикович
([Стрыжовскии] Юшко Быкович) 272,
273
Струс Галена (Струсівна з Коморова
Галена, Grptfсовна с Коморова Г алєна)
21,922
Струс Єжи див. Струс з Коморова Юрій
Струс з Комарова Юрій див. Струс з
Коморова Юрій
Струс з Коморова Єжи див. Струс з
Коморова Юрій
Струс з Коморова Миколай див. Струс
Миколай
Струс з Коморова Юрій (Струс Ю., Струс
Єжи, Струс Юрій, Струс з Комарова
Юрій, Струс з Коморова Єжи, Струс зь
Коморова Юрєи, Струс с Комарова
Юрєи, Струс с Комарова Юрєи, Струс с
Комарова Юрєи, Струс с Комарова
Юрєи, Струс с Комарова Юрии, Струс с
Коморова Юрєи, Струс с Коморова
Юрии, Струс сь Коморова Юрєи, Струс
Юрєи, Струс Юрєи, Струсь с Коморова
Юрєи, СтрУс з Коморова Юрєи, СтрУс с
Комарова Юрєи, СтрУс с Комарова
Юрєи, СтрУс с Комарова Юрєи, СтрУс с
Комарова Юрєи, СтрУс с Комарова
Юрии, СтрУс с Коморова Юрєи, СтрУс с
Коморова Юрєи, СтрУс с Коморова
Юрєи, СтрУс с Коморова Юрєи, СтрУс с
Коморова Юрыи, СтрУс с Комарова
ЇЛрєи, СтрУс Юрєи, СтрУсь с Комарова
Юрєи, СтрУсь с Коморова Юрєи, СтрѴсъ
с Коморова Юрєи, СтрУсь с Коморова
Юрєи, СтрУсь с Коморова Юрии, Strus,
Stnis Georgium, Strus s Komarowa Gierzy,
Strus s Komarowa Ierzi, Strus s Komarowa
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Jerzy, Strus s Komorowa Gerzy, Strus s
Komorowa Gierzi, Strus s Komorowa
Jerzy, Strus z Komorowa Jerzy, Struss
Jerzy, Strusz s Komarowa Jerzy, Strusz s
Komorowa Gerzy, Strusz s Komorowa
Jerzy, Strusz s Komorowa Yerzi) 14, 15,
21, 37, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 71, 73,
77, 79, 83, 84, 89-94, 108, 118, 120, 121,
123-126, 208, 212-218, 223, 225, 233235, 248, 268-270, 278-280, 286, 293,
297, 303-305, 307, 309, 312, 315, 320,
321, 323, 332, 336, 341, 345, 352, 355357, 362, 364, 368, 369, 371, 383, 384,
405, 406, 408, 412,413, 417, 426-429,
433,447, 469, 472, 494, 498, 502, 503,
513, 515, 521, 524, 525, 533, 534, 540,
545, 547, 551, 552, 554, 555, 557, 571,
579-581, 596, 600-602, 605, 622, 623,
629, 646, 663, 678, 681, 682, 688, 690,
697, 702, 708, 712, 714, 716, 733, 734,
739, 749, 751, 752, 755, 757, 763, 765,
782, 791, 793, 794, 797, 799, 800, 802,
807, 821, 826, 839, 849, 853, 855-857,
863, 865, 866, 874, 875, 880, 893, 911,
922, 923, 957, 1007, 1008, 1010-1013
Струс зь Коморова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
Струс Миколай (Струс з Коморова
Миколай, СтрУс зь Коморова Миколаи,
СтрУс с Коморова Миколаи, СтрУсь с
Коморова Миколаи) 58, 67, 68, 922,
923, 956, 957, 1007, 1009
Струс с Комарова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
Струс с Комарова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
Струс с Комарова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
Струс с Комарова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
Струс с Комарова Юрии див. Струс з
Коморова Юрій
Струс с Коморова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
Струс с Коморова Юрии див. Струс з
Коморова Юрій
Струс сь Коморова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
Струс Ю. див. Струс з Коморова Юрій
Струс Юрєи див. Струс з Коморова Юрій
Струс Юрєи див. Струс з Коморова Юрій

Струс Юрій див. Струс з Коморова Юрій
Струсі 453
Струсівна з Коморова Галена див. Струс
Галена
Струсь с Коморова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
СтрУс з Коморова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
СтрУс зь Коморова Миколаи див. Струс
Миколай
Grptfc с Комарова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
СтрУс с Комарова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
СтрУс с Комарова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
СтрУс с Комарова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
Crptfc с Комарова Юрии див. Струс з
Коморова Юрій
СтрУс с Комарова ЇЛреи див. Струс з
Коморова Юрій
СтрУс с Коморова Миколаи див. Струс
Миколай
СтрУс с Коморова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
СтрУс с Коморова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
СтрУс с Коморова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
Grptfc с Коморова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
СтрУс с Коморова Юрыи див. Струс з
Коморова Юрій
Grptfc Юрєи див. Струс з Коморова Юрій
СтрУсовна с Коморова Галєна див. Струс
Галена
СтрУсь с Комарова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
СтрУсь с Коморова Миколаи див. Струс
Миколай
СтрУсь с Коморова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
СтрУсь с Коморова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
СтрУсь с Коморова Юрєи див. Струс з
Коморова Юрій
СтрУсь с Коморова Юрии див. Струс з
Коморова Юрій

1138

Стрьіжєвскиї/ див. Стрижовський Федір
Гнівошович
Стрьіжєвскиї/Гнєвош див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Стрьіжєвским Фєдор див. Стрижовський
Федір Гнівошович
Стрьіжєвским Фєдор див. Стрижовський
Федір Гнівошович
Стрьіжєвским Фєдор див. Стрижовський
Федір Г нівошович
^
Стрыжевъским Гнєвош див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Стрижєвьскиї/ Гнєвошь Дмитровичь
див. Стрижовський Гнівош Дмитрович
Стрьскєвскиї/Гнєвош див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Стрьіжєвскиї/ Г нєвошь Дмитровичь
див. Стрижовський Гнівош Дмитрович
Стрьжєвскиї/Гнєвошь див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Стрьіжєвским Фєдор див. Стрижовський
Федір Г нівошович
Стрьіжєвским Фєдор див. Стрижовський
Федір Г нівошович
Стрьіжєвским Фєдор див. Стрижовський
Федір Г нівошович
Стрьіжєвскиї/ Фєдор див. Стрижовський
Федір Гнівошович
Стрыжовскиі/ див. Стрижовський Федір
Гнівошович
[Стрыжовским] Алєксандєр
див. [Стрижовський] Олександр
[Стрыжовскиі/] Бык Алєксандрович
див. [Стрижовський] Бик
Олександрович
Стрыжовским Быкович Лєхно Юшькович
див. Стрижовський Бикович Лехно
Юшкович
Стрыжовскиі/Гнєвош див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Стрыжовскиі/ Гнєвош див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Стрыжовскиі/ Г нєвош Дмитрович
див. Стрижовський Гнівош Дмитрович
Стрыжовскиі/ Гнєвош Дмитровичь
див. Стрижовський Гнівош Дмитрович
Стрыжовскиі/ Гнєвошь див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Стрыжовскиі/ Гнєвошь див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович

Стрыжовскии Гнєвошь Дмитровичь
див. Стрижовський Гнівош Дмитрович
Стрыжовским Гнєвош див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Стрыжовскиі/ Гнєвош див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Стрыжовскиі/ Гнєвош Дмитрович
див. Стрижовський Гнівош Дмитрович
Стрыжовскиі/ Гнєвошь див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Стрыжовским Дмитрь див. Стрыжовским
Дмитрь Лєхновичь
Стрыжовскиі/ Дмитрь Лєхновичь
(Стрыжовскиі/ Дмитрь) 209,273,274
Стрыжовскиы Фєдор див. Стрижовський
Федір Г нівошович
Стрыжовскиі/ Фєдор Гнєвошович
див. Стрижовський Федір Гнівошович
[Стрыжовскиі/] Юшко Быкович
див. [Стрижовський] Юшко Бикович
Стрыжовъскии Гнєвош див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Стрыжовъским Г нєвошь
див. Стрижовський Гнівош Дмитрович
Стрыжовъским Гнєвошь
див. Стрижовський Гнівош Дмитрович
Стрыжовьскиі/ Матыаш 333
Стрыжовъсъкаіа Гнєвошоваїа СОлєна
Кадьгановьна Чашганька
див. Стрижовська Гнівошова Олена
Кадянівна Чаплянка
Стрѣлчияскиі/ Маркь див. Стрельчинський
Марко
Судимонт Андрій (Судимонть Андрєм) 281
Судимонтович Григор див. Судимонтович
Григорій
Судимонтович Григорій (Судимонтович
Григор) 274,275
Судимонтович Кропивницкиї/ Алсксѣі/
див. Судимонтович Кропивницький
Олексій
Судимонтович Кропивницкиї/ Сєвєрин
див. Кропивницький Сєвєрин
Судимонтович Кропивницкиї/ Сєвєрин
див. Кропивницький Сєвєрин
Судимонтович Кропивницький Олексій
(Судимонтович Кропивницкиї/
Анексії/) 275
Судимонтович Кропивницький Сєвєрин
див. Кропивницький Сєвєрин
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Судимонтович Шабая Ивая
див. Судимонтович Шабан Іван
Судимонтович Шабан Іван (Судимонтович
Шабая Ивая) 274,275
Судимоятовичь Кропивницкиї/ Сєвєрия
див. Кропивницький Сєвєрин
Судимонть Андрєи див. Судимонт Андрій
Суликовским Миколам див. Суліковський
Миколай
Суликовьскии Миколам див. Суліковський
Миколай
Суліковський Миколай (Суликовскии
Миколам, Суликовьским Миколам,
Sulikowski) 366, 367, 372,374
Сулковскии Вацлав див. Сулковський
Вацлав
Сулковський Вацлав (Сулковским Вацлав,
СУлковскии, Sulkowski) 852,853
Супроновъ Дацко 764
Супрунович СОлєхно див. Супруновскии
СОлєхно
Супруновским СОлєхно (Супрунович
СОлєхно) 391,392
Супруновским Кузма 700
Сусловским Фєдор 989
Суходольський Собестіан 28
СУдимоятовичь Кропивницким Сєвєрия
див. Кропивницький Сєвєрин
СУкгог/каа Аяна 1028,1029
СУлковскии див. Сулковський Вацлав
СУшко Нагунским Андрєм 253
Счикитиньскии Дмитрь див. Щикитинський
Дмитро
Счикичияскин Дмитрь див. Щикитинський
Дмитро
Счикичияскии Д м итрь див. Щикитинський
Дмитро
Счыкичияским Дмитрь див. Щикитинський
Дмитро
Талвашоваа Зофѣіа Горностаєвьна
див. Горностаївна Зофія Остапівна
Талвош Адам (Талвом/ Ада м, Талвопгь
Ада м, Талвошь Адамь, Толвам/ Ада м,
Thalwosz Adam) 75, 558-563
Талвом/ Адам див. Талвош Адам
Талвоші 108
Талвопгь Адам див. Талвош Адам
Талвошь Адамь див. Талвош Адам

Тарас 863
Тарас Петрович Мариния сыя 585
Тебенка Григорій (Тєбєяка Григор) 94, 433
Телківна Ядвіга (Тєлковна ЇДцвига) 68,
473, 474
Телок Петро (Тєлок Пєтрь, Телок Пєтрь
Симонович, Тєлокь Пєтрь) 59, 66-69,
294,
321-323,426,427,474,475
Телок Симон (Телок Шимон, Тєлок Симоя,
Тєлокь Симоя, Тєлокь Симоя, Тєлокь
Шимонь) 59,66, 68,244, 245,294,295,
299, 300, 321, 322,427,474,475
Телок Шимон див. Телок Симон
Темрук 453
Тепловський Войтєх (Тєпловским Воитєх)
533
Тесленко Ігор 132
Тетеря Павло 41
Тєбєяка Григор див. Тебенка Григорій
Тєбєньчинага Григорьєваїа Полагыа
СОхрємовна Прилуцька»
див. Прилуцька Полагія Охрімівна
Тєлковаїа див. Вербицкаїа Дорота
Тєлковаїа див. В^рбицкаїа Дорота
Тєлковна ГЗдвига див. Телківна Ядвіга
Тєлок Пєтрь див. Телок Петро
Тєлок Пєтрь Симонович див. Телок Петро
Тєлок Симоя див. Телок Симон
Тєлокь Пєтрь= див. Телок Петро
Тєлокь Симоя див. Телок Симон
Тєлокь Шимонь див. Телок Симон
Тєлокь Симоя див. Телок Симон
Тєпловским Воитєх див. Тепловський
Войтєх
Тєрєщєяко СУпрУя 851
Титкович Ромая див. Тітченко Роман
Титчєнько Ромая див. Тітченко Роман
Титчєяко Ромая див. Тітченко Роман
Тиші 108
Тишкевич Марія Звірівна див. Дубицька
Марина Звірівна
Тим/кєвич Василєи 169
Тишкєвич Марєіа Звєровна див. Дубицька
Марина Звірівна
Тишкєвич Мари Звєрєвна див. Дубицька
Марина Звірівна
Тишкєвич Мари Звєровна див. Дубицька
Марина Звірівна
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Тишкєвич Марина Звєровна, тєпєрєшнєє
П онА Т О вскаа див. Дубицька Марина
Звірівна
Тишко 864
Тишковичовна Марина Звєровна
див. Дубицька Марина Звірівна
Тишковсюш Рємисань 835
Тишнєвич Савка 573
Тітченко Роман (Титкович Ромам, Титчємко
Ромам, Титчєнько Ромам) 118,581, 597,
600
Толваш Адалі див. Талвош Адам
Томилович Степан (Томилович Степам) 92,
369
Томилович Стєпан див. Томилович Степам
Томкович Алєкшєи див. Томкович Олексій
Томкович Олексій (Толікович Алєкшєи,
Томькович Алєкшии, Томькович
(Олєкшии, Томьковичь (Олєкьшии,
Tomkowicz Оііехі) 24, 157, 161, 175, 176
Томькович Алєкшии див. Томкович
Олексій
Томькович СОлєкшии див. Томкович
Олексій
Томьковичь СОлєкьшии див. Томкович
Олексій
Тончємко Васко 308
Торокалсюш див. Торокалсюш Апєксамдєр
Торокалсюш Алєксамдє/? (Торокалсюш)
1033
Трасковскии Станислав див. Трасковський
Станіслав
Трасковський Станіслав (Трасковскии
Станислав) 73,431
Трегуб М. 43
Трембицький Андрій (Трємбицкии Андрєи,
Трємбицкии Аядрєи, Трембицши
Андрєи, Трємбицкии Андрѣм,
Трємбицкии Аньдрєи, Трємьбицьюш
Аньдрєи, Трємбицкии Андрєи,
Трємбицкии Амдрєи, Трємбицкии
Андрєи, Трємбицкии Андрєи,
Трємбицкии Андрєи, Трємбицкии
Амдрєи, Трємбицкии Амдрєи,
Трємбицкии Амдрии, Трємбицкии
Амдрии, Трємбицкии Аньдрєи,
Трємбицкии Аньдрєи, Трембицький
Амдрєи, Трємьбицкии Аньдрєи,
Трємьбицскии Аньдрєи, Trzebyczki
Andrzei, Andrzeiko) 25, 32, 55, 72, 77,

78, 101-103, 628, 636-638, 658, 678, 679,
689,
700, 711,712, 722, 724, 726, 748,
749, 779, 793, 800, 804-807, 844, 883,
884, 931, 932, 953-955, 962, 963, 965,
968, 971, 973, 974, 976, 1014, 1020
Трембицький Войтєх (Трємбицкии Войтєх)
26,714,715
Трецінський Жигмунт див. Тшецінський
Зиґмунт
Трємбицкии Амдрєи див. Трембицький
Андрій
Трємбицкии Амдрєи див. Трембицький
Андрій
Трємбицкии Амдрєи див. Трембицький
Андрій
Трємбицкии А ндрій див. Трембицький
Андрій
Трємбицкии Аньдрєи див. Трембицький
Андрій
Трємбицкии Войтєх див. Трембицький
Войтєх
Трємьбицьюш Аньдрєи див. Трембицький
Андрій
Трєцимсюш Жикгмумт див. Тшецінський
Зигмунт
Трєцимсюш Жикгмунть див. Тшецінський
Зиґмунт
Трємбицкии Андрєи див. Трембицький
Андрій
Трємбицкии Амдрєи див. Трембицький
Андрій
Трємбицкии Андрєи див. Трембицький
Андрій
Трємбицкии Андрєи див. Трембицький
Андрій
Трємбицкии Андрєи див. Трембицький
Андрій
Трємбицкии Амдрєи див. Трембицький
Андрій
Трємбицкии Амдрєи див. Трембицький
Андрій
Трємбицкии Амдрии див. Трембицький
Андрій
Трємбицкии Амдрии див. Трембицький
Андрій
Трємбицкии Аньдрєи див. Трембицький
Андрій
Трємбицкии Аньдрєи див. Трембицький
Андрій
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Трємбицьким Андрєм див. Трембицький
Андрій
Трємьбицюш Аньдрєм див. Трембицький
Андрій
Трємьбицсюш Аньдрєм див. Трембицький
Андрій
Трєцияским Ж икгмуят див. Тшецінський
Зиґмунт
Тринос Фєдор (Тринос Фєдор) 714, 857, 863
Тринос Фєдор див. Тринос Фєдор
Тршцинаїа Никоиовага Марина Комаровна
567
Тромпчинський Кшиштоф (Trbczinski
Christophorus, Trpczynski
Christophorus) 59, 246, 247
Троска Андрєм див. Троска Андрій
Троска Андрєм див. Троска Андрій
Троска Андрій (Троска Андрєм, Троска
Андрєм, Троска Аньдрєм) 84, 226, 317,
333
Троска Аньдрєм див. Троска Андрій
Трохим 792
Троцким 395
Трошка 119,598
Трубач Федір (Трубач Фєдор) 388, 395
Трубач Фєдор див. Трубач Федір
Трубачова Федорова Марія Маціївна
Комарівна (Трубачова Фєдороваїа Маріа
Мацѣевна Комаровна) 388,394
Трубачова Фєдороваїа Маріа Мацѣевна
Комаровна див. Трубачова Федорова
Марія Маціївна Комарівна
Трус (Оядрѣм 395
ТрѴш 935
Тр^шєвич Мартия 863
Тукалсюш Станислав (Thukalski Stanislaw)
563
Турколович Лесь (Турколович Лєс) 278,
279
Турколович Лєс див. Турколович Лесь
Турович Миколам 700
Турович Фєдор 537
Турська Миколаєва Зоф’я з Кліщова
(Turska) 50,661
Турутєяко Макар 261
ТИрїАн 1028,1029
Тшецінський Зиґмунт (Трецінський
Жигмунт, Трєцияским Ж икгмуят,

Трєцияским Жикгмунть, Трєциясюш
Ж икгмуят) 12,478-480
Тьшчишия М икитка 764
Углик Матвій (tfmwc, tfnnwc Матфєм, #глик
Матфєм, ^глшс Матьфєм, Ѵгликъ
Матьфєм) 82, 83, 85, 123, 211, 222, 220,
224, 225,319, 332, 334
Угриновський Михайло (Ѵгриновским
Михамло) 26, 766,767

ІЇглик див. У т и к Матвій
У ти к Матфєм див. Углик Матвій
Ути/с Матфєм див. У т и к Матвій
Утик Матьфєм див. Углик Матвій
Йшпеь Матьфєм див. Углик Матвій
Угриновским Михамло див. Угриновський
Михайло
Ѵгриновским ЇЛнуш 425
Узловским Крыштофъ 509
Улас 646
Уіавьским П єтр ь 437
Фабиіая свсатым див. Фабіан святий
Фабіан святий (Фабиіая свіатым) 112,327
Фединка (Фєдинка, Фєдияка) 154
Фєдияка див. Фединка
Фєдинка див. Фединка
Фєдко див. Фєдко
Фєдор (Фєдор, Фєдорь) 308, 857, 863,870
Фєдор, писар господарским 3 79
Фєдорь див. Фєдор
Фєдєць 882
Фєдко (Фєдко, Фєдко) 792,846,868,901
Фєдко див. Фєдко
Фєдор див. Фєдор
Федорович Грицко 738
Федорович Ромая 139
Филистия 600,601
Филоя див. Кміта Чорнобильський Філон
Семенович
ФірлейЯн 52
Франко Іван 44
Фридрь (Фридрь) 24, 637, 735
Фридрь див. Фридрь
Фурсович Ивашко 3 91
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Хабовскии Станислав див. Хабовський
Станіслав
Хабовскии Станиславь див. Хабовський
Станіслав
Хабовський Станіслав (Хабовскии
Станислав, Хабовскии Станиславь) 8486,218,228,229,252-254
Хайретдінов Харіс 13 1
Халецький Дмитро (Халєцкин Дмитрь) 87,
295, 296
Халецкии Дмитрь див. Халецький Дмитро
Ханскии Адам (Ханьскии Адам) 1028,1029
Ханьскии Адам див. Ханскии Адам
Харлинскии Щасным (Charlenski) 770,822
Хвилонь див. Шрам Філон Григорійович
Хвостикь Данило 333
Хвостикь Лєско 333
Хжонстовський Анджей (Chrząstowski
Andrea, Chrząstowski Andrzei,
Chrząstowski Andrzej) 113, 114, 695-697
Хжонстовський Єжи (Chrząstowski Gerzy)
114, 696
Хильшкевичъ 360
Хмельницький Богдан 41
Хмєлевскии Ваврияєць 640
Ходкевич Андрій див. Ходкевич Андрій
Григорович
Ходкевич Андрій Григорович (Ходкевич
Андрій, Chodkiewicz Andrzey
Hryhoijewicz) 73, 185-187
Ходкевич Григорій див. Ходкевич
Григорій Олександрович
Ходкевич Григорій Олександрович
(Ходкевич Григорій, Ходкевич
Грыгореи, Ходкович Григор, Ходкевич
Грєгор Алекьсаядрович, Ходкевич
Григорєи Алексаядрович, Chodkiewicz
Hrehory, Chodkiewicz Hryhory) 73, 139,
168, 169, 186, 187, 334
Ходкевич на Шклові і Миші Ян (Ходкевич
Ян, Ходкевич ЇЛн, Ходкевич на Шкловє и
Мыши ЇЛн, Ходкєвичь на Шклови и
Мыши ПЗІнь, Ходькевич ЇЛн) 63, 64,
122,212-216, 1008
Ходкевич Олександр див. Ходкевич
Олександр Григорович
Ходкевич Олександр Григорович (Ходкевич
Олександр, Chodkiewicz Alexander
Hrehorowicz) 73, 185-187

Ходкевич Ян див. Ходкевич на Шклові і
Миші Ян
ХодкевичівнаАнна див. КорецькаЯхимова
Анна Ходкевичівна
ХодкевичівнаГанна див. КорецькаЯхимова
Анна Ходкевичівна
Ходкевичівна Ганна Янівна див. Корецька
Яхимова Анна Ходкевичівна
Ходкевич Грєгор Алекьсаядрович
див. Ходкевич Григорій Олександрович
Ходкевич Григорєи Алексаядрович
див. Ходкевич Григорій Олександрович
Ходкевич Грьігорєи див. Ходкевич
Григорій Олександрович
Ходкевич на Шкловє и Мыши ЇЛн
див. Ходкевич на Шклові і Миші Ян
Ходкевич ЇЛн див. Ходкевич на Шклові і
Миші Ян
Ходкєвичовна Анна див. Корецька Яхимова
Анна Ходкевичівна
Ходкєвичовна Аньна див. Корецька
Яхимова Анна Ходкевичівна
Ходкєвичь на Шклови и Мыши їЛкь
див. Ходкевич на Шклові і Миші Ян
Ходкович Григор див. Ходкевич Григорій
Олександрович
Ходоровщияскии СОлєкьшии
див. Ходоровщинський Олекший
Ходоровщинський Олексій
див. Ходоровщинський Олекший
Ходоровщинський Олекший
(Ходоровщинський Олексій,
Ходоровщияскии СОлєкьшии,
Ходоровьщинскии Алєкшии,
Ходоровыцияского СОлєкьшии) 94,427,
428,433,434
Ходоровьщинскии Алєкшии
див. Ходоровщинський Олекший
Ходоровыцияского СОлєкьшии
див. Ходоровщинський Олекший
Ходькевич ЇЛн див. Ходкевич на Шклові і
Миші Ян
Ходькєвичовна Ганна див. Корецька
Яхимова Анна Ходкевичівна
Хоиницкии Станислав див. Хойницький
Станіслав
Хоинскии див. Хоинскии ЇЛн
Хоияскии див. Хоинскии ЇЛн
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Хоинскиї/ ї&н (Хоинскиї/, Хоияскиї/,
Хоиньскиї/ ІЗнь) 498-501
Хоиньскиї/ їЛкь див. Хоинскиї/ \Лн
Хойницький Станіслав (Хоі/ницкш/
Станислав) 24,216
Холоневсыса Маруша (Холонєвьска»
Maptfnia) 813, 814
Холонєвьска» Maptfnia див. Холоневська
Маруша
Холавскиі/ Антоя див. Стаховьскиї/ Антоя
Хома 309,987
Хомакович Дац 953
Хомакович СОстапп» 953
Хомакович Хвєс 953
Хомєкь Пєтрь див. Хомакь Смордовскиї/
Пєтрь
Хомичь Ила 764
Хомакь Смордовскиї/ Пєтрь (Хомєкь
Пєтрь) 442,445
Хонєяко А ядрії/ 308
Хюм»кова» 709
Храновскиї/ Аньдрєи 426
Хребтовичівна Богуринська Полонія
(БогѴрьгнска» П олоні», Хрєбтовичовна
БогѴрынска» П олоні»,
Хрєбьтовичовна БогѴрынска» Полоне»,
Хрєбтовичовна Богурияска» П олоні»,
Кгорєі/ка» П олоні», Кгорєцка»
Полони» Хрыбтовичовна, Кгорєцка»
Ю рєва» Полонѣ» Хрыбтовичовна,
Хребтовичівна Полонія, Хрєбтовичовна
Полоне») 59, 66, 68, 69, 321, 322,473475, 892
Хребтовичівна Полонія див. Хребтовичівна
Богуринська Полонія
Хреяницкиї/ Ивая див. Хрєяницкиї/ Ивая
Хрєбтовичовна Богурияска» П олоні»
див. Хребтовичівна Богуринська
Полонія
Хрєбтовичовна БогУрынска» П олоні»
див. Хребтовичівна Богуринська
Полонія
Хрєбтовичовна Полоне»
див. Хребтовичівна Богуринська Полонія
Хрєбтовичь Богурияскиї/ Ивань 181
Хрєбтовичь Иваяъ 910
Хрєбьтовичовна БогУрынска» Полоне»
див. Хребтовичівна Богуринська
Полонія

Хрєниі/кш/ Шн див. Хрєяницкиї/ Ивая
Хрєяницкиї/ Ивая (Хреяниі/киї/ Ивая,
Хрєяницкиї/ Йван, Хрєяницкиї/ Ивань,
Хрєньницкиї/ Ивань, Хрєньницкиї/
Ивань, Хрєяницькиї/ Ивая, Хріяницюш
Ивая, Хрєницкиї/ Х&н) 230, 239, 383,
390,401,424, 426,439,445, 728, 731,
813
Хрєяницкиї/ Ивая див. Хрєяницкиї/ Ивая
Хрєяницкиї/ Ивань див. Хрєяницкиї/ Ивая
Хрєньницкиї/ Ивань див. Хрєяницкиї/ Ивая
Хрєньницкиї/ Ивань див. Хрєяницкиї/ Ивая
Хрєбтовичь БогѴриньскиі/ Коньдрат
див. Хрєбьтович Богурияскиї/ Коядраяг
Хрєбьтович Богурияскиї/ Коядра/п
(Хрєбтовичь БогѴриньскш/ Коньдратя)
756
Хрєяницькиї/ Ивая див. Хрєяницкиї/ Ивая
Христ. див. Исус Христос
Христос див. Исус Христос
Хрослияскии Мартия див. Хруслінський
Мартин
Хрослінський Мартин див. Хруслінський
Мартин
Хрул ПЗІрєма (Хр Чл ІЗрєма) 702, 791
Хруслінський Андрій (ХрУслинскиї/
Андрій, ХрУслияскиї/ Андрії/,
Chruslinski Andrzei, Chruslinsky
Andrzey) 22, 30, 108, 983, 1010-1014,
1016-1020,1035
Хруслінський М. див. Хруслінський
Мартин
Хруслінський Мартин (Хруслінський М.,
Хрослінський Мартин, Хрослияскиї/
Мартия) 59,60,751
Хруць (Хруцъ) 26, 504
Хру ць див. Хруць
ХрЧл ПЗрєма див. Хрул ГЗрєма
ХрУслинскиї/ Андрії/ див. Хруслінський
Андрій
ХрУслияскиї/ А ндрії/ див. Хруслінський
Андрій
Хріяницкиї/ Ивая див. Хрєяницкиї/ Ивая
Хшановський В. (Chrzanowski W.) 13
Царєяко СупрУя 681
Царєнко Лаврия 365
Цєшковскиї/ ЇЛн 734
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Циринський Себастіан (Циринський
Собестіан, Цыринсюш Собєстиіан) 26,
103,
104, 988, 991
Циринський Собестіан див. Циринський
Себастіан
Циховским Сєвєрин див. Ціховський
Сєвєрин
Ціховський Сєвєрин (Циховским Сєвєрин)
638,
639
Цурковський 22
Цурковський Василь (Щрковским Васил,
Щрковским Василєм) 65, 304, 305,410
Цурковський Григорій (Щрковским
Григорєм, Щркувьским Григор,
Щрковьским) 120, 383, 385, 599
ВДрковским Васил див. Цурковський
Василь
Щрковским Василєм див. Цурковський
Василь
Щрковским Григорєм див. Цурковський
Григорій
Щрковьским див. Цурковський Григорій
Щркувьским Григор див. Цурковський
Григорій
Цыринским Собєстиіан див. Циринський
Себастіан
Чаплиі/ Шпановским Йван див. Чаплич
Шпановський Іван
Чаплич див. Чаплич Шпановський Федір
Чаплич Іван див. Чаплич Шпановський Іван
Чаплич Олена Кадянівна див. Стрижовська
Гнівошова Олена Кадянівна Чаплянка
Чаплич (Олена Кадіановна
див. Стрижовська Гнівошова Олена
Кадянівна Чаплянка
Чаплич Федір див. Чаплич Шпановський
Федір
Чаплич Фєдор див. Чаплич Шпановський
Федір
Чаплич Фєдор Кадіан див. Чаплич
Шпановський Федір
Чаплич Фєдорь див. Чаплич Шпановський
Федір
Чаплич Фєдор див. Чаплич Шпановський
Федір
Чаплич Шпаковским Йван див. Чаплич
Шпановський Іван

Чаплич Шпаковским Фєдор Кадіанович
див. Чаплич Шпановський Федір
Чаплич Шпановским Йван див. Чаплич
Шпановський Іван
Чаплич Шпановским Йван див. Чаплич
Шпановський Іван
Чаплич Шпановским Фєдор див. Чаплич
Шпановський Федір
Чаплич Шпановским Фєдор Кадіанович
див. Чаплич Шпановський Федір
Чаплич Шпановским Фєдорь Кадиіань
див. Чаплич Шпановський Федір
Чаплич Шпановским Фєдор див. Чаплич
Шпановський Федір
Чаплич Шпановским Фєдор див. Чаплич
Шпановський Федір
Чаплич Шпановський Іван (Чаплич Іван,
Чаплич Шпановским Йван, Чаплич
Шпановским Йван, Чапличь Шпановским
Ивань, Чапличь Шпановским ПЗІнь,
Чаплич Шпаковским Йван, Чаплиц
Шпановским Йван) 64, 230, 243, 303,
304,425,478,479, 730, 733
Чаплич Шпановський Федір (Чаплич Федір,
Чаплич, Чаплич Фєдор, Чаплич Фєдор,
Чаплич Фєдорь, Чапличь Фєдор, Чаплич
Фєдор Кадіан, Чаплич Шпановским
Фєдор, Чаплич Шпановским Фєдор,
Чаплич Шпановским Фєдор, Чапличь
Шпановским Фєдорь, Чапьлич
Шпановским Фєдор, Чаплич Шпановским
Фєдор Кадіанович, Чаплич Шпановским
Фєдорь Кадиіань, Чапличь Шпановским
Фєдор КадАнъ, Чапличь Шпановским
Фєдорь Кадіань, Чаплич Шпаковским
Фєдор Кадіанович) 63,230,263,383,
390,401,424,426, 439,445, 447, 531,
652,
679, 680, 728, 730, 731, 733
Чапличівна Олена див. Стрижовська
Гнівошова Олена Кадянівна Чаплянка
Чапличівна Олена Кадянівна
див. Стрижовська Гнівошова Олена
Кадянівна Чаплянка
Чапличовна (Олена див. Стрижовська
Гнівошова Олена Кадянівна Чаплянка
Чапличовна (Олена Кадгановна
див. Стрижовська Гнівошова Олена
Кадянівна Чаплянка
Чапличь Фєдор див. Чаплич Шпановський
Федір
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Чапличъ Шпановским Ивань див. Чаплич
Шпановський Іван
Чапличъ Шпановским Фєдор Кадлнъ
див. Чаплич Шпановський Федір
Чапличъ Шпановским Фєдорь див. Чаплич
Шпановський Федір
Чапличь Шпановским Фєдорь К азань
див. Чаплич Шпановський Федір
Чапличь Шпановским ЇЛкь див. Чаплич
Шпановський Іван
Чаплянка Олена Кадянівна
див. СтрижовськаГнівошова Олена
Кадянівна Чаплянка
Чаплгаяка СОлєна Кад»новна
див. Стрижовська Гнівошова Олена
Кадянівна Чаплянка
Чапьлич Шпановским Фєдор див. Чаплич
Шпановський Федір
Чарнєцким Миколам 448
Чарторийські (Czartoryscy) 44, 161, 202
Черленковська Марія Юріївна
(Чєрлєньковьскаса Мар»,
Чєрлєньковьска» М ар» Юрєвьна,
Красносєльска» М ар» Юрєвьна
Чєрлєньковьска», Красносєлска»
Иванова» М ар» Юрьєвна
Чєрлєньковьска», Красносєльска»
Ивановаи М ар» Юрєвьна
Чєрлєяковска») 718,776-779
Черленковський Єронім (Чєрлєнковским
Ероним, Чєрьлєньковским Еронимь)
22, 825
Черленковський Іван (Чєрлєнковским Ивая,
Чєрлєнковским Ивая, Чєрлєнковским
Ивань, Черлєньковским Ивая,
Чєрьлєньковским Ивая) 21, 1010, 1011,
1016-1019
Черленковський Олександр
див. Черленковський Олександр
Дмитрович
Черленковський Олександр Дмитрович
(Черленковський Олександр,
Чєрлєяковским Алєксандєр Дмитрович)
73,431
Черленковський Стефан (Чєрлєнковскиї/
Стєфая, Czerlienkowsky Stephan) 20, 21,
824, 825, 1035
Черленковський Ю. див. Черленковський
Юрій Олександрович

Черленковський Юрій
див. Черленковський Юрій
Олександрович
Черленковський Юрій Олександрович
. (Черленковський Юрій,
Черленковський Ю., Ч є р л є н к о в с к и ї
Юрєи, Ч єр л єя к о в с к и м Юрєи,
Ч є р л є я к о в ь с к и м Юр, Ч є р л є н ь к о в с к и м
Юр, Чєрлєньковским Юрь,
Чєрлєяковским Юрєм, Чєрлєнковскиї/
Юр, Чєрлєяковским Юр, Ч є р л є я к о в с к и м
Юрєм, Чєрлєяковским Юрєм,
Чєрлєньковским Юрєм, Ч є р л є н ь к о в с к и м
Юрєм, Чєрьлєнковским Юрєм,
ЧфНИЛКОвСКИМ Юрєм, ЧфЛЄНКОВСКИМ
Юрєм Алєксандрович, Чєрлєяковским
Юрєм Алєксаядрович, Ч^лєяковским
Юрєм Алєксаядровичь, Чєрлєяковским
Юрєм СОлєксаядрович, Чєрлєнковским,
Чєрлєяковским, Чєрлєньковским,
Ч єр л є н к о в с к и м , Чєрлєнковским, Юр
Алєксаядрович, Czelenkowski,
Czerlenkowski, Czerlenkowsky,
Czerlienkowski, Czerlinkowski,
Czerlenkowski Gerzy, Czerlenkowski
Yery, Czerlienkowski Gerzy,
Czerlienkowski Jur) 22, 72-75, 170, 196,
361, 362,431,446, 4 4 7 ,4 6 8 ^ 7 3 , 649,
653,
655, 664-671, 673, 675-677, 680,
682-687, 771, 786, 794, 904
Черленковські (Ч е р л є н к о в с к и є ) 73, 107, 825
Чернявський Ярош (Ч єр н гав ь ск и м ї&рош,
Чєрн»вским їЛрош, Черн»вским ї&роіи,
Черн»вским, Cemiawski Jaros,
Czemiawski Jaros) 104, 105, 865, 889,
982, 984, 986, 987, 1002, 1028, 1029
Четвертенський Федір Іванович
(Чєтвєртєяским Фєдор Иванович) 387,
390
Четвертинська Ганна див. Четвертинська
Ганна Матвіївна
Четвертинська Ганна Матвіївна
(Четвертинська Г анна, Чєтвєртияскаїа
Гаяна, Czetwiertenska Anna, Збаразька
Миколаєва, Збаразска» Миколаєва»,
Збаразьска» Миколаєва») 107, 108,
173-175, 302, 303,631
Четвертенський Януш Матвійович
(Чєтвєрьтєяским Инупгь,
Czethwierthensky Ianvsz
Mathphieiewicz) 108, 159, 175

1146

Четвертая Лехно (Ч е тве р тн а Лєхно) 126,
308
Чечелі 107
Чечелівна Раїна (Чєчєлєвна Рамна) 26,75,
843, 867
Чечель Василь див. Чечель Василь
Григорович
Чечель Василь Григорович (Чечель Василь,
Чєчєл Васил, Чєчєл Василєм, Чєчєл
Василєм, Чєчєл Василєм, Чєчєл Василєм
Григорєвич, Czeczel Wasil) 487-489,
491, 494, 747, 748
Чечель Григорій (Чєчєл Грєгор, Чєчєл
Грєгорим, Чєчєл Григор, Чєчєл
Григорєм, Чєчєл Григорєм, Чєчєл
Григорєм, Чєчєл Григорєм, Чєчєл
Григорим, Чєчєл Григоръ, Чєчєл
Григорьєм, Чєчєл Григорєи, Чєчєль
Григорєм, Чєчєль Григорєм, Чєчєль
Григорєм, Чєчєль Григорєм, Чєчєль
Григорєм, Чєчєль Грьігорєм, Чєчєл
Григорєм, Чєчєль Григорєм, Чєчил
Григорєм, Чєчиль Григорєм, Чєчєл
Грєгорєм, Чєчєл Грєгор, Чєчєл Грєгорєм,
Чєчєл Григор, Чєчєл Григорєм, Чєчєл
Григорєм, Чєчєл Грьігорєм, Чєчєль
Григорєм, Чєчєль Григорєм, Чєчєль
Грьігорєм, Чєчєль Грьігорєм, Чєчил
Григорєм, Cecel Ryorgi, Czect Griory,
Czeczel Grzegorz, Czeczel Grzegorzi,
Czeczel Hrehor, Czeczel Hrehori, Czeczel
Hrehory, Czeczel Ryory, Czeczl
Hrzihorzi, Czieczel Hrehory) 24, 59, 93,
121, 126, 158, 197, 209, 281, 325, 358,
359, 362, 365, 369, 384, 406, 419, 421,
423, 436, 438, 458, 460,469, 472, 482,
484, 488, 493, 503, 516, 517, 519, 536,
538, 545, 555, 558, 566, 592-596, 603,
604, 607, 609-611, 614, 615, 620, 629,
632, 635, 637, 638, 642, 655, 658, 663,
676, 692, 697, 699, 700, 712, 720, 746,
754,
757, 759, 769, 775, 777, 779, 780,
795, 797, 804, 816, 818, 827, 845, 848,
851, 854, 858, 862, 869, 871-873, 879,
880, 882-884, 889, 891,910
Чечель Матяш (Чєчєл М аташ , Чєчил
М аташ ь, Czeczel Mathyyass) 121, 158,
197, 746, 747
Чешейківна Полагія див. Бокієва
Печихвостська Федорова Полагія
Григорівна Чешейківна

Чфлєяковскаа Ю рєваа Алєксаядровичоваа
Настаса Михамловна Скумбєддяка
див. Скуйбедянка Настасія Михайлівна
Черлєнковскиє див. Черленковські
Чєрлєнковским див. Черленковський Юрій
Олександрович
Чєрлєяковским див. Черленковський Юрій
Олександрович
Чєрлєнковским Ероніш
див. Черленковський Єронім
Чєрлєнковским Ивая див. Черленковський
Іван
Чєрлєнковским Ивая див. Черленковський
Іван
Чєрлєнковским Ивань див. Черленковський
Іван
Чєрлєнковским Кирыкъ 1019,1020
ЧЕрлєнковским Стєфая
див. Черленковський Стефан
Чєрлєнковским Юрєм див. Черленковський
Юрій Олександрович
Чєрлєяковским Юрєм див. Черленковський
Юрій Олександрович
Чєрлєяковским Юрєм Алєксаядрович
див. Черленковський Юрій
Олександрович
Ч^лєяковским Юрєм Алєксаядровичь
див. Черленковський Юрій
Олександрович
Чєрлєнковским Юрєм Алєксандрович
див. Черленковський Юрій
Олександрович
Чєрлєяковским Юрєм (Олєксаядрович
див. Черленковський Юрій
Олександрович
Чєрлєяковьским Юр див. Черленковський
Юрій Олександрович
Чєрлєньковским див. Черленковський Юрій
Олександрович
Чєрлєньковским Ивая див. Черленковський
Іван
Чєрлєньковским Юрь див. Черленковський
Юрій Олександрович
Чєрлєньковьскаа М ара
див. Черленковська Марія Юріївна
Чєрлєньковьскаа М ара Юрєвьна
див. Черленковська Марія Юріївна
Чєрлєньковским Юр див. Черленковський
Юрій Олександрович

1147

Чєрлєнковским див. Черленковський Юрій
Олександрович
Чгрлаіковскии Юрєм див. Черленковський
Юрій Олександрович
Чернилковским Юрєм див. Черленковський
Юрій Олександрович
Чєрницким Ивая 311
Чєрнгавьскии їЛроtu див. Чернявсысий
Ярош
Чєрьлєньковским Ивая
див. Черленковський Іван
Чєрьлєньковским Еронимь
див. Черленковський Єронім
Чєтвєртєяским Сємєя Фєдорович 394
Четвертенсши Фєдор Иванович
див. Четвертенсысий Федір Іванович
Чєтвєртнєяко Калєник 308
Чєтвєртнєяко Фєдор 308
Ч е т в е р т н а Лєхно див. Четвертая Лехно
Чєтвсртияскаїа Гаяна див. Четвертинська
Ганна Матвіївна
Чєховским Каспєр 478,480
Чєховским Станиславь (Czechowsky
Stanislaw) 653,654
Чєчєл Васил див. Чечель Василь
Григорович
Чєчєл Василєм див. Чечель Василь
Григорович
Чєчєл Грєгор див. Чечель Григорій
Чєчєл Грєгорим див. Чечель Григорій
Чєчєл Григор див. Чечель Григорій
Чєчєл Григорєм див. Чечель Григорій
Чєчєл Григорєм див. Чечель Григорій
Чєчєл Григорєм див. Чечель Григорій
Чєчєл Григорєм див. Чечель Григорій
Чєчєл Григорим див. Чечель Григорій
Чєчєл Григорь див. Чечель Григорій
Чєчєл Григорьєм див. Чечель Григорій
Чєчєл Григорєм див. Чечель Григорій
Чєчєл М атам / див. Чечель Матяш
Чєчєлєвна Рамна див. Чечелівна Раїна
Чєчєль Григорєм див. Чечель Григорій
Чєчєль Григорєм див. Чечель Григорій
Чєчєль Григорєм див. Чечель Григорій
Чєчєль Григорєм див. Чечель Григорій
Чєчєль Григорєм див. Чечель Григорій
Чєчєль Григорєм див. Чечель Григорій

Чєчєл Василєм див. Чечель Василь
Григорович
Чєчєл Григорєм див. Чечель Григорій
Чєчєль Григорєи див. Чечель Григорій
Чєчил Григорєм див. Чечель Григорій
Чєчил fyfamianrb див. Чечель Матяш
Чєчиль Григорєм див. Чечель Григорій
Чечѣль Аньдрєм Григорєвичь 570
Чсрлєяковским А лександр Дмитрович
див. Черленковський Олександр
Дмитрович
Чєрлєнковским Юр див. Черленковський
Юрій Олександрович
Чєрлєяковским Юр див. Черленковський
Юрій Олександрович
Чєрлєнковским див. Черленковський Юрій
Олександрович
Чєрлєяковским Юрєм див. Черленковський
Юрій Олександрович
Чєрлєяковским Юрєм див. Черленковський
Юрій Олександрович
Чєрлєньковским Юрєм
див. Черленковський Юрій
Олександрович
Чєрлєньковским Юрєм
див. Черленковський Юрій
Олександрович
Чєрніавским див. Чернявський Ярош
Чєрніавским їЛрош див. Чернявський
Ярош
Чєрніавским ЕЛром/ див. Чернявський Ярош
Чєрьлєнковским Юрєм
див. Черленковський Юрій
Олександрович
Чєтвєрьтєяским ГДнупгь
див. Четвертинський Януш Матвійович
Чєчєл Василєм див. Чечель Василь
Григорович
Чєчєл Василєм Григорєвич див. Чечель
Василь Григорович
Чєчєл Грєгорєм див. Чечель Григорій
Чєчєл Грєгор див. Чечель Григорій
Чєчєл Грєгорєм див. Чечель Григорій
Чєчєл Григор див. Чечель Григорій
Чєчєл Григорєм див. Чечель Григорій
Чєчєл Григорєм див. Чечель Григорій
Чєчєл Григорєм див. Чечель Григорій
Чєчєль Григорєм див. Чечель Григорій
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Чєчєль Григорєи див. Чечель Григорій
Чєчєль Григорєи див. Чечель Григорій
Чєчєль Грьігорєи див. Чечель Григорій
Чєчил Григорєи див. Чечель Григорій
Чпж Алєксандгр див. Чиж Олександр
Чиж Алєксандєр див. Чиж Олександр
Чиж Алєксаньдєр див. Чиж Олександр
Чілж Апєсандєрь див. Чиж Олександр
Чиж Алєксандєр див. Чиж Олександр
Чиж Олександр (Чи ж Алєксандєр, Чиж
Алєксандєр, Чиж Алєксаньдєр, Чиж
Алєсандєрь, Чиж Алєксандєр, Чижь
Алєкьсандєр, Чижь Алєкьсандєр, Чижь
Алєксандєр, Чыжь Алєкьсандєр) 25,72,
104, 121, 633-635, 694, 695, 737, 738,
746,
750, 757
Чижевський Якуб 41
Чижовскии Гєрошш (Czizowsky па
Czizowie Негопіт) 648, 652
Чижовскии Криштоф див. Чижовсысий
Криштоф
Чижовскии Крипггофь див. Чижовський
Криштоф
Чижовскии Миколаи (Mikolay s Czyzowa,
Mikolai s Czizowa) 648, 652, 813
Чижовський Криштоф (Чижовскии
Криштоф, Чижовскии Крипггофь,
Чыжовскии Крыпггоф, Чьіжєвьсюш
Крыпггоф) 601, 639, 957, 1008
Чижь Алєкьсандєр див. Чиж Олександр
Чижь Алєкьсандєр див. Чиж Олександр
Чижь Алєксандєр див. Чиж Олександр
Чипь КУрилов 764
Чокалєнко Иванєц 857, 863
Чокалєнко СОлєкша див. Чокалєнко СОлєшко
Чокалєнко СОлєшко (Чокалєнко СОлєкша)
857, 863
Чокалиха СОршуліа вдова 714
ЧорньшКарпь 670
ЧорньїиФєдор 309
Чорторийський Михайло Васильович
(Чорторыскии Михаило, Чорторыискии
Михаило Васильєвич, Чорторыискии
Михал Василєвич) 347,378,389,396
Чорторийський Олександр Федорович 6
Чорторыискии Михаило Васильєвич
див. Чорторийський Михайло
Васильович

Чорторыискии Михал Василєвич
див. Чорторийський Михайло
Васильович
Чорторыскии Михаило
див. Чорторийський Михайло
Васильович
Чьіжєвьскии Крыштоф див. Чижовський
Криштоф
Чыжовскии Крыпггоф див. Чижовський
Криштоф
Чыжь Алєкьсалдбр див. Чиж Олександр
Шавловський Юзеф 41
Шакаль 263,264
Шандєровскии Сємєя див. Шандировський
Семен
Шандировський Дмитро (Шаядыровскии
Д м итрь, Шаньдыровскии Дмитрь
Аньдрєєвич, Sząderowsky Dmitr) 73,
158,314, 383, 384
Шандировський Матуш (Шаядыровскии
Матушь) 65, 304, 305
Шандировський Семен (Шаядєровскии
Сємєя, Шаядыровскии Сємєя,
Шаядыровскии Сємєя, Шанъдыровскии
Сємєя, Szandyrynski, Szandyrowski
Siemien) 701-703,764-766,791,792
Шандировський Федір (Шаядыровскии
Фєдор, Шандировскии Фєдор,
Шиньдєровскии Фєдор, Szandirowski
Fedor, Szandirowski Phedor) 867, 879881
Шандировський Филип Дмитрович
(Шандыровскии Филил Дмитрович)
764, 765
Шандьфовскии Василєи 393
Шандыровскии Д м итрь
див. Шандировський Дмитро
Шандировскии Матушь
див. Шандировський Матуш
Шандировскии Сємєн див. Шандировський
Семен
Шандировскии Сємєн див. Шандировський
Семен
Шандировскии Фєдор див. Шандировський
Федір
Шандыровскии Фєдор див. Шандировський
Федір
Шандировскии Филил Дмитрович
див. Шандировський Филип Дмитрович
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Шанъдыровским Дмитрь Аньдрєєвич
див. Шандировський Дмитро
Шанъдыровским Сємєя
див. Шандировський Семен
Шаньдьфовьскиє (Szanderowscy) 481, 765,
766
Шаско див. Шашкович Василь
Шахворость Грицко 622
Шашкевич Миколай див. Шашкович
Долбуновський Миколай
Шашкевич Тихно (Шашко Тихон, Шашкович
Тихон, Шашкєвич Тихно, Шашкєвичь
Тихоя) 32,124,1021,1035
Шашкевич Федір див. Шашкович Федір
Шашкевичі (Шашки, Шаппсєвичовє,
Шашковичовє Г&щияскиє) 597, 698,926
Шашкєвич Долбуновским Михамло
див. Шашкович Долбуновський
Михайло
Шашкєвич Ивая див. Шашкович Іван
Шашкєвичовє див. Шашкевичі
Шашкєвичь Фєдорь див. Шашкович Федір
Шашкєвич Миколам див. Шашкович
Долбуновський Миколай
Шашкєвич Тихно див. Шашкевич Тихно
Шашкєвич Фєдор див. Шашкович Федір
Шашкєвичь Миколам див. Шашкович
Долбуновський Миколай
Шашкєвичь Тихоя див. Шашкевич Тихно
Шашки див. Шашкевичі
Шашко див. Шашкович Василь
Шашко Илыа див. Шашкович Ілля
Шашко Михамло див. Шашкович
Долбуновський Михайло
Шашко Михайло див. Шашкович
Долбуновський Михайло
Шашко Тихон див. Шашкевич Тихно
Шашкович див. Шашкович Василь
Шашкович див. Шашкович Ілля
Шашкович Богдая, прозьіваємьш Иліа
див. Шашкович Ілля
Шашкович Васил див. Шашкович Василь
Шашкович Василєм див. Шашкович Василь
Шашкович Василь (Шаско, Шашко,
Шашкович, Шашкович Васил, Шашкович
Василєм, Шашковичь Васил, Шапгькович
Васил, Szasskowicz Wasiley) 21,160,
493, 561-564, 600

Шашкович Долбуновским Михамло
див. Шашкович Долбуновський
Михайло
Шашкович Долбуновський Миколай
(Шашкович Миколай, Шашкевич
Миколай, Шашкєвич Миколам,
Шашкєвичь Миколам, Шапгькович
Долбуновьским Миколам, Szaszkowicz
Mikolai) 21, 31, 34, 36, 111, 169, 685,
926, 1021,1035
Шашкович Долбуновський Михайло
(Шашкович Михайло, Шашко Михайло,
Шашко Михамло, Шашкєвич
Долбуновским Михамло, Шашкович
Долбуновским Михамло, Шашкович
Дольбуновским Михамло, Шашковичь
Долбуновским Михамло, Шапгьковичь
Дольбуновским Михамло, Szasskowicz
Michaylo) 11, 20, 23, 30, 160, 180, 189,
193, 194, 238, 239, 271,275
Шашкович Дольбуновским Михамло
див. Шашкович Долбуновський
Михайло
Шашкович Иліа див. Шашкович Ілля
Шашкович Іван (Шашкєвич Ивая) 19,21,
306
Шашкович Ілля (Шашкович, Шашко Илыа,
Шашкович Илса, Шашкович Богдая,
прозьіваємьш Иліа) 23, 252, 338, 383,
385
Шашкович Миколай див. Шашкович
Долбуновський Миколай
Шашкович Михайло див. Шашкович
Долбуновський Михайло
Шашкович Тихон див. Шашкевич Тихно
Шашкович Федір (Шашкевич Федір,
Шашкєвич Фєдор, Шашкєвичь Фєдорь,
Szaskewyc Fedor, Szaszkiewicz Fedor)
34, 111, 124, 840, 926, 951, 1021
Шашковичовє П/сщияскиє див. Шашкевичі
Шашковичь Васил див. Шашкович Василь
Шашковичь Долбуновским Михамло
див. Шашкович Долбуновський
Михайло
Шапгькович Васил див. Шашкович Василь
Шапгькович Долбуновьским Миколам
див. Шашкович Долбуновський
Миколай
Шапгьковичь Дольбуновским Михамло
див. Шашкович Долбуновський Михайло
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Ш лаггиясюш Матєй див. Шляхтинський
Матєй
Шлохтинскш/ Мациі/ див. Шляхтинський
Матєй
Шостовицьюш ЇЛн 950
Шпаковскаа М ара Максовна
див. Шпаковська Марія Максівна
Шпаковсюш Ивая Павлович 263
Шпаковська Марія Максівна (Шпаковскага
М ара Максовна) 31, 74, 260-263
Шрам Григор Сємєнович див. Шрам
Григорій
Шрам Григорій (Шрам Григор Сємєнович)
74, 196, 197
Шрам Полагія див. Вороновицька Полагія
Іванівна
Шрам Філон див. Шрам Філон Григорійович
Шрам Філон Григорійович (Шрам Філон,
Хвилонь) 74,196,197
Шукачович Стєпая 882
Шукачович ІЙско 882
Шыкаловсюш ПДцко див. Шикаловський
Яцько
Ш ырмаІЗнъ 619,620
Шышка Алєксандєр 770,813

иівєц Мацко 989
Швитригашю див. Свидригайло
Шебанович Іван (Шєбанович Ивая) 389,
395
Шевченко Тарас 132
Шельвовський Іван Семенович (Шєлвовсюш
Іван Сємєнович, Шєлвовьсюш Іван
Сємєнович, Шє/шовсюш Ивая
Сємєнович, Шєлвовьскии Ивань
Сємєнович) 173-176
Шельвовський Семен Богушович
(Шєявовсюш Сємєя Богушєвич) 173,
174
Шепій Іван (Шепѣі/ Ивая) 168
Шєбанович Ивая див. Шебанович Іван
[Шєлвовсюш] Ваяко 174
Шєлвовсюш Івая Сємєнович
див. Шельвовський Іван Семенович
Шєлвовсюш Сємєя Богушєвич
див. Шельвовський Семен Богушович
Шєлвовьсюш Івая Сємєнович
див. Шельвовський Іван Семенович
ШєігЬи Ивая див. Шепій Іван
Шєлвовсюш Ивая Сємєнович
див. Шельвовський Іван Семенович
Шєлвовьсюш Ивань Сємєнович
див. Шельвовський Іван Семенович
Шикаловсюш ІЗцко див. Шикаловсысий
Яцько
Шикаловсюш ГДцко див. Шикаловський
Яцько
Шикаловсюш ЇЛцко див. Шикаловський
Яцько
Шикаловський Яцько (Шикаловсюш ІЗцко,
Шикаловским ПЗцко, Шикаловсюш ІЛцко,
Шыкаловсюш (Зцко) 25, 609-611,614,
620, 634, 649, 819, 820
Шимко(ІШшко) 875,891
Шимко див. Шимко
Шимкович ТємрУк 917
ШимковичАя 288
Шиньдєровсюш Фєдор
див. Шандировський Федір
Шкриба Іван (Шкрыба Ивая) 168
Шкрыба Ивая див. Шкриба Іван
Шляхтинський Матєй (ІІІлаггинскии Маци и,
Шлоггинсюш Матєм, Szlachczinsky)
999, 1000

Щасна Нерада (Щ аснаа Нерада) 284,285
Щ аснааНєрада див. Щасна Нерада
Щєкитиясюш Д м итрь див. Щикитинський
Дмитро
Щєкичинсюш Дмитрь див. Щикитинський
Дмитро
Щєкичинсюш Д м итрь див. Щикитинський
Дмитро
Щєкичинсюш Дмитрь див. Щикитинський
Дмитро
Щєкитияским Д м итрь див. Щикитинський
Дмитро
Щєкичинсюш див. Щикитинський Дмитро
Щєкичинсюш Д м итрь див. Щикитинський
Дмитро
Щикитинсюш Д м итр див. Щикитинський
Дмитро
Щикитинсюш Дмитрии
див. Щикитинський Дмитро
Щикитинсюш Дмитрь див. Щикитинський
Дмитро
Щикитинскии Дмитрь див. Щикитинський
Дмитро
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Щикитиясюш Д м итрь див. Щикитинський
Дмитро
Щикитиясюш Д м итрь див. Щикитинський
Дмитро
Щикитинський Д. див. Щикитинський
Дмитро
Щикитинський Дмитро (Щикитинський Д.,
Счикитиньским Дмитрь, Счикичияским
Дмитрь, Счикичияским Д митрь,
Счьгкичияским Дмитр, Щєкитияским
Дмитрь, Щєкичинским Дмитрь,
Щєкичияским Д м итрь, Щєкмчияским
Дмитрь, Щєкитияским Д м итрь,
Щєкичияским, Щєкичияским Д митрь,
Щикитинским Дмитрь, Щикитиясюш
Дмитрь, Щикитиясюш Д митрь,
Щикитиясюш Д митр, Щикитиясюш
Дмитрим, Щикитиясюш Дмитрь,
Щ икиптьсю ш Дмитрь, Щикитиньсюш
Дм итр, Щикичєясюш Д митрь,
Щи/смчєяским Д м итрь, Щикичиясюш
Дмитрь, Щьгкитиньским Дмитрь,
Scikitinski Dmitr, Scykytinsky Dmitr,
Sczikitinski Dmitr, Sczikitinsky Dmitr,
Sczykitinski Dmitr, Sczykitynski Dmitr,
Sczykyczinski Dmitr, Sczykyczinski
Dmytr, Sczykytinsky Dmitr) 25, 47, 53,
54, 66, 71, 73, 74, 96, 99, 100, 321, 328,
330, 345, 346, 383, 384, 387,436-438,
510, 511, 513-516, 521, 522, 525, 533,
534, 536, 538,539, 542, 547, 552, 554,
557, 558, 568,592, 595, 609-611, 614,
622-624, 637,649, 681, 682, 715, 717,
755, 779, 847,848, 858, 862, 885, 916,
924, 927, 932
Щикитиньсюш Д м итр див. Щикитинський
Дмитро
Щикитиньсюш Дмитрь див. Щикитинський
Дмитро
Щикичєясюш Д м итрь див. Щикитинський
Дмитро
Щикичєясюш Д м итрь див. Щикитинський
Дмитро
Щикичиясюш Дмитрь див. Щикитинський
Дмитро
Щыкитинъсюш Дмитрь див. Щикитинський
Дмитро
Ювка 999
Юда, святий 112,219

Юр Алєксаядрович див. Черленковський
Юрій Олександрович
Юрєм Миколаєвич староста городєясюш
див. [Радивилович] Юрєм Миколаєвич
Юрко 802
Юсчєяко П єтр ь 702
Юшияским Вавринєц 935,937
Юшковским Аньдрєм див. Юшковський
Андрій
Юшковским Аньдрєм див. Юшковський
Андрій
Юшковским Богдая див. Юшковський
Богдан
Юшковским Васил див. Юшковський
Василь
Юшковским Васил див. Юшковський
Василь
Юшковским Василєм див. Юшковський
Василь
Юшковским Сємєя див. Юшковський Семен
Юшковским Сємєя див. Юшковський Семен
Юшковський Андрій (Юшковским Аньдрєм,
Юшковским Аньдрєм, Юшковьским
Аядрєм) 73, 121, 383, 384, 750
Юшковський Богдан (Юшковским Богдая,
Юшковьским Богдая) 121, 750, 751
Юшковський Василь (Юшковским Васил,
Юшковским Васил, Юшковским
Василєм) 121,609-611,614,750
Юшковський Семен (Юшковским Сємєя,
Юшковским Сємєя) 121,750,751
Юшковьским Аядрєм див. Юшковський
Андрій
Юшковьским Богдая див. Юшковський
Богдан
Ющєяко Пєтрь 791
Ющєнько Сємєнь 765

Яблоновський Александр (Jabionowski
Aleksander, Jabionowski А.) 13, 14, 17, 117
Яблоновський Матєй (Облоновским,
ҐЗблоновским Матім, ПДблоновсюш
Матім, (Зблоновьским Матєм,
Jabionowski, Jabionowski, Jablonowsky
Maciey) 71, 760-763, 815,816, 828-830
Язловецький Єжи див. Язловецький Юрій
Язловецький Юрій (Язловецький Єжи,
Jazlowieczki Jerzy z Buczacza) 58,198,
199
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Яковенко Н. М. див. Яковенко Наталя
Яковенко Наталя (Яковенко H. М.) 26, 56,
107-109, 130
Яковицька Ванькова Овдоття Семенівни
Кощича (Яковицька Васькова Овдоття
Семенівиою Кощича, ПЗковицкаїа,
Гйковицкаїа Ваяковаїа СОвдотіа Сємєновна
Кощича, ПЗІковт/каїа Вагковаїа СОвдотіа
Сємєновна Кошчича) 388,389,391,393,
399
Яковицька Васькова Овдоття Семенівиою
Кощича див. Яковицька Ванькова
Овдоття Семенівни Кощича
Яковицька Гаврилова див. Єнчинська
Марина Василівна
Яковицький (ЇЛкошцкии), брацлавський
намісник 154
Яковицький Ванько (ПЗІковицким Ваяко)
388, 393
Яковицький Іван Гаврилович (ПЗковицким
Ивань Гаврилович, Jakowicki Iwan)
178, 179, 808
Яковицький Петро Гаврилович (ІЗковицким
Пєтрь Гаврилович) 178, 179
Якубович Віктор 37,43, 580, 602
Якубович Михно (ПДкубович Михно) 388,
389, 391,395
ЯкушинськаГалена див. Якушинська
Гелена
Якушинська Гелена (Якушинська Галена,
ҐЗкУшинскаїа Г алєна, ПЗІкУшияскаїа
Г алєна, ПЗкУшияскаїа Г єлєна) 1010—
1014, 1017-1019
Якушинський Богдан див. Коцюб
Якушинський Богдан
Якушинський Іван див. Коцуб
Якушинський Іван
Якушинський Іван Богданович див. Коцуб
Якушинський Іван
Ян з Сєнна (fŪ« з Сєяна, ПДнь з Сєяна) 11,
478, 479
Ян Ольбрахт (СОлбралти, СОльбрахт) 276,
281
Янчинська Олександра див. Плоська
Павлова Олександра Богданівна
Янчинська
Янчинська Федора Андріясівна
див. Кустицька Михайлова Федора
Андріївна Янчинська

Янчинський Андрій див. Янчинський
Андрій Іванович
Янчинський Андрій Іванович (Янчинський
Андрій, Янчинський Андріяс,
Гйячинскии Аядрєіас, ПДячияским
Аньдрєм Иванович, Janczynsky
Andrzey) 1 1 0 ,721,722,733
Янчинський Андріяс див. Янчинський
Андрій Іванович
Янчинський І. Б. див. Янчинський Іван
Богданович
Янчинський Іван див. Янчинський Іван
Богданович
Янчинський Іван Богданович (Янчинський
Іван, Янчинський І. Б., ^ячинским
Ивань, ПЗІньчиньским Ивая, ГАячияским
Ивая Богданович, БДячияскии Ивая
Богданович) 74, 255-257, 259, 755-757
Янчинський Олександр (ПЗІньчинским
Алєксаньдєрь, Г&ньчиньским
Алєксаядєр) 1006,1007
Янчинський Ярош див. Янчинський Ярош
Богданович
Янчинський Ярош Богданович (Янчинський
Ярош, ІЗячияским Арош, Ійячияскии
ПДрош, ГСІнчияским їЛрош Богданович,
ПДячияским ІЛрош Богданович,
ІЗячиньским fZ\poш, ПЗІячиньскии
ПДрошь, ГСІньчиньским ЇЙрошь,
Janczynski Jarosz, Janczynsky Jarosz)
74, 110, 257-259, 721-728, 730-733, 755,
756
Яровицький Василь (Еіровицким Васил)
173, 174
Ясенський Миколай (^ісєнским Миколам)
87, 295, 296
Ясимович Хведор (Ійсимовичь Хвєдор)
291
Ясинський M. Н. 33
Ясліковський М. див. Ясліковський
Миколай
Ясліковський Миколай (Ясліковський М.,
ЇЗсликовским Миколам, їЛсликовсши
Миколам, ПДсликовьским Миколам,
Jaslikowski Mikolay, Jaslikowski
Mikolai) 25, 55, 72, 99, 100, 109, 110,
482-493, 495, 496, 503, 504, 550, 654,
655, 697, 915, 927, 942, 1005
Ястребський Лавринець див. Ястрембський
Вавринець
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Ястрембський Вавринець (Ястребський
Лавринець, ПЗстрєбсюш Лаврєнєц,
Ястрембський Лаврин, їйстрємбским
Лаврин, (Зстрємбскии Вавринєц,
ІЗстрємбскии Вавринець, ЇЛстрємбскии
Вавринець, ІЗстрємбсюш, Jastrzębski
Lawrin) 104, 114, 593, 610, 612, 613,
676, 737, 738
Ястрембський Лаврин див. Ястрембський
Вавринець
Ястрембський Станіслав 24,120,602
Яхно 119
Яцимирський Войцєх див. Яцимірський
Войцєх
Яцимірський Войцєх (Яцимирський Войцєх,
Iaczimirski Woiciech, Jaczymirski
Woiciech) 26,692,754,818
Яцковський Іван (ІЗцковскии Йван) 103,
988
Яцковський Лаврин (ПДцковскии Лаврин,
йцковскиї/ Лаврын, Iaczkowsky
Lawrin) 158,175,278,279
Яцковський Олехно (Яцковський Олешко,
ГСІцковсюш СОлєхно, ЇЛцковскии СОлєхно,
ПЗІцьковским СОлєшко, Iaczkowski
Oliechno) 103, 126, 159, 282, 646, 647,
988
Яцковський Олешко див. Яцковський
Олехно
Яцковський Павло (ІЗцьковсюш Павєль)
126, 282
Яцковський Семен (Яцковський Семен
Лавринович, ІЗцковсюш Сємєн,
ЇЛцковскии Сємєн, ЇЛцковскии Сємєн,
ПДцковскии Сємєнь, ЇЛцковскии Сємєнь,
(Зцковсюш Сємєн, ЇЛцковскии Сємєн,
ЇЛцковскии Сємєн, ЇЛцковскии Сємєнь,
(Зцьковсюш Сємєнь, ЇЛцковскии Сємєн
Лаврыновичь, ЇЛцковьскии Сємєнь
Лавринович, Iaczkowski Syemien) 23,
65, 83, 126, 159, 208, 243, 268, 269, 278,
279, 282, 304, 305,428, 429, 756, 769,
774, 1035
Яцковський Семен Лавринович
див. Яцковський Семен
Яцковський Філон (ПЗцьковскт/ Филонь,
Iaczkowski Chwilion) 126, 159,282
йблоновсюш див. Яблоновський Матєй
(Зіблоновскии Матѣи див. Яблоновський
Матєй

ІЗблоновскии Матѣи див. Яблоновський
Матєй
ІЗблоновьсюш Матєй див. Яблоновський
Матєй
ІЗкгеловичовє 376
йкимєніа Иса и 802, 810,834
ІЗкимович Стєфань 169
ПЗков (ПДковь) 702, 765, 791
Оковєнко Савка 792
ПДковиха вдова (ПДковыха вдова) 846,900
ПЗІковиї/каїа див. Яковицька Ванькова
Овдоття Семенівни Кощича
ПДковицкаїа Банкова» СОвдотіа Сємєновна
Кощича див. Яковицька Ванькова
Овдоття Семенівни Кощича
ІЗковицкаа Васковаїа СОвдотіа Сємєновна
Кошчича див. Яковицька Ванькова
Овдоття Семенівни Кощича
ПЗковицкаїа Гавриловаїа див. Єнчинська
Марина Василівна
ПЗковицкаїа Гавриловаїа Марина Васильєвна
Енчиньскаїа див. Єнчинська Марина
Василівна
(Зковицюш див. Яковицький, брацлавський
намісник
ЇЛковицши Ванко див. Яковицький Ванько
ЇЛковицкии Давыд Михайлович 259
ІЗІковицкж/ Ивань Гаврилович
див. Яковицький Іван Гаврилович
ПДковицюш Пєтрь Гаврилович
див. Яковицький Петро Гаврилович
ІЗковъ див. ІЗІков
ГЗковыха вдова див. ПЗковиха вдова
ІЙкуб 999
ІЗкубович Михно див. Якубович Михно
ПЗкушинским див. Коцюб Якушинський
Бощан
ПЗкушинским Богдан див. Коцюб
Якушинський Богдан
(Зкушинскии Богдан див. Коцюб
Якушинський Богдан
(Зкушинскии Богьдан див. Коцюб
Якушинський Богдан
ІЗкушинскии Борис Фєдорович 396
ІЗІкушинскиї/ Йван див. Коцуб
Якушинський Іван
шинскага Галєна див. Якушинська
Гелена
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ПЗкѴшияскакѵ Галєна див. Якушинська
Гелена
faietfшияскаїа Гєлєиа див. Якушинська
Гелена
ЇЛкйшлнсши див. Коцуб Якушинський Іван
ПДк^шияским Ивая див. Коцуб
Якушинський Іван
(ЗкѴшияским Ивая Богданович див. Коцуб
Якушинський Іван
ПЗк^шияским Ивань Богданович див. Коцуб
Якушинський Іван
ЇЛлдоха. вдова (ГЗльдоха вдова) 971,972
ЇЗльдоха вдова див. ІЗлдоха вдова
ХЛн з Сєяна див. Ян з Сєнна
Шн сватым (Jan swięty) 450, 603
ПЗноваїа СОвьдотіа див. Комарівна
Сутеська Овдоття Богушівна
ХЛкуш на СОстрогу див. Острозький Януш
ІЗячияскаїа Алєксаядра див. Плоська
Павлова Олександра Богданівна
Янчинська
ІЗячияскаїа Алєксаядра Богдановычовъна
див. Плоська Павлова Олександра
Богданівна Янчинська
(Зячияским Аядрєсдс див. Янчинський
Андрій Іванович
ІЗячияским Аньдрєм Иванович
див. Янчинський Андрій Іванович
ІЗячияскии Богдая (Ianczinsky Bohdan) 158,
257
ПЗІячияским Ивая Богданович
див. Янчинський Іван Богданович
ХЛнчинскяи Ивая Богданович
див. Янчинський Іван Богданович
ПДячинским Ивань див. Янчинський Іван
Богданович
ІЗячияским ЇЛрош див. Янчинський Ярош
Богданович
(Знчияским ЇЛрош Богданович
див. Янчинський Ярош Богданович
ІЗячияским ЇЛрош Богданович
див. Янчинський Ярош Богданович
ІЗячияским Арош див. Янчинський Ярош
Богданович
ПЗячиньскаїа Алєксаньдра див. Плоська
Павлова Олександра Богданівна
Янчинська
ПЗячиньским ЇЛрош див. Янчинський Ярош
Богданович

ІЗячиньсюш ПЗІрошь див. Янчинський
Ярош Богданович
(Знь з Сєяна див. Ян з Сєнна
ПЗнь Миколаєвич див. Радивилович ХЛн
Миколаєвич
ПЗнъчияскаа Алєксаядра див. Плоська
Павлова Олександра Богданівна
Янчинська
ІЗньчияскаїа Алєксаньдра Богдановьна
див. Плоська Павлова Олександра
Богданівна Янчинська
ПДньчинским Апєксаньдєрь
див. Янчинський Олександр
ПДньчиньским Алєксаядєр див. Янчинський
Олександр
ІЗньчиньсюш Ивая див. Янчинський Іван
Богданович
ПДньчиньским ХЛрошь див. Янчинський
Ярош Богданович
ПЗрєма (ЇЯрємко) 972, 997
Тремко див. (Зрєма
(Зровицким Васил див. Яровицький Василь
ЇЛрош [?] 1028, 1029
ПЗрошь 308
І&сєнским Миколаи див. Ясенський
Миколай
(Зсимовичь Хведор див. Ясимович Хведор
(Зско 622, 875
Пскова» вдова 870
ГЗсликовским Миколам див. Ясліковський
Миколай
їЛсликовсши Миколам див. Ясліковський
Миколай
ПЗсликовьским Миколам див. Ясліковський
Миколай
ПДстрєбским Лаврєнєц див. Ястрембський
Вавринець
ПЗстрємбским див. Ястрембський
Вавринець
ІЙстрємбским Лаврия див. Ястрембський
Вавринець
ҐЗстрємбским Вавринєц див. Ястрембський
Вавринець
ГЗстрєлібским Вавринець
див. Ястрембський Вавринець
ХЛстрємбскии Ваврияєць
див. Ястрембський Вавринець
ПЗсюк СОстал 309
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ї&хно 598

ЇЛцко (Jacko) 834, 935, 985
ЇЛцко їЛремин брат 857, 863
їЛцковскии 202, 917
ПЗцковсюш Ивая див. Яцковський Іван
(Зцковсюш Лаврия див. Яцковський
Лаврин
ПДцковсюш Лаврыя див. Яцковський
Лаврин
ІЗІї/ковсюш СОлєхно див. Яцковський
Олехно
ПДцковсюш СОлєхно див. Яцковський Олехно
ІЗцковсюш Сємєя див. Яцковський Семен
ЇЛцковскии Сємєя див. Яцковський Семен
ЇЛцковскии Сємєя див. Яцковський Семен
ЇЛцковскии Сємєя Лаврыновичъ
див. Яцковський Семен
ГЗцковскии Сємєнь див. Яцковський Семен
ЇЛцковсши Сємєнь див. Яцковський Семен
П^цковсюш Сємєя див. Яцковський Семен
ПЗІцковским Сємєя див. Яцковський Семен
їЛцковскии Сємєя див. Яцковський Семен
ПЗцковскии Сємєнь див. Яцковський Семен
[Зг/ковьсюш Сємєнь Лавринович
див. Яцковський Семен
ПДцьковсюш СОлєшко див. Яцковський
Олехно
ПДцьковсюш Павєль див. Яцковський
Павло
ІЗцьковскии Сємєнь див. Яцковський
Семен
ГЗцьковскии Филонь див. Яцковський
Філон
[...]юковским 867
Abram 605
Aksak Jan див. Аксакъ ГДнь
Andruszko див. Андрій
Andrzeiko див. Трембицький Андрій
Antonowicz Wtodzimierz див. Антонович
Володимир
Anučytė Lina 8
Awryszow Kudyn 235
Babecki Petrus див. Бабєцькии Пєтрь
Bachtiyar див. Бахтіяр

Baibusza Hrehori див. Байбуза Григорій
Васильович
Baibuza див. Байбуза Ян
Baibuza Grygory див. Байбуза Григорій
Васильович
Baibuza Grzegorzy див. Байбуза Григорій
Васильович
Baibuza Hrehorei див. Байбуза Григорій
Васильович
Baibuza Hrehori див. Байбуза Григорій
Васильович
Bakai 629
Bakaiowic Phiedor 629
Bakum див. Бакум
Bakun 984
Bal P. див. Бал Пєтрь
Bal Piotr див. Бал Пєтрь
Bal Piotr s Choczwi див. Бал Пєтрь
Baran Hrehori 158
Baranowski Albertus див. Барановський
Войцєх
Baranowsky Albertus див. Барановський
Войцєх
Bartoszewicz Julian 51
Batenko Lewko 235
Baybuza Grygory див. Байбуза Григорій
Васильович
Baybuza Hrehori див. Байбуза Григорій
Васильович
Baybuza Hrehory див. Байбуза Григорій
Васильович
Baybuza Нгуогі див. Байбуза Григорій
Васильович
Baybuza Hrzihorzey див. Байбуза Григорій
Васильович
Baybvza Hrechory див. Байбуза Григорій
Васильович
Bazarinski Ostafei див. Базаринсысий
Остафій
Bazarzinsky Ostafei див. Базаринський
Остафій
Bederman Ioannes 577
Belza Witold див. Белза Вітольд
Besdeyko Kvnass 160
Betphinsky All. 906
Bialovsz Miczyk 985
Bielecki див. Бєлецький Ян
Bielski Albertus 788
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Blazewski Zigmunt див. Блажєвсюш
Жикгимунт
Bodniak S. 52
Bogufal див. Богуфал Адам
Bohdanowicz Aitim 158
Bohdanowicz Myszko 158
Bohowitin Andrzei див. Боговитии Андрій
Boiarski див. Боярський Іван Антонович
Boiarski Ywan Antonowicz див. Боярський
Іван Антонович
Bokey Pieczychwostski Ian див. Бокій
Печихвостський Ян
Bokiei Peczychostski Ian див. Бокій
Печихвостський Ян
Bokiei Pieczychwostski Ian див. Бокій
Печихвостський Ян
Bokiei Pieczyfoscki Jan див. Бокій
Печихвостський Ян
Bokieiowa див. Бокієва Печихвостська
Федорова Полагія Григорівна
Чешейківна
Bokieiowe 688
Bokii див. Бокій Печихвостський Ян
Bokii Jan див. Бокій Печихвостський Ян
Bokii Pieczichoski Jan див. Бокій
Печихвостський Ян
Bokijowa див. Бокієва Печихвостська
Федорова Полагія Григорівна
Чешейківна
Воку див. Бокій Печихвостський Ян
Bokyyowa Chwiedorowa див. Бокієва
Печихвостська Федорова Полагія
Григорівна Чешейківна
Bolbas Basili див. Болбас Ростоцький
Василь
Bolbas Rostocki Alexander 1026
Bolbas Wasil див. Болбас Ростоцький
Василь
Bondarenko Fedor див. Бондаренко Фєдор
Bondarenko Wasil 605
Borodawka див. Бородавка
Borukowski Ioannes див. Боруковсысий з
БилінаЯн
Borukowski Joannes див. Боруковський з
БилінаЯн
Borys 235
Bosy Wnuk 605
Brankowski див. Братковський Федір

Brathkowsky Chwiedor Kvzmicz
див. Братковський Федір
Bratkowski Fedor див. Братковський Федір
Bratkowski Michal див. Братковський
Михайло
Bratkowski Michal див. Братковський
Михайло
Bratkowski Phedor див. Братковський
Федір
Bratkowsky Michaylo див. Братковський
Михайло
Brescki див. Бреський Станіслав
Brodowski Mikolai див. Бродовскии
Миколам
Broniewsky Stanislaw 910
Bronowski Piotr див. Броновским Пєтрь
Brzeski див. Бреський Станіслав
Bubnovicz Alexander див. Бубнович
Олександр
Buldii див. Булдій Миколай
Bundurenko Fedor див. Бондаренко Фєдор
Вvszinsky Hrehori 158
Bvszinsky Iwan 158
Bvzenski Hieronim див. Буженсысий
Гієронім
Cecel Ryoigi див. Чечель Григорій
Cemiawski Jaros див. Чернявський Ярош
Chaczkil Izaczkovicz 161
Chanan Iakowovicz 161
Charlenski див. Харлинским Щасньш
Choczimowski Pawel 811,816
Chodkiewicz Alexander Hrehorowicz
див. Ходкевич Олександр Григорович
Chodkiewicz Andrzey Hryhoijewicz
див. Ходкевич Андрій Григорович
Chodkiewicz Hrehory див. Ходкевич
Григорій Олександрович
Chodkiewicz Hryhory див. Ходкевич
Григорій Олександрович
Chodkiewiczewna Hanna див. Корецька
Яхимова Анна Ходкевичівна
Chodkiewiczowie 186,290, 359
Chodkiewiczowna Anna див. Корецька
Яхимова Анна Ходкевичівна
Chodkiewiczowna Hanna Janowna
див. КорецькаЯхимоваАнна
Ходкевичівна
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Choloiewski Marek 912
Chomyathkowski Skinder 160
Chruslinski Andrzei див. Хруслінський
Андрій
Chruslinsky Andrzey див. Хруслінський
Андрій
Chryniczky Alexander 830, 831, 833, 835,
836
Chrzanowski W. див. Хшановський В.
Chrząstowski Andrea див. Хжонстовський
Анджей
Chrząstowski Andrzei див. Хжонстовський
Анджей
Chrząstowski Andrzej див. Хжонстовський
Анджей
Chrząstowski Gerzy див. Хжонстовський
Єжи
Chynczewska-Hennel T. 54
Cieklinsky Piotr 763
Cieplowski 533
Crasinski Franciscus див. Krasinski
Franciszek
Crasinski Franciskus див. Krasinski
Franciszek
Crassinski Franciszek див. Krasinski
Franciszek
Craszinski Franciscus див. Krasinski
Franciszek
Czarenko 235
Czarenko Michaylo 235
Czamaczki Mikolai 693
Czamowski Woiciech 590
Czamy Sawka 688
Czartoryscy див. Чарторийські
Czechowsky Stanislaw див. Чєховским
Станиславь
Czecl Griory див. Чечель Григорій
Czeczel Grzegorz див. Чечель Григорій
Czeczel Grzegorzi див. Чечель Григорій
Czeczel Hrehor див. Чечель Григорій
Czeczel Hrehori див. Чечель Григорій
Czeczel Hrehory див. Чечель Григорій
Czeczel Mathyyass див. Чечель Матяш
Czeczel Ryory див. Чечель Григорій
Czeczel Wasil див. Чечель Василь
Григорович
Czeczl Hrzihorzi див. Чечель Григорій
Czekonski Politan 809

Czelenkowski див. Черленковський Юрій
Олександрович
Czeliebiei Dzian Achmet 803
Czerlenkowski див. Черленковський Юрій
Олександрович
Czerlenkowski Gerzy див. Черленковський
Юрій Олександрович
Czerlenkowski Yery див. Черленковський
Юрій Олександрович
Czerlenkowsky див. Черленковський Юрій
Олександрович
Czerlienkowski див. Черленковський Юрій
Олександрович
Czerlienkowski Gerzy див. Черленковський
Юрій Олександрович
Czerlienkowski Jur див. Черленковський
Юрій Олександрович
Czerlienkowsky Stephan
див. Черленковський Стєфан
Czerlinkowski див. Черленковський Юрій
Олександрович
Czemiatha 605
Czemiawski Jaros див. Чернявський Ярош
Czemissowicz Steczko 161
Czethwierthensky Ianvsz Mathphieiewicz
див. Четвертинський Януш Матвійович
Czetwiertenska Anna див. Четвертинська
Ганна Матвіївна
Czieczel Hrehory див. Чечель Григорій
Czizowsky па Czizowie Негопігп
див. Чижовсюш Гєроним
Dabinsky Valenty див. Дембінський
Валентий
Dąbyensky Valientius див. Дембінський
Валентий
Damayowski W. див. Дамоєвський Войтєх
Dambski Jan (Dambsky Jan) 457,476,477
Dambsky Jan див. Dambski Jan
Dawidenko Chrycko див. Давиденко
Гринець
Dawidowicz Siemyen див. Давидович Семен
Dawidowicz Syemyen див. Давидович
Семен
Dawidowycz Symon див. Давидович Семен
Dederkalo Grzegorz див. Дедеркало
Григорій
Dederkalo Hrehor див. Дедеркало Григорій
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Dubicka Magdalena Pawlowna
див. Пісочинська Магдалена
Dubiczki див. Дубицький Павло Іванович
Dubrowski Stanislaw див. Дубровський
Станіслав
Dyakow Iwan 159
Dziadulewicz S. 202
DzivlikSloma 161

Dederkalo Hrehorey див. Дедеркало
Григорій
Dederkalo Hrehory див. Дедеркало
Григорій
Dederkalo Hrihori див. Дедеркало Григорій
Dembienski Walenty див. Дембінсысий
Валентий
Demko 533
Demkowsky Iliya Iwanowicz 158
Denissowycz Iakow 160
Deskowski Bogus Iwan див. Дешковський
Іван Богуш
Desskowski Syemien Wasilewycz
див. Дешковський Семен
Deszkowski див. Дешковський Семен
Deszkowski Mikita Oleszkowicz
див. Дешковський Микита Олехнович
Deszkowski Olechno див. Дешковський
Олехно
Deszkowski Wasily див. Дешковський
Василь
Diakowski див. Дяковський Олексій
Diakowski Alexander (Diakowsky Alexander)
1034
Diakowsky Alexander див. Diakowski
Alexander
Diakowsky Olexy див. Дяковський Олексій
Diniecz Miško 235
Diran Maierovicz 161

EberleJ. 54
EisJustyna 51
Epsztejn Tadeusz 30
Fedos 235
Fredro na Sochubyczach Jendrzey 789
Garbaty Stepan 984
Glinka Janczewski Christoph 774
Gorczynski Siawomir 30
Gorecka 912
Goreczki див. Ґорецький Юрій
Goreczky Jerzy див. Ґорецький Юрій
Gorski див. Ґурський Ян
Goslawski Stanislaus див. Ґославський
Станіслав
Goslawski Stanislaw див. Ґославський
Станіслав
Grabowiecky Mikolai (Grabowieczki
Nicolaus) 695,763
Grabowieczki Nicolaus див. Grabowiecky
Mikolai
Grodecki Stanislaw 912
Gulczewski див. Ґульчевський Стефан
Gulczewski Stephan див. Ґульчевський
Стефан
Guidon Zenon 11
Gurska Barbara див. Ґорська Барбара із
Сосонова
Gurski див. Ґурський Ян

Dobrowolska W. 1
DogielM. 10,11
Dolhan Lawrin див. Долгань Лавринь
Dothan Lawrin див. Долгань Лавринь
Dothanienko Iwan 605
Domaiowski див. Дамоєвський Войтєх
Doroscynko Stepan 984
Drohoiowsky Kilijan 703, 705
Drucka Horska Bohdana Fedorowna
див. Кмітянка Чорнобильська Богдана
Філонівна
Dručki див. Друцький Горський Юрій
Dručki Horski Georgius див. Друцький
Горський Юрій
Dručki Horski Jerzy див. Друцький
Горський Юрій
Dručky Horsky Jerzy див. Друцький
Горський Юрій
Dubas-Urwanowicz Е. 30, 48, 50, 51, 55

Habram Ivriczin 161
Habram Izaczkovicz 161
Habram Mardvczovicz 161
Habram Slomicz 161
Hauratynska Tetianna Komarowna
див. Гавратинська Петрова Ганна
Семенівна Комарівна
Hawrilo див. Гаврило

1159

Iakowovicz Mosko 161
Iakvszinski Benedict див. Коцуб
Якушинський Бенедикт
Iakvszinski Bohdan див. Коцюб
Якушинський Богдан
Ianczinsky Bohdan див. ІЗичияским Богдая
Ielowicki Mikolay див. Еловицким Миколам
Ieremyyowicz Zacharko 160
Iessimam Iessimanovicz 161
Ignatenko Wasko 984
Ivdicz David 161
Ivdicz Iachim 161
Ivszkowicz Mathivszko 160
Ivszkowski Awrzam 326
Ivszkowski Marthin 158
Ivszkowsky Abram 158
Iwan gamczar 160
Iwanczicha wdowa 605
Izdebski Stanislaw див. Издєбским
Станислав

H enriais див. Генрик
Hobodynski див. Ободенський Семен
Hoiscy див. Гостські
Holiakowicz Demko 159
Holochwastowski див. Голохвастовський
Опанас
Holyak Hriszko 159
Honczar Iwaszko 631
Horain Bochusz див. Гораинь Богупгь
Horain Bohus див. Гораинь Богупгь
Horain Bohusz див. Гораинь Богупгь
Horain Kropywniczky Iaczko 158
Horatinski Waszil 984
Horlei Andrzei 984
Homosthayowicz 159
Horski Jurii див. Друцький Горський Юрій
Hosky Hawrilo див. Гостський Гаврило
Hosky Hawrilo див. Гостський Гаврило
Hreczynie див. Гричина Сабаровський
Омелян або Ждан
Hriczinowycz Zdan 159
Hrinczicz Iwaszko 160
Hryn див. Гринь
Hulewicz А. див. Гулєвичь Аньдрєм
Hulewicz Basyli див. Гулевич Василь
Hulewicz Michael de Zatorec див. Гулевич
Михайло
Huliewicz див. Гулевич Василь
Huliewicz Michael див. Гулевич Михайло
Huliewicz W. див. Гулевич Василь
Huliewicz Wasil див. Гулевич Василь
Humyeczki z Richtow Woiciech 774
Hvbinsky Michno 159
Hvbynsky Syemyen 159

Jabionowski див. Яблоновський Матєй
Jabionowski див. Яблоновський Матєй
Jabionowski А. див. Яблоновський

Александр
Jabionowski Aleksander див. Яблоновський
Александр

Iaczimirski Woiciech див. Яцимірський
Войцєх
Iaczinicz Iwaszko 160
Iaczkowski Chwilion див. Яцковський Філон
Iaczkowski Ilyyasz 159
Iaczkowski Oliechno див. Яцковський
Олехно
Iaczkowski Syemien див. Яцковський Семен
Iaczkowsky Lawrin див. Яцковський
Лаврин
Iaczvszczenko Hriczko 160
lakim s Poczapyniecz 159

Jablonowsky Масіеу див. Яблоновський
Матєй
Jacko див. їЛцко
Jaczkowski див. Jaczkowsky Ygnath
Jaczkowsky Syemyon Condrathovycz 358
Jaczkowsky Ygnath (Jaczkowski) 358, 359
Jaczymirski Woiciech див. Яцимірський
Войцєх
Jakowicki Iwan див. Яковицький Іван
Гаврилович
Jakuszinski Iwan див. Коцуб Якушинський
Іван
Jakuszynski див. Коцуб Якушинський Іван
Jakuszynski див. Коцюб Якушинський
Богдан
Jakuszynski Benedykt див. Коцуб
Якушинський Бенедикт
Jakuszynski Bohdan див. Коцюб
Якушинський Богдан
Jakuszynski Olechno див. Коцуб
Якушинський Олехно
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Jan swięty див. ХАн свкхтыu
Janczynski Jarosz див. Янчинсысий Ярош
Богданович
Janczynsky Andrzey див. Янчинський
Андрій Іванович
Janczynsky Jarosz див. Янчинський Ярош
Богданович
Janiszewska-Mincer В. 32
Janusius dux in Ostrog див. Острозький
Януш
Jarmola 605
Jaroslawski Omilan 984
Jarosz 605
Jasiewicz Panas 171
Jasko [pasierb Jacka Panorczenko] 631
Jaskowski Chiedor див. Жашковський Федір
Jaskowski Chwiedor див. Жашковський
Федір
Jaslikowski Mikolai див. Ясліковський
Миколай
Jaslikowski Mikolay див. Ясліковський
Миколай
Jastrzębski Lawrin див. Ястрембський
Вавринець
Jaszowski Felix 235
Jazlowieczki Jerzy z Buczacza
див. Язловецький Юрій
Jelowicki Mikolaj див. Еловицким Миколам
Jetowicki Mikolay див. Еловицким Миколам
Jelowicki Zachariasz див. Єловицький
Захаріаш
Jelowicky Zacharias див. Єловицький
Захаріаш
Jelowicky Zachariasz див. Єловицький
Захаріаш
Jelowicky Zachariasz див. Єловицький
Захаріаш
Jelowiecky Zachariasz див. Єловицький
Захаріаш
Jemec Ignat 605
Jėzus Christus див. Исус Христос
Jėzus Christusz див. Исус Христос
Joannes [...] 814
Jolawicki Zachariasz див. Єловицький
Захаріаш
Jugskowski Paulus див. Jugskowski Pawel
Jugskowski Pawel (Jugskowski Paulus) .1028,
1029
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Kaiewsky Walięnty див. Каєвским Валєнтьш
Kalenikowicz Roman 160
Kalienikowicz Iakow 161
Kalinowski Alexander Walenty
див. Калиновський Валентий Александр
Kalynikowski Mark 985
Kapusta див. Капуста Андрій Тимофійович
Kapusta Andrzei див. Капуста Андрій
Тимофійович
Kapusta Andrzej див. Капуста Андрій
Тимофійович
KarakaAndrey 160
Karp zienc Liesieckiego 605
Karpyenko Petrvszko 160
Karsniczky Sebastian 770
Kasonii Serbin Mihalii див. Касоній Сербин
Мігель
Kasonii Serbyn Mihal див. Касоній Сербин
Мігель
Kaži Girej див. Ґазі-Ґірей
Kazy Girei див. Ґазі-Ґірей
Kędziersky Michal див. Кендзєрський
Міхал
Kerdey Gyrzy див. Кирдєм Мьшжим Юрєм
Kerenko див. Керенко
Kersnowski див. Керсновський Миколай
Kierdanowski див. Кирдановський Іван
Kierdy Mylsky Gyrzy див. Кирдєм
Мылским Юрєм
Kierski Kazimierz див. Кєрський Казімєж
Kiersnowsky Mikolay див. Керсновський
Миколай
Kirdanowski див. Кирдановський Іван
Kirdey Mylsky Jerzy див. Кирдєм Мылским
Юрєм
Kleban Iwan 235
Klimczanko Stepan 160
Klimczenko Andrey 160
Klyeszczowski Ihnath див. Клєщовским
Игнать
Klymko див. Клиліко
Kmicianka Bohdana Filonowna
див. Кмітянка Чорнобильська Богдана
Філонівна
Kmita Czamobylski Filon див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович
Kmita Czamobylski Filon див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович

Kmita Czamobylski Filon Semenowicz
див. Кміта Чорнобильський Філон
Семенович
Kmita Czamobylski Philon див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович
Kmita Czomobylski див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович
Kmytha Czamobolski Chfflon Syemienovycz
див. Кміта Чорнобильський Філон
Семенович
Kmythicz Philion див. Кміта
Чорнобильський Філон Семенович
Kobemicky Thomas див. Kobiemicki
Thomas
Kobiemicki Thomas (Kobemicky Thomas)
1026, 1032
Kociuba Jakuszynski Bohdan див. Коцюб
Якушинський Богдан
Kolbicky Sebestiian див. Кублицький
Себастіан
Kolodynski Lawryn 235
Kotodziejczyk Dariusz 11
Komar Andrey див. Комар Стрельчинський
Андрій Іванович
Komar Denis 158
Komar Ivchno див. Комар Стрельчинський
Юхно
Komar Siemien 158
Komar Svszyszky Nikiphor див. Комар
Никифор Денисович
Komary 820
Komary Strenczynscy Petrowiczowe 820
Komoro[...] Stepan 159
Komorowski Bartosz див. Комаровський
Бартош
Komorowsky Stanislaw (Станіслав) 107,159
Kondratenko Parchom 984
Konieczpolski s Konieczpolia Alexander
див. Конєцполским Алєксандєр
Konopczynski Wladyslaw 15
Kopcinsky див. Копчинський Стефан
Kopczinsky див. Копчинський Стефан
Kopczynski див. Копчинський Стефан
Kopistemiczka Olechnowa 158
Korczewski Mikolai див. Карчевський
Миколай Богданович
Korczewski Mikolaj Bohdanowicz
див. Карчевський Миколай Богданович

Korczowski див. Карчевський Миколай
Богданович
Kordiss Michailo див. Кордиш Михайло
Kordisz Phylion див. Кордиш Філон
Korecka див. Корецька Яхимова Анна
Ходкевичівна
Korecka Anna Chodkiewiczowna
див. Корецька Яхимова Анна
Ходкевичівна
Korecki див. Корецький Яхим Богушович
Korecki Bohdan див. Корецький Богуш
Федорович
Korecki Bohusz див. Корецький Богуш
Федорович
Korecki Iachim див. Корецький Яхим
Богушович
Korecki Jachim див. Корецький Яхим
Богушович
Koreczka Hanna Chodkiewiczewna
див. КорецькаЯхимоваАнна
Ходкевичівна
Koreczka Hanna Chodkiewiczowna
див. Корецька Яхимова Анна
Ходкевичівна
Koreczki Bogusius див. Корецький Богуш
Федорович
Koreczki Iachim див. Корецький Яхим
Богушович
Koreczky Iachim див. Корецький Яхим
Богушович
Komilo Iaczko Ivchnowicz 158
Korothky Thriysthepsky Olechno
див. Короткий Олехно
Korotki Grzegorz див. Короткий Григорій
Олехнович
Korotki Hrygor див. Короткий Григорій
Олехнович
Korowai Andrei див. Коровай Андрій
Korowai Andrzei див. Коровай Андрій
Korzeczki Iachim див. Корецький Яхим
Богушович
Korzeczky Iachim див. Корецький Яхим
Богушович
Kosinski Adam Amilkar 50
Kosowski див. Косовским
Kosska Andrey див. Кошка Андрій Юхнович
Kosska Iwan див. Кошка Іван Юхнович
Kostro Malchier 910
Kowal Iwan див. Ковал Ивая
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Kowalczenko Michaylo 235
Kowalewski Mikolay 951
Kozar див. Козар Богдан Кузьма
Kozar Bohdan див. Козар Богдан Кузьма
Kozar Kondrath див. Козар Кіндрат
Kozuchowska Anna Komarowna
див. Кожуховська Іванова Огапія
Семенівна Комарівна
Kozuchowski див. Кожуховський Василь
Kozuchowski Fedor 520
^
Kozyka Jendrzy 1028
Krasinski Franciszek (Crasinski Franciscus,
Crasinski Franciskus, Crassinski
Franciszek, Craszinski Franciscus) 178,
184, 185, 576, 788
Krasnąsilski див. Красносельський
Krasnosielski див. Красносельський
Krasnosielski Michal 606
Krasnosielsky Ivchno див. Красносєлсюш
Юхно
Krasnosielsky Iwan див. Красносельський
Іван Романович
Krasnosyelski Roman див. Красносельський
Роман
Krawczenko Andrey 160
Krolikowski Ioannes 577
Kropiwnicki див. Кропивницький Сєвєрин
Kropiwnicki Alexander див. Кропивницький
Олександр
Kropiwnicki Seweryn див. Кропивницький
Сєвєрин
Kropiwnicky Michal див. Кропивницький
Михайло
Krosnoselski див. Красносельський
Kublicki див. Кублицький Артим
Kublyczky Sebestian див. Кублицький
Себастіан
Kurilo ziecz Piwovarczin 984
Kutrzeba S. див. Kutrzeba Stanislaw
Kutrzeba Stanislaw (Kutrzeba S.) 10,161
Kuzemenko Szemten 984
Kuzia див. КУзіа
Kuzminko Chwiedor 235
Kvbliczky Ioseph Wasiliewycz 158
Kvbliczky Woyna 158
Kvnass 160
Kvniczka wdowa 15 8
Kwaczanko Syenivtha 160

Labentha Wincenty див. Лабента Вінцентій
Labeta Vincenti див. Лабента Вінцентій
Labeta Wincenty див. Лабента Вінцентій
Labęta Wincenty див. Лабента Вінцентій
Labeta Winceti див. Лабента Вінцентій
Labętha Wincenty див. Лабента Вінцентій
Lanckoronski z Brzezia Jan Mikolay 912
Landorowski Andrzei 984
Lascz de Strzemilecz Stanislaus див. Лащ
Станіслав
Lascz Gerzy (Lascz Gerzy) 811,816, 830,
831,833, 835, 836
Lascz Gerzy див. Lascz Gerzy
Lascz P. див. Лащ зі Стремильча Петро
Lascz Piotr див. Лащ зі Стремильча Петро
Lascz s Trzimilcza Piotr див. Лащ зі
Стремильча Петро
Lascz Stanislaw див. Лащ Станіслав
Lascz Strzemieniecki Stanislaw див. Лащ
Станіслав
Lasko див. Ласко Михайло
Lasko Michailo див. Ласко Михайло
Lasko Michal див. Ласко Михайло
Lasko Wronowiczky Michailo див. Ласко
Михайло
Laskowski Mikolai 685
Lasscz z Trimilcza Petr див. Лащ зі
Стремильча Петро
Laszc див. Лащ зі Стремильча Петро
Laszcz див. Лащ зі Стремильча Петро
Laszcz див. Лащ зі Стремильча Петро
Laszcz Jan 199
Laszcz Piotrz див. Лащ зі Стремильча
Петро
Laszcz s Trzemilcza Piotr див. Лащ зі
Стремильча Петро
Laszcz z Strymilcza Piotr див. Лащ зі
Стремильча Петро
Laszcz z Strzemielcza Stanislaw див. Лащ
Станіслав
Ledenski Trohim див. Лєдияским Трохим
Ledewski Trohim див. Лєдияским Трохим
Ledochowski Jan 703,705
Leppec žyd 984
Lethinsky Krzisztoph 159
Levecz Pavel 984
Levko див. Лєвко
Lewko див. Лєвко
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Liedochowski Makar див. Лєдоховским Map.
Liedochowski Marcin
див. Лєдоховским Map.
Liedochowski Marek див. Лєдоховским Map.
Lieszczynsky Stanislaw 620
Liethinsky Hrinko 159
Ligęza Stanislaw 685
Limont Sczęsny див. Лимомтович Счасиьш
Lipinski W adaw 202
Lipski Andrzei див. Lipski Andrzey
Lipski Andrzey (Lipski Andrzei, Lipsky
Andrzey) 735,740,803
Lipsky Andrzey див. Lipski Andrzey
Liszy Stepan 984
Litwin H. див. Літвін Генрик
Liuthoslawski Marcyn 1026
Loboda див. Лобода Григорій
Loiowacz Czomysz 631
Lopaczki Florian 520
Los Andrzei 984
Losowsky Jan див. Лосовсюш ІЗІнъ
Lubeczki Iwan 984
Lubienieczki Iwan 676
Lubiesowsky див. Lubieszowski Jan
Lubieszowski Jan (Lubiszowsky Jan,
Lubiesowsky) 521, 522, 524
Lubiszowsky Jan див. Lubieszowski Jan
Luczyk 984
Lukian див. Лукыаи
Lukionecz 984
Lukowski Jan 951
Lychy Jasko 984
Lyszakowski Jakub 951

Machynia M. див. Махиня Mapiytu
Maciszewski J. 14
Macko sin Jonowy 984
Mair Mordvchaiovicz 161
Maksimienko Pawel 160
Maly Piotr 605
Malysz 605
Manczanko Zdan 160
Mankowsky Casper див. Маньковским
Kacnqp
Marenienko Naum 688
Marenienko Taras 688
Markowa wdowa 158

Masalski див. Масальський
Maslianka Andruszko 605
Maslowsky Jędrzey 789
Mateiewicz Hrehorey 159
Mateyczenko Stepan 984
Mattias, episcopus praemisliensis 949, 958,
1009, 1020
Matuszewski J. S. 74
Maximenko Demko 688
Maximenko Lawrzin див. Максимєяко
Лаврин
Mazur K. 30,51
Meleszko Iwan див. Мєлєшко Іван
Michal swięty див. Міхал святий
Michalowski C. 795, 822
Micz kusnierz 865
Mieleszko Iwan див. Мєлєшко Іван
Mieleszko Jarmola див. Мєлєшко Ярмола
Mielieszko Iwan див. Мєлєшко Іван
Mierzwinski Jozef Michal 171
Miezakowiecz Karp див. Mizykowiecz Karp
Miezakowski Awrylo 985
Mikolai Biskup swięty див. Миколам
Биску/і свіатым
Mikolai Byskup swięty див. Миколам
Биску/і сватым
Mikolai s Czizowa див. Чижовским
Миколам
Mikolay s Czyzowa див. Чижовским
Миколам
Mikulinska Zophia див. Мелешкова
Ярмолина Зофія Микулинська
Mikulinski див. Микулинський Іван
Петрович
Mikulinski Iwan див. Микулинський Іван
Петрович
Mikulinsky Iwan див. Микулинський Іван
Петрович
Mikulinsky Jan 983
Mikulinsky Jwan див. Микулинський Іван
Петрович
Mikulskį див. Микулинський Іван
Петрович
Mirsky Jakub 763
Mizakowiec Niczypor (Mizakowiecz
Niczypor) 984, 985
Mizakowiecz Niczypor див. Mizakowiec
N iczypor
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Mizykowiecz Karp (Miezakowiecz К аф )
984, 985
Mlynarz Maciei 605
Monwid na Dorohostaiach Crzisztoph
див. Monwid na Dorohostaiach
K rzysztoph
Monwid na Dorohostaiach Krzysztoph
(Monwid na Dorohoztaiach Christoph,
Monwid na Dorohostaiach Crzisztoph)
587, 590, 591
Monwid na Dorohoztaiach Christoph
див. Monwid na Dorohostaiach
K rzysztoph
Mosorek Wasil 631
Mucha Chwedor 235
Myeleszkowicz Zalyessky Iermola
див. Мелешко Ярмола
Mykulynski 481
Mykulynsky Maczy 867
Mykvlinskaya Hordeyowaia 159
Mykvlinsky Piotr див. Микулинський
Петро
Myszka Stanislaw див. Мишка Станіслав
Myszkowicz Andrey 160
Naliwaiko див. Наливайко Сєвєрин
Naramowsky Adam 745
Naruszewicz Krzisztoff див. НарУшєвичь
Криштофъ
Nosarzewski див. Носажевський Войцєх
Noskowski Onopko 158
Nossarzewski Albertus див. Носажевський
Войцєх
Nowosielecki Jan (Nowosielecky Jan,
Nowosieliecki Jan) 563, 565, 570, 579,
602, 640
Nowosielecky Jan див. Nowosielecki Jan
Nowosieliecki Jan див. Nowosielecki Jan
NykielB. 24
Obachanski Joannes 1029
Obodensci див. Ободенські
Obodenscy див. Ободенські
Obodenska Anna de domo Martynowna
Woyciechowska, primo voto Jakuszynska
див. Войцеховська Анна Мартинівна
Obodenski див. Ободенський Богдан
Obodenski див. Ободенський Семен

Obodenski див. Ободенський Семен
Obodenski Bogdan див. Ободенський Богдан
Obodenski Bohdan див. Ободенський
Бощан
Obodenski Semen див. Ободенський Семен
Obodenski Semion див. Ободенський Семен
Obodenski Siemien див. Ободенський Семен
Obodenski Simeon див. Ободенський Семен
Obodensky Bogdan див. Ободенський
Бощан
Obodynscy див. Ободенські
Obodynski див. Ободенський Богдан
Obodynski див. Ободенський Семен
Obodynski Bohdan див. Ободенський
Бощан
Obodzyensky Bogdan див. Ободенський
Бощан
Obodzyensky Syemien див. Ободенський
Семен
Odriwolski Petr див. (Одрывольсюш Пєтрь
Odriwolski Pietr див. СОЭрывольским Пєтрь
Odriwolski Piotr див. (Одрывольсюш Пєтрь
Odrzywolski Piotr див. (Одрывольсюш
Пєтрь
Olessko Florian (Olieszko Florian) 327,418,
621, 641, 668, 672, 687, 688, 784
Olesza див. Олєша Федір
Olexyy Danilowicz 160
Olgerdowicz Ratenski Lubart-Fedor 5,136
Olieszko Florian див. Olessko Florian
Olieszniczky z Oliesz Mikolay 745
Olimpirinko Steszko 235
Olipier див. (Олифєр
Olizar Wolczkiewicz Adam 1028
Omilan 985
Onasko 235
Ophanasowicz Andrei 15 8
Orathowsky Serhey див. Оратовський
Сергій
Oratowski див. Оратовський Андрій
Oryszewski див. Оришовський Ян
Oryszowski Joannes див. Оришовський Ян
Orzewski див. Оришовський Ян
Ossolinscy див. Оссолінські
Ostaphiei, marszalek див. Воловин Остафій
Ostaszewski Jan 913
Ostrogski див. Острозький Януш
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Ostrogski Janusz див. Острозький Януш
Ostroski Janus див. Острозький Януш
Ostroski Janusz див. Острозький Януш
Ostroszky Janusz див. Острозький Януш
Ostrowski див. Острозький Януш
Ostrowski Ianus див. Острозький Януш
Ostrowski Janusz див. Острозький Януш
Ostrozcki Janusz див. Острозький Януш
Ostrozki Janus див. Острозький Януш
Ostrozki Janusz див. Острозький Януш
Ostrozski див. Острозький Януш
Owhiczimski Jury див. СОвлучимьскии
Юрєи
Palczewski Zygmunt 652

Paliulis A Igirdas 8
Panczenko Hordei 688
Panko 984
Panorczenko Jacko 631
Pasyeka Hrinyecz 160
Pawel див. Павло
Pawel, namiestnik woitowstwa pieczarskiego
631
Pawlowsky Christophorus (Pawlowsky
Christophorus) 703, 705
Pawlowsky Christophorus див. Pawlowsky
Christophorus
Pawlvscenko Wasko див. Павлущенко
Васько
Pawlvszczenko Wasko див. Павлущенко
Васько
Pawsza див. Павша Якуб Богуфалович
Pawsza Jacub див. Павша Якуб
Богуфалович
Pękoszewski Stanislaw див. Пємкошєвскии
Станислав
Pessoczynsky Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Phiedorecz 605
Philip gamczar 160
Philonowicz Anthon 15 8
Piaseczinski див. Пісочинський Лаврин
Piaseczinski Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Piaseczinsky Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Piaseczki Waclaw див. Піасєцкии Вацлавь
Piaseczynscy див. Пісочинські

Piaseczynski див. Пісочинський Лаврин
Piaseczynski Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Piaseczynski Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Piaseczynski Lawryn див. Пісочинський
Лаврин
Piaseczynski Lawryn див. Пісочинський
Лаврин
Piaseczynsky див. Пісочинський Лаврин
Piaskowsky Р. 763
Piasocynski див. Пісочинський Лаврин
Piasoczi/iski див. Пісочинський Лаврин
Piasoczinski Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Piasoczinski Lawrzin див. Пісочинський
Лаврин
Piasoczinski Lawrzyn див. Пісочинський
Лаврин
Piasoczinsky Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Piasoczinsky Lawrzin див. Пісочинський
Лаврин
Piasoczinsky Lawrzin див. Пісочинський
Лаврин
Piasoczynscy див. Пісочинські
Piasoczynski див. Пісочинський Лаврин
Piasoczynski Jakob див. Пісочинський Якуб
Piasoczynski Lawryn див. Пісочинський
Лаврин
Piasoczynski Lawryn див. Пісочинський
Лаврин
Piasoczynski Lawryn див. Пісочинський
Лаврин
Piasoczynski Wawrzyniec
див. Пісочинський Лаврин
Piasoszynski Lawryn див. Пісочинський
Лаврин
Piasseczinski Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Piaszeczinski Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Piathniczanski Myszko див. Петничанський
Мисько
Pieniązek Jan s Kroblowey див. Пєніажокь
ГАн
Piesocinski див. Пісочинський Лаврин
Piesoczinski див. Пісочинський Лаврин
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Piesoczinski Lavrin див. Пісочинський
Лаврин
Piesoczinski Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Piesoczinski Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Piesoczinski Lawryn див. Пісочинський
Лаврин
Piesoczinski Wawrziniec див. Пісочинський
Лаврин
Piesoczinsky Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Piesoczinzki див. Пісочинський Лаврин
Piesoczyncki Wawrziniec див. Пісочинський
Лаврин
Piesoczynski див. Пісочинський Лаврин
Piesoczynski Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Piesoczynski Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Piesoczynski Lawryn див. Пісочинський
Лаврин
Piesoczynski Wawrziniec див. Пісочинський
Лаврин
Pieszoczinski Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Pieszoczinski Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Pieszoczinsky Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Pieszoczynski Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Pieszoczynsky Lawrin див. Пісочинський
Лаврин
Piethiniczanski Miško, dicti Nicolai
див. Петничанський Мисько
Pietihorecz Jurko 605
Pietrykowski див. Петриковський Андрій
Piwenko Jacko 984
Plaza S. 32
Ploski див. Плоський Павєл
Plosky Pawel див. Плоський Павєл
Plotnicki Lawrzin див. Плотницький Лаврин
Plotnicki Wawrzin див. Плотницький
Лаврин
Plotnicki Wawrziniec див. Плотницький
Лаврин
Plotnicky Lawryn див. Плотницький
Лаврин

Plotnicky Lawrzin див. Плотницький
Лаврин
Plotniczky Lawrzin див. Плотницький
Лаврин
Pociei Adam див. Патєи Адам
Poczuycenko Rzycko 984
Podczenko Iwan 688
Podhaiecki див. Подгаєцький Леонтій
Podhaiecki Leo/ity див. Подгаєцький
Леонтій
Podhaieczky Leonty див. Подгаєцький
Леонтій
Podhajeczki Leonty див. Подгаєцький
Леонтій
Podphilipski iz Popieluch Stanislaw 906
Popowycz Anthon 160
Poradowski Mikolai 479
Porembinsky Stanislaw див. Порембінський
Станіслав
Poroytko Maxym 984
Postholowsky Siemien 159
Pothaysky 481
Pothocky Adam див. Потоцький Адам
Potocky Adam див. Потоцький Адам
Powolny Mykolay див. Повольний
Миколай
Prochaska А. див. Прохаска Антоній
Proskumenko Lesko 985
Prusinowsky Adam 814
Przilocki Sachno Serheiewicz 326
Przilvczkiy Chwiedor 159
Przilvczkiy Iwan 159
Przilvczkiy Serhey див. Прилуцький Сергій
Дем’янович
Przilvczkiy Syemyen 159
Przylvczka Hriszkowaya 160
Pulaski K. див. Пуласький Казімєж
Puzina Irzy див. Ш зына Юрєи
Rachnowski Andrzei 15 8
Radula Piotroszyn zięc 235
Radziminski L. Z. 5 ,1 3 6
Radziwillowie див. Радзивілли
Raiecki Jan див. Раєцкии ХАн
Rewa Ywan 984
Rinczenko Fiedor 235
Roięnko Lawrin 631
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Romascenko Petro 984
Roznosinski див. Розношияскии Захариіашъ
Roznoszinski Zachariasz див. Розношинскии
Захариіапгь
Roznoszynski див. Розношияскии
Захариапгь
Ruzinski Kiryk див. Ружинський Кирик
Ruzinski Roman див. РУжияским Ромая
Ruzinsky Roman див. РУжияскиї/ Ромая
Rycko 984
Rylski Tadeusz 202
Rzeznik Jan 984
Rzyczko 984
Saborowsky Siemion див. Сабаровський
Семен
Sadowski Andrzei див. Садовський Андрій
Salski див. Сальський Іван
Sanczicz Iwassko 161
Sanguszko Roman див. Санґушко Роман
Федорович
Sanguszkowicz Roman див. Санґушко Роман
Федорович
Sanguszkowie див. Санґушки
Sapieha Lukasz 652
Sapiežyna Lukaszowa Zofia 187
Sawczynski Hrihor див. Савчинський
Григорій
Sawka 605
Sawkowycz Wasily 160
Scikitinski Dmitr див. Щикитинський
Дмитро
Scykytinsky Dmitr див. Щикитинський
Дмитро
Sczerbic Paulus 373,382
Sczikitinski Dmitr див. Щикитинський
Дмитро
Sczikitinsky Dmitr див. Щикитинський
Дмитро
Sczykitinski Dmitr див. Щикитинський
Дмитро
Sczykitynski Dmitr див. Щикитинський
Дмитро
Sczykyczinski Dmitr див. Щикитинський
Дмитро
Sczykyczinski Dmytr див. Щикитинський
Дмитро

Sczykytinsky Dmitr див. Щикитинський
Дмитро
Semkowicz W. див. Semkowicz Wladyslaw
Semkowicz Wladyslaw (Semkowicz W.) 10,
161,202
Siczenko Phedor 160
Sieleczky Prokop див. Сєлєцюш Прокопь
Siemyenowicz Wasily 15 8
Sieniawski див. Сенявський Адам Гієронім
Sierakowsky z Boguslawic M artin 587, 591
Sierchowieczki 685
Sigismundus див. Сиґізмунд I
Sigismundus див. Сиґізмунд III
Sigismundus Augustus див. Сиґізмунд
Авґуст
Sigismundus Tertius див. Сиґізмунд III
Sigismundus III див. Сиґізмунд III
Sigmundus див. Сиґізмунд III
Sila Nowicki Michal див. Сила Новицький
Михайло
Siodelnik Piotr 235
Slachticz Ywasko 984
Slawicki див. Славицький Ян
Slawinski див. Славицький Ян
Slawnicki Iliasz 818
Sleska Iwan див. Слезка Іван
Slezka Iwan див. Слезка Іван
Slezka Jwan див. Слезка Іван
Sliezka Iwan див. Слезка Іван
Sliozka Iwan див. Слезка Іван
Slupica Hrehor див. Слупиця Григорій або
Ждан Богданович
Slupicia Hrehor див. Слупиця Григорій або
Ждан Богданович
Slupicza Hrehor див. Слупиця Григорій або
Ждан Богданович
Slupicza Hrehori див. Слупиця Григорій або
Ждан Богданович
Slupycza Hrehori див. Слупиця Григорій
або Ждан Богданович
Sluzka Ywan див. Слезка Іван
Slynczenko Semen 984
Smoil Harczonovicz 161
Snieczki Stephanus див. Снєцький Стєфан
Snyeczki Stehpanus див. Снєцький Стєфан
Sobiesky Marek див. Собєскии Марєкь
Soborowsky Chwedor Brathkowicz 158
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Soborowsky Iwan Onikyiewycz 159
Soborowsky Svpron Brathkowicz 158
Sokolowski A. 30
Sokolowski Mathis 358
Solowyowsky Wasiliei 159
Sowin Boris Iwanowicz див. Сова Борис
Іванович
Spiczinski Alexander див. Спичинський
Олександр
Spiczynski див. Спичинський Олександр

Spieralski Z. 6
Stanislaw 605
SteWowky Mihayto див. Стєбліаяка Михамло
Stefan Batory див. Стефан Баторій
Stephan див. Стефан Баторій
Stephanus див. Стефан Баторій
Strilin Izrael 161
Strus див. Струс з Коморова Юрій
Strus Georgium див. Струс з Коморова Юрій
Strus s Komarowa Gierzy див. Струс з
KoMopQBa Юрій
Strus s Komarowa Ierzi див. Струс з
Коморова Юрій
Strus s Komarowa Jerzy див. Струс з
Коморова Юрій
Strus s Komorowa Gerzy див. Струс з
Коморова Юрій
Strus s Komorowa Gierzi див. Струс з
Коморова Юрій
Strus s Komorowa Jerzy див. Струс з
Коморова Юрій
Strus z Komorowa Jerzy див. Струс з
Коморова Юрій
Struss Jerzy див. Струс з Коморова Юрій
Strusz s Komarowa Jerzy див. Струс з
Коморова Юрій
Strusz s Komorowa Gerzy див. Струс з
Коморова Юрій
Strusz s Komorowa Jerzy див. Струс з
Коморова Юрій
Strusz s Komorowa Yerzi див. Струс з
Коморова Юрій
Stryzowski див. Стрижовський Гнівош
Дмитрович
Stryzowski див. Стрижовський Гнівош
Дмитрович
Stryzowski Gniewusz див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович

Stryzowsky Fedor див. Стрижовський
Федір Г нівошович
Strzelczinski Mark див. Стрельчинський
Марко
Strzelczynski див. Стрельчинський Марко
Strzembosz Piotr див. Стрємбопгь Пєтрь
Strzizevski Gnyevos див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Strzizowski Gniewosz див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Strzyzawski Phiedor див. Стрижовський
Федір Г нівошович
Strzyzewsky Gnyevos див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Strzyzowski Gniewosz див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Strzyzowski Gniewosz Dmitrowicz
див. Стрижовський Гнівош Дмитрович
Strzyzowsky Gniewos див. Стрижовський
Гнівош Дмитрович
Stzryzowski див. Стрижовський Гнівош
Дмитрович
Sulikowski див. Суліковський Миколай
Sulkowski див. Сулковський Вацлав
Šwięcki Раиііп 202
Šwięcki T. див. Свєнцький І
Swierski Piotr 983
Swietunowicz 171
Swoszczowsky J. див. Свошовским ЇЛн
Syewrvkowicz Boris 160
Sygmunt Trzeci див. Сиґізмунд III
Syla Nowicki Michaylo див. Сила
Новицький Михайло
Szabarowski Semen 800
Sząderowsky Dmitr див. Шандировський
Дмитро
Sząderowsky Michailo 158
Szanderowscy див. Шаньдьіровьскиє
Szanderowska Chwiedorowa 160
Szandirowski Fedor див. Шандировський
Федір
Szandirowski Phedor див. Шандировський
Федір
Szandyrowski Bogdan 630
Szandyrowski Siemien див. Шандировський
Семен
Szandyrynski див. Шандировський Семен
Szaskewyc Fedor див. Шашкович Федір
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Szasskowicz Michaylo див. Шашкович
Долбуновський Михайло
Szasskowicz Wasiley див. Шашкович
Василь
Szaszkiewicz Fedor див. Шашкович Федір
Szaszkowicz Mikolai див. Шашкович
Долбуновський Миколай
Szayow Kūnas 235
Szczvrowsky Kvzma 158
SzikSiemko 631
Szlachczinsky див. Шляхтинсысий Матєй
Sznieczki Staphanus див. Снєцький Стефан
Sznieczki Stephanus див. Снєцький Стефан
Szoltan 235
Tarassowycz Theressko 160
Tamowski Joannes (Thamowski Joannes,
Tramowski Joannes) 560, 563, 570, 579,
602,
621, 640, 641
Telicky Petrus див. Tylicky Petrus
Temczenko Ywan 161
Thabarcza 605
Thalwosz Adam див. Талвош Адам
Thamowski Joannes див. Tamowski Joannes
Thissa Chwedor 160
Thrvsienko Lewko 160
Thukalski Stanislaw див. Тукалскии
Станислав
Thyr Wasyliewycz 160
Tilicki Petrus див. Tylicky Petrus
Timko 605
Tomkowicz Oliexi див. Томкович Олексій
Trąbczinski Christophorus
див. Тромпчинський Кшиштоф
Trąpczynski Christophorus
див. Тромпчинський Кшиштоф
Tramowski Joannes див. Tamowski Joannes
Trzebuchowsky Jan 830, 831, 833, 835, 836
Trzebyczki Andrzei див. Трембицький
Андрій
Tudrik 520
Turska див. Турська Миколаєва Зоф’я з
Кліщова
Tursowski Jusko 984
Tylicky Petrus (Tilicki Petrus, Telicky Petrus,
Tyiiczky Petms) 735, 762, 763, 780, 783,
795,
822, 859, 898
Tyliczky Petras див. Tylicky Petrus

Ulanowscy 835
Uruski Seweiyn 50
Vczkowicz Andrzei 984
Vladislaus див. Владислав IV
Vlenko Iwan 984
Vlenko Waszyl 984
Volski Dunin Pertras див. Вольскии Пєтрь
Wackowicz Michal 171
Wasil Wyothesskowycz 161
Wasiuta 984
Waskanenko Juchno див. Васканенко Юхно
Waskowski див. Waskowski Mikolai
Waskowski Mikolai (Waskowski) 446,460,
468
Waszyl, ziecz Bobrykowy 984
Werchniaczky Iaszko див. Верхняцький
Ясько
Węzyk Petras 1032
Wielhorski Alexander див. Вилгорсюш
Алєксаядєр
Wielhorsky Alexander див. Вилгорскии
Алєксаядєр
Wiencenti див. Лабента Вінцентій
Wierbowski Mikolai див. Вербовський
Миколай
Wierbowski Mikolay див. Вербовський
Миколай
Wierchniacki lasko див. Верхняцький Ясько
Wierzbicky Pawel 763
Wierzbowski див. Вербовський Миколай
Wiesiolowski Р. див. Вєсєловскии П єтр ь
Wilczek див. Wilczek Sebestian
Wilczek Sebestian (Wilczek) 689,691
Wincenti див. Лабента Вінцентій
Wincenty див. Лабента Вінцентій
Wiszniewieczki Andrzei див. Вишневецький
Андрій
Wiszniewieczky Adam див. Вишнєвєцкии
Адам
Witkowski 934,937,952
Wladyslaw див. Владислав IV
Wladyslaw Czwarty див. Владислав IV
Wlodkiewiczowa Anna див. Володкевича
Стефанова Михайловича Ганна
Богданівна Корчевська
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Wodzinski Joannes 785
WolffJ. див. Вольф Юзеф
Wolodkowiczowa див. Володкевича
Стефаиова Михайловича Г анна
Богданівна Корчевська
Woloszin Hrehor 631
Woloszin Jura 631
Woloszin Michal 631
Woloszyn Andrzei див. Волошин Андреи
Woiski Dunin Petrus див. Вольским Пєтрь
Woiski Piotr див. Вольскии Пєтрь
Woiski Stanislaum див. Вольський Станіслав
Woiski Woicziech див. Вольський Войцєх
Worozbit Bogdan 605
Wysocki див. ВисоцькийЯн
Wysocki Ian див. Висоцький Ян
YemeczStecko 984
YemeczWasko 984
Yesus Christus див. Ису с Христос
Ywan див. Ивая
Ywanko hetman див. Иваяко гєтман
Zabokriczki Dachno 158
Zabokriczki Iwan див. Жабокрицький Іван
Zabokriczki Wasili див. Жабокрицький
Василь
Zabokrzyczki див. Жабокрицький Данило
Zabyela Iwassko 160
Zahorowski Alexander див. Загоровским
Алєксалдє/?
Zahorowski Vasil див. Загоровський Василь
Zaleski Stephan 983
Zalieski Andrzey 811,816
Žaiski Jan 770
Zamoiski J. див. Замойський Ян
Zamoiski Joannes див. Замойський Ян
Zamoisky J. див. Замойський Ян
Zamoisky Joannes див. Замойський Ян
Zamoyscy див. Замойські
Zamoyski de Zamoscie Joannes
див. Замойський Ян
Zamoyski Jan див. Замойський Ян
Zamoyski z Zamosca Jan див. Замойський Ян
Zanczenko Andrzei 985
Zaroba Andrzei 631
Zaskowski Fedor див. Жашковський Федір
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Zaslawski Janusz див. Жаславський Януш
Zaslawski Michal див. Жаславський
Михайло
Zbarasci див. Збаразькі
Zbarascy див. Збаразькі
Zbaraski див. Збаразький Корибутович
Януш Миколайович
Zbaraski Chrystoph див. Збаразький
Крипггоф Янушович
Zbaraski Gerze див. Збаразький Юрій
Янушович
Zbaraski Gerzy див. Збаразький Юрій
Янушович
Zbaraski Ianvsz див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Zbaraski Janusz див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Zbaraski Janusz Mikolaiewicz
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Zbaraski Janusz Mikolaiowicz
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Zbaraski Janusz Mikolaiowycz
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Zbaraski Jerzy див. Збаразький Юрій
Янушович
Zbaraski Jurii див. Збаразький Юрій
Янушович
Zbaraski Krysztoph див. Збаразький
Крипггоф Янушович
Zbaraski Krzysztof див. Збаразький
Крипггоф Янушович
Zbaraski Yanvsz див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Zbarasky Janusz див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Zbarasscy див. Збаразькі
Zbarazcy див. Збаразькі
Zbarazki див. Збаразький Корибутович
Януш Миколайович
Zbarazki Janusz див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Zbarazki Janusz Mikolaiowicz
див. Збаразький Корибутович Януш
Миколайович
Zbarazki Janvsz див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович

Zbarazky Janusz див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Zbarazski див. Збаразький Корибутович
Януш Миколайович
Zbarazski Ianusz див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Zbarazski Janusz див. Збаразький
Корибутович Януш Миколайович
Zbarazski Jurii див. Збаразький Юрій
Янушович
Zbarazski Krzysztof див. Збаразький
Криштоф Янушович
Zbarszki Krysztoph див. Збаразький
Криштоф Янушович
Zienowicz Krzistoff див. Зєноєвичь
Крыштофъ
Zigimont Trzecy див. Сиґізмунд III
Zigmunt August див. Сиґізмунд Авґуст
Zigmunt III див. Сиґізмунд ПІ

Zithnisky z Wythawy Wasyly 158
Zochowski див. Жоховський Павло
Zolkiewsky Stanislaw див. Жулкєвський
Станіслав
Zubienko Lawrin див. ЗУбєяко Лавры н
Zukowsky Walierzyan див. Жуковський
Валеріан
Zvrba Parchom 161
ZvrbaPhvrs 161
Zyalowsky Iwan 158
Zygmunt August див. Сиґізмунд Авґуст
Zygmunt Trzeci див. Сиґізмунд ПІ
Zygmunt III Waza див. Сиґізмунд III
Zygmunth August див. Сиґізмунд Авґуст
Zygmunth Trzeci див. Сиґізмунд III
[...]avrskiW asil 848
[...]skj Mikolaj 789
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК*
Агрономічне див. Вишня
Адамчичи див. Адамчичі
Адамчичі (Адамчичи), м-к 439,443,462
Аисия див. Айсин (І)
Аисияка див. Айсинка
Амсинь див. Айсин (І)
Айсин (І) (At/син, Амсинь, Гамсия, Aysyn,
Ayszim), м-к, м. 104, 105, 110-112, 117,
796,
797, 875, 876, 889, 949, 984, 986,
987,1002,1003,1024. Див. також Айсин
(І) або Липовець, Липовцы
Айсин (II) (Гаисия, Aisin, Aiszim, Aysim), м.,
сел. 5 6 ,59,111,246,247,983
Айсин (І) або Липовець (Aysyn alias
Lipowiec), м-к, м. 94, 799, 856.
Див. також Айсин (І), Липовцы
Айсинка (Аисияка, Aysinka, Hayszynka), p.
983-985, 995
Айсинський маєток 104, 114, 115,737, 865,
983, 985, 995
Андрійча діброва (Аньдрєичаїа дуброва)
415
Антоники, ліс (Антоники, лєс) 385
Аятоники див. Антоники
Аньдрєичаїа дуброва див. Андрійча діброва
Баєв див. Баїв
Баїв (Баєв), с. 173,176
Баиков див. Байків
Бамковь див. Байків
Байків (Баиков, Бамковь, Baykow), ур. 80,
209, 210, 226, 358
Балаядыискаіа пасєка 385
Барскоє староство 194,195
Батів (Батовь), сел. 287,288
Батовь див. Батів
Баш а,р. 195
Белзьке воєводство (Бєлскоє воєводство,
Belskie, Belskie wojew6dztwo) 11, 107,
108, 128,479,480, 811,816, 830, 831,
833, 835, 836

Бєлка, p. 385
Бєлоцє/жовским кгрунт
див. Білоцерківське староство
Бєлоцєрковскоє староство
див. Білоцерківське староство
Бєлоч, р. 282
Бєлскоє воєводство див. Белзьке
воєводство
Бендери див. Тегіня
Бєрєзки, ? 386
Березова (Бєрєзова), с. 760, 761
Бєрєзова див. Березова
Бєрєстєискоє мєсто див. Берестя
Бєрєстєнок, с. 306
Бєрєстє див. Берестя
Бєрєстє див. Берестя
Берестя (Бєрєстє, Бєрєстє, Бєрєстьє,
Бєрєстємскоє мєсто, Brzešč), м. 27-29,
140, 147, 148, 389, 399, 559, 560, 1035
Бєрєстьє див. Берестя
Бєсєдки див. Бесідки
Бєсєдки див. Бесідки
Бєсєдковскаїа рудка, ур.? 209
Бесідки (Бєсєдки, Бєсєдки), сел. 267,268,
2 76,614-617,619
Бєльскь див. Бєльськ
Бєльськ (Бєльскь), м. 6, 137, 138
Бжезє (Брєзє, Brzezie), м-к, м. 12,478-480,
912
Бжезіни, м. 1040
Бидгощ (Bydgoszcz), м. 44, 718
Билия див. Билін
Билін (Билия), м-к 253
Бискулчизна (Бискупьщизна), м-к 194
Бискупьщизна див. Бискулчизна
Біла Церква (Bela Czerkwa), м. 452,481
Білоцерківське (Бєлоцє/жовскоє) староство
95, 275, 386, 845, 849, 864, 883, 898, 907,
918, 934, 944
Блєдливоє (Блєдликовоє) полє 656,670

* Скорочення: гор. - городище, зам. - замок, м-к - маєток, м. - місто, містечко, р. - ріка, річка,
сел. - селище, с. - село, ур. - урочище. Назви подаються в сучасній транскрипції (як у вступі та
видавничих заголовках до документів) і в транскрипції, засвідченій документами.
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Блєдликовоє полє див. Блєдливоє ПОЛЕ
Боблів (BoWow), с. 107,159
Бобров, с. 154
Бог (Бог, Богь, Буг, Південний Буг, Boh), р.
9-11, 59, 64, 69, 76, 80, 83, 95,145,170,
171,209,222,224,273,278,283,300,312,
313,358, 359, 386,419,454,455, 597,600,
694,
713, 896, 911,916,1015,1016
Бог див. Б о г
БогуславскоЕ староство див. Богуславське
староство
БогуславскоЕ староство див. Богуславське
староство
Богуславське (БогуславскоЕ, БогуславскоЕ)
староство 95, 845, 849, 864, 883, 898,
907, 918, 934, 944
Богуш (Богуш, Богуша, БогушЕ, Богуші,
Богушы), сел. 267, 268, 614-616, 619
Богуш див. Богуш
Богуша див. Богуш
БогушЕ див. Богуш
Богуші див. Богуш
Богушы див. Богуш
БокиЕвка див. Бокіївка
БокиЕвка див. Бокіївка
Б о к и е в ц е д и в . Б о к іїв ц і

див. Бокіївці
Бокиювка див. Бокіївка
Бокіївка (БокиЕвка, Бокиєвка, Б о к и е в ц е ,
Б о к и е в ц ы , Бокиювка, Бокіївці,
Bokyowka), с. 74, 76-78, 699, 707, 708,
712, 877, 878, 999, 1000
Бокіївці див. Бокіївка
Борків (Борковь), м-к 284, 285
Борковь див. Борків
Борсків (Борсков, Борсковь), с. 74, 565567, 571,629
Борсков див. Борсків
Борсковъ див. Борсків
Борсуківці (Борсуковцы), сел. 281
Борсуковцы див. Борсуківці
Бортниківці (Бо/ттниковцы), м. 1021
Бо/ттниковцы див. Бортниківці
Браилов див. Браїлів
Брашюв див. Браїлів
Браїлів (Браилов, Браилов), м. 74, 76, 78,
699, 707, 708,713, 877, 878
Браслав див. Брацлав
Бокиєвцьі

Браславліа Подолского воєводство
див. Брацлавське воєводство
Браславль див. Брацлав
Браславль див. Брацлав
Браславль див. Брацлав
Браславль див. Брацлав
Браславль Подольскии див. Брацлав
Браславль Подольскии див. Брацлав
Браславльскоє воєводство
див. Брацлавське воєводство
Браславскаїа дорога 385
Браславскаїа зємліа див. Брацлавська земля
Браславскаїа и Вєницкаїа зємліа
див. Брацлавська і Вінницька земля
Браславскии замок див. Брацлавський
замок
Браславскии замок див. Брацлавський
замок
Браславскии замок див. Брацлавський
замок
Браславскии край 842. Див. також
Брацлавська земля, Брацлавська і
Вінницька земля, Брацлавське
воєводство, Брацлавське і Вінницьке
воєводство, Брацлавщина, Поділля,
Подільська земля, Подільський край,
Східне Поділля
Браславскии повєт див. Брацлавський
повіт
Браславскии повєт див. Брацлавський
повіт
Браславскии повєт див. Брацлавський
повіт
Браславскии повєт див. Брацлавський
повіт
Браславскоє воЕводство див. Брацлавське
воєводство
БраславскоЕ воєводство див. Брацлавське
воєводство
Браславскоє воЕводство див. Брацлавське
воєводство
БраславскоЕ воєводство див. Брацлавське
воєводство
Браславскоє и Вєницкоє воєводство
див. Брацлавське воєводство
Браславскоє и Вѣницкое воєводство
див. Брацлавське воєводство
Браславскоє и В Ѣ н и ц коб воєводство
див. Брацлавське воєводство
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Браславскоє староство див. Брацлавське
староство
Браславскоє староство див. Брацлавське
староство
Браславскоє староство див. Брацлавське
староство
Браславскоє староство див. Брацлавське
староство
Браславьль див. Брацлав
Браславьль див. Брацлав
Браславьль Подолским див. Брацлав
Браславьским замок див. Брацлавський
замок
Браславьским повєт див. Брацлавський
повіт
Браславьским повєт див. Брацлавський
повіт
Браславьскоє воєводство див. Брацлавське
воєводство
Браславьскоє воєводство див. Брацлавське
воєводство
Браславьскоє мєсто див. Брацлав
Браславьскоє староство див. Брацлавське
староство
Браславьскоє староство див. Брацлавське
староство
Браслов див. Брацлав
Брасловскоє воєводство див. Брацлавське
воєводство
Брасьлавль див. Брацлав
Брасьлавьль див. Брацлав
Брасьлавьским повєт див. Брацлавський
повіт
Брасьлавьскоє воєводство
див. Брацлавське воєводство
Брацлав (Браслав, Браславль, Браславль,
Браславль, Браславль, Браславьль,
Браславьль, Брасьлавль, Брасьлавьль,
Браславль Подольским, Браславль
Подольским, Браславьль Подолским,
Браславьскоє мєсто, Браслов, Брлслав,
Браславль, Брлславль, Braclaw, Braclaw,
Braczlaw, Braczlawskie miasto, Braslavl,
Braslaw, Braslawl, Brasluwl, Bratslav), m.
8, 9, 11, 12, 15-17, 24, 32, 34, 35, 37, 38,
45, 47, 56, 58, 66, 69, 82, 83, 92, 109,
118-121, 123, 136, 137, 143, 144, 149,
150, 154, 155, 157, 159, 160, 162, 165,
171, 187, 188, 193-196, 198, 202, 208,

222, 232, 234, 243, 247, 248, 250, 251,
272-274, 309, 311, 312, 314, 315, 325,
326, 329, 331, 333, 336, 351, 359, 365,
367-369, 383, 385, 387, 388, 391, 392,
394, 396, 398, 3 9 9 ,4 1 8 ,4 2 0 ,4 2 3 ,4 3 6 4 3 8 ,4 5 2 ,4 5 8 ,4 6 0 ,4 6 8 ,4 7 1 ,4 7 3 ,4 8 1 48 3 ,4 8 8 -4 9 0 ,4 9 4 ,4 9 6 ,4 9 7 ,4 9 9 , 503507, 509-511, 515-521, 523, 524, 527,
531, 533-538, 544-547, 551, 553, 554,
557, 558, 565, 570-572, 581, 592-599,
602, 604, 607-611, 613, 614, 620-624,
626-629, 632-642, 644, 645, 647, 654,
657-659, 661-666, 673, 675-679, 682,
689, 690, 692, 697-702, 734, 742, 746,
750, 897
Брацлавська земля (Браславскал землю) 8,
742. Див. також Браславским крам,
Брацлавська і Вінницька земля,
Брацлавське воєводство, Брацлавське і
Вінницьке воєводство, Брацлавщина,
Поділля, Подільська земля, Подільський
край, Східне Поділля
Брацлавська і Вінницька земля
(Браславскаа и Вєницкаа зємла) 8,135.
Див. також Браславским крам,
Брацлавська земля, Брацлавське
воєводство, Брацлавське і Вінницьке
воєводство, Брацлавщина, Поділля,
Подільська земля, Подільський край,
Східне Поділля
Брацлавське воєводство (Браславла
Подолского, Браславльскоє, Браславскоє,
Браславскоє, Браславскоє, Браславскоє,
Браславьскоє, Браславьскоє,
Брасловскоє, Брасьлавьскоє,
Браславскоє, Браславскоє, Брлславскоє,
Браславскоє и Вєницкоє, Браславскоє и
Вѣницкое, Браславскоє и Вѣиицкое
воєводство, Брацлавське і Вінницьке
воєводство, Braclawskie, Braczlawskie,
Braczslawia Podolskiego, Braslawla
Podolskiego, Braslawskie, Braslawskie,
Bratslawskie wojew6dztwo, Braclaviensis,
Braczlauiensis palatinatus) 5-20, 25, 2 738,40-48, 50-52, 56, 60, 61, 66, 68, 69,
71-73, 78, 82, 86, 97, 99, 101, 106-111,
113, 115, 117, 122, 123, 125, 128, 129,
140, 146, 157, 175, 178, 180, 184, 185,
188, 189, 191-195, 197, 199, 202, 207,
208, 217, 230, 232, 235, 237, 243, 249,
252-254, 260, 264, 266-268, 271-275,
277, 281-283, 285, 287, 288, 293, 294,
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297, 304, 306, 309, 311-314, 321, 323,
325, 328, 331, 337, 338, 341, 345, 351,
365, 367, 375, 376, 383, 384,403-405,
41 5,418,419,421,423,424,436-440,
4 4 3 ,450-455,458,459,461,462,469,
4 7 2 ,473,476-480,484,486,488,494,
498, 501-507, 510, 515, 516, 525, 528,
529, 536, 552, 554, 561, 565, 566, 568,
577, 595, 597-600, 602, 607, 609, 615617, 620, 623, 627, 635, 640, 644, 654,
655, 660, 664, 676, 694, 697, 699-702,
704, 705, 710-713, 715, 718, 720, 722724, 726, 727, 731, 735-738, 744, 746750, 754, 755, 757, 759-762, 765-767,
769, 770, 773, 775-777, 779, 780, 781,
788-790, 792, 793, 795, 797, 798, 800,
804, 805, 807, 808, 810, 812-816, 818,
819, 823-825, 827, 829, 831, 833, 834,
836, 838, 845, 848, 849, 851, 854, 858,
861, 862, 865, 867-869, 871-874, 877,
879, 881, 883, 884, 888, 889, 891, 892,
897, 899, 903, 908-910, 913-917, 922925, 927-929, 931, 932, 934, 935, 937,
940-942, 948, 950, 951, 954, 959-961,
963-965, 968, 969, 971, 973, 976, 980,
982,
984, 985, 988, 991-993, 997, 998,
1006, 1007, 1010, 1011, 1019,1021, 1022,
1025,1027,1034,1046. Див. також
Браславским край, Брацлавська земля,
Брацлавська і Вінницька земля,
Брацлавщина, Поділля, Подільська
земля, Подільський край, Східне Поділля
Брацлавське і Вінницьке воєводство
(Браславскоє и Вєницкоє, Браславскоє и
Вѣницкое, Браславскоє и Вѣницкое
воєводство) 140, 141. Див. також
Браславским крам, Брацлавська земля,
Брацлавська і Вінницька земля,
Брацлавське воєводство, Брацлавщина,
Поділля, Подільська земля, Подільський
край, Східне Поділля
Брацлавське староство (Браславскоє,
Браславскоє, Браславскоє, Браславскоє,
Браславьскоє, Браславьскоє староство,
Braclawskie starostwo, Bratislawensis
capitaneatus) 6, 21, 56, 59, 60, 65, 67, 70,
115, 122, 124, 189, 198, 213, 218, 224,
235, 300, 304, 321, 336, 355-357, 739,
740, 895, 898
Брацлавський замок (Браславскии,
Браславскии, Браславскии, Браславьскии
замок, Braclawski, Braclawski,

Braczlawski, Braczlawski, Braslawski,
Braszlawski zamek) 9, 16, 37,48, 59, 70,
73, 107, 118, 120, 126, 143, 157, 163, 165,
172, 177, 188, 194, 233, 244, 248, 250,
273, 312, 314, 325, 365, 368, 384,419,
4 21,43 6 ,4 3 8 ,4 5 2 ,4 5 8 , 469,471,498,
503, 513, 516, 517, 519, 521, 536, 538,
545, 547, 566, 581, 593-595, 602-604,
607, 610, 615, 629, 632, 637, 639, 641,
644, 655, 658, 661, 663, 673, 676, 688,
690,
692, 697, 699, 700, 809, 892
Брацлавський повіт (Браславскии,
Браславскии, Браславскии, Браславскии,
Браславьскии, Браславьскии,
Брасьлавьскии, Брлславским пов є т ,
Braczlawski powiat) 14, 17-19, 27, 60,
147-149, 153, 156, 157, 159, 165, 173,
176, 177, 179, 180, 187, 188, 192, 203,
232, 233, 239-241, 244, 248, 249, 255,
257, 264, 265, 268-271, 275, 276, 279,
282,
284, 300-302, 310, 312, 315, 316,
352, 363, 365, 390, 393, 396-399,401,
404, 507, 508, 661, 728, 749, 892
Брацлавщина 48,51,107,273. Див. також
Браславскии край, Брацлавська земля,
Брацлавська і Вінницька земля,
Брацлавське воєводство, Брацлавське і
Вінницьке воєводство, Поділля,
Подільська земля, Подільський край,
Східне Поділля
Брєзє див. Бжезє
Брлслав див. Брацлав
Бріаславль див. Брацлав
Брлславль див. Брацлав
Брлславскии пов єт див. Брацлавський
повіт
Бріаславскоє воєводство див. Брацлавське
воєводство
Бріаславскоє воєводство див. Брацлавське
воєводство
Брлславскоє воєводство див. Брацлавське
воєводство
Буг див. Б о г
Бугаєвскаїа пасєка див. Бугаївська пасіка
Бугаївська пасіка (Бугаєвскаїа пасєка) 621
Буки або Струсгород, м. 856
Бурносов (Бурносовь) рог 385
Бурносовь рог див. Бурносов рог
Буша, м-к 266,267, 286, 640, 641.
Див. також Здіславль або Буша
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Буша або Здіславль див. Здіславль або
Буша
Бушинці (Бушинцы, Бушинъцы), м-к, с.
266,
267,286
Бушиицы див. Бушинці
Бушинъцы див. Бушинці
Ваганів ліс (Ваганов лєс) 260
Ваганов лєс див. Ваганів ліс
Валаскаїа зємліа див. Волоскаїа зємліа
Варицюш лєс див. Варич
Варич лєс див. Варич ліс
Варич ліс (Варич лєс) 260, 261, 385
Варшава (Варшава, Varsavia, Varsowia,
Varssaua, Warszawa), м. 8 ,2 8 ,3 1, 34,44,
48, 58, 86, 87, 123, 143, 146-148, 151153, 161, 173,176-178,180,197-199,
204, 206, 208,245-247,251-255,260,
271, 272, 274-284, 286-297, 306, 311,
315-318, 320, 323, 354, 357, 362-364,
370,409,427,453,457,458, 460,464,
465,468,471,473, 558, 560, 561, 563565, 570, 574, 576, 577, 579, 639-641,
667, 668, 672, 685, 687, 688, 718, 733736, 739, 740, 751, 752, 760, 762, 763,
768, 776, 780, 782-786, 790, 803, 823,
913,
925, 926, 1007, 1009, 1010, 10201024, 1035
В арш ава див. В арш ава

33
386
В е л и к а » р у д а (Wielka ruda), у р . 95, 386,
846, 848, 850, 860, 898, 899, 907, 916,
965, 976, 988
В е л и к а П о л ь щ а (В е л и к о п о л ь щ а )
В ел и к а» Д ч у р ава, р.

В е л и к е к н я з ів с т в о Л и т о в с ь к е (В є л и к о є
к н іа зс т в о (КНАЗСТВО, КНАЗСТВО, к н іа зт в о ,
к н іа зт в о , кнАЗТво, к н іа з ь с т в о , к н а з ь с т в о ,
к н а з ь т в о , кн саство, к н з с т в о , к н з с т в о ,
к н зьств о , кн зьство, кн зство) Л итовскоє
[Л и т о в с к о є , Л и т о в ь с к о є ], Wielkie Xięstwo

Litewskie) 5, 8, 10,14, 16, 17, 25,27, 36,
40, 53, 54, 57, 63, 86, 94, 107, 108, 128,
135-137,143-145, 147, 148, 156,159,
162, 163, 167, 168, 177, 180, 186, 206,
212-215, 221, 249, 257, 258, 288, 291,
295, 296, 304, 312, 317, 338, 342, 363,
370, 373, 382, 388, 390, 399,406,433,
4 35,455,461,462,476,477, 502, 560,
562, 567, 568, 574-576, 615, 617, 839,
1042, 1047, 1048, 1051, 1056, 1061-1063,

1065. Див. також Литва, Lithuania,
Lithwa, Litwa
Вєликиє Луки (ЛУки) див. Великі Луки
Вєликиє могилы (Wielkie mogily), ур. 95,
387,
846, 848, 850, 860, 899, 907, 916,
965, 976, 987-989, 995
Великий Комарів (Великий Комаров)
див. Комарів І
Великий Комаров див. Комарів І
Великий лєс 217,719,778
Великий пото/с 778
Великий Соб див. Соб
Великі Крушлинці див. Нетяги, с.
Великі Луки (Вєликиє Луки (ЛУки), Луки
(ЛУки), Луки (ЛУки) Вєликиє), зам., м.
61, 86, 87, 264, 265, 272-275, 289-292,
295, 296, 299, 300, 315, 317, 318
Великі Яцківці (ІЗІі/ковцы Вєликиє), с. 83,
208
Вєликоє кніазство Литовскоє див. Велике
князівство Литовське
Вєликоє КНАЗСТВО Литовскоє див. Велике
князівство Литовське
Вєликоє КНАЗСТВО Литовскоє див. Велике
князівство Литовське
Вєликоє кніазтво Литовскоє див. Велике
князівство Литовське
Вєликоє кніазтво Литовскоє див. Велике
князівство Литовське
Вєликоє КНАЗТВО Литовскоє див. Велике
князівство Литовське
Вєликоє кніазьство Литовскоє див. Велике
князівство Литовське
Вєликоє к н а з ь с т в о Литовскоє див. Велике
князівство Литовське
Вєликоє к н а з ь т в о Литовскоє див. Велике
князівство Литовське
Вєликоє кніаство Литовскоє див. Велике
, князівство Литовське
Вєликоє кнзство Литовскоє див. Велике
князівство Литовське
Вєликоє кнзство Литовскоє див. Велике
князівство Литовське
Вєликоє кнзьство Литовскоє див. Велике
князівство Литовське
Вєликоє кнзьство Литовскоє див. Велике
князівство Литовське
Вєликоє кнзство Литовскоє див. Велике
князівство Литовське
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Великополыца див. Велика Польща
Вєягрьі 841. Див. також Угорщина, Угри
Вєнєцьиа (!) див. Вінниця, м.
Вєница див. Вінниця, м.
Вєница див. Вінниця, р.
Вєницкаа волость див. Вінницька волость
Вєницкаа волость див. Вінницька волость
Вєницкаа держава див. Вінницька держава
Вєницкаа держава див. Вінницька держава
Вєницкии замок див. Вінницький замок
Вєницкиї/ замок див. Вінницький замок
Вєницкии п овєт див. Вінницький повіт
Вєницкиї/ повєт див. Вінницький повіт
Вєницкоє мєсто (Вєницкоє, Вєницькоє,
Вѣницкое, Вѣиицкое мєсто, Winnickie
miasto) див. Вінниця
Вєницкоє мєсто див. Вінниця
Вєницкоє пєрєдмєстє див. Вінницьке
передмістя
Вєницкоє староство див. Вінницьке
староство
Вєницкоє староство див. Вінницьке
староство
Вєницскаа держава див. Вінницька
держава
Вєницькиї/ замок див. Вінницький замок
Вєницькии повєт див. Вінницький повіт
Вєницькоє мєсто див. Вінниця
Вєнницюш замок див. Вінницький замок
Вєяницкоє староство див. Вінницьке
староство
Вєньница див. Вінниця, м.Вєрбєцкии рог
669
В^?бєцкиилєс 655
В^?бєцкиирог 669
Вербка (Вєрьбка, Werbka), м-к, с. 117, 583
В^?бовєц, р. 170
В е р х н я к и ( В е ^ х н а к и , В е р х ъ н іа к и , В и р х н л к и ),
сел.

71,239,240

ВєрХНАКИ д и в . В е р х н я к и
В єр х ьн ак и див. В ерхняки
В єрьбка

див. В ербка

260,
261
Видов, ? 195
Вилєнскаа зємла див. Віденська земля
Вилєнскаа зємла див. Віленська земля
В и г н а т ів с ь к и й л іс ( В ы г н а т о в с ю ш л є с )
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Вилєнскоє воєводство див. Віленське
воєводство
Вилєяскоє мєсто див. Вільно
Вилєньскоє воєводство див. Віленське
ВОЄВОДСТВО

Виницкии замок див. Вінницький замок
В и н и ц ю ім повєт див. Вінницький повіт
Виницкоє староство див. Вінницьке
староство
Виницкоє староство див. Вінницьке
староство
Виповзів, м-к 453
ВирХНАКН див. Верхняки
Витава див. Вітава
Вишнєвєц див. Вишневець
Вишневець (Вишнєвєц), м. 230,232
Вишня (Вишна, Вишна, Wisznia, нині
Агрономічне), м-к, с. 5 6,57,461,462,
527,
528, 530, 894,912
Вишня (Вишна), p. 170,443
Вишна див. Вишня, м-к, с.
Вишна див. Вишня, р.
Вишна див. Вишня, м-к, с.
Війтівці (Вомтовцы), м-к, сел. 267,277
Війтівці (Воитовцы), с. 837, 838, 841,902,
906
Віленська земля (Вилєнскаа, Вилєнскаа
зємла) 450,451,453-455. Див. також
Віленське воєводство
Віленське воєводство (Вилєнскоє,
Вилєньскоє воєводство, Wilenskie
wojew6dztwo) 186,439, 443, 449.
Див. також Віленська земля
Вилєньсюш повєт 440
Вилно див. Вільно
Вильно див. Вільно
Вільно (Вилно, Вильно, Вѣльно, Вилєяскоє
мєсто, Wilno), м. 135, 147, 148, 185, 186,
236, 267-271, 287, 348, 389, 390, 396,
400,449,450, 560, 561, 794, 795, 803,
1008
Вінниця (Вєнєцьіа (!), Вєница, Вєньница,
Винница, Виньница, Вѣница, Вєницкоє
мєсто, Vinnicza, Winica, Winnica,
Winnicza, Wynica, Wynicza, Wynnicza,
Winnickie miasto), m. 8,9, 12,15,16,24,
32, 34, 52-54, 56, 57, 59, 62, 65-67, 72,
73, 75, 82, 93, 117, 119, 135, 140-144,
149-152, 154-157, 160-162, 165, 167,

169, 170, 176, 177, 180, 181,209,212,
213, 215, 217, 244-247, 260, 261, 263,
272-275, 294, 297, 298, 305, 325, 327330, 342-345, 348, 349, 351, 355, 356,
361, 362, 366, 367, 371, 374-376, 380,
381, 383, 385, 386, 388-396, 400, 407,
410,411,431-433, 436,437,439, 440,
442,446, 447,450,451,453-455, 461,
462,493, 527, 528, 530, 574, 575, 585,
596, 598, 599, 621, 638, 656, 707-711,
713-723, 725-727, 736-739, 742-744,
748, 750, 752-758, 760, 763-768, 775,
776, 779-781, 790-793, 795-802, 804,
806, 807, 816-820, 824, 826, 843-845,
847-853, 855-859, 861-871, 873-876,
879-883, 885, 888-891, 893, 894, 898,
899, 910-912, 917-921, 923, 924, 927938, 940-946, 948, 952-956, 958-963,
965, 967-971, 973, 976, 979, 980, 982,
983,
985, 987, 988, 991, 992, 998-1003,
1005, 1010-1016, 1018, 1025, 1032-1035
Вінниця (Вѣница), p. 145, 215,216,275
Вінницька (Вєницкаїа, Вєницкаїа, Вѣницкаіа)
волость 139, 162-165, 304, 1008.
Див. також Вінницька держава,
Вінницьке староство
Вінницька (Вєницкаїа, Вєницкаїа, Вєницскаїа,
Вѣницкаіа) держава 212-215.
Див. Вінницька волость, Вінницьке
староство
Вінницька і Брацлавська земля
див. Брацлавська і Вінницька земля
Вінницька область 13, 52,53
Вінницьке передмістя (Вєницкоє пєрєдмєстє)
163, 894
Вінницьке староство (Вєницкоє, Вєницкоє,
Вєнницкоє, Виницкоє, Виницкоє,
Вѣницкое староство, Winnickie
starostwo) 6, 12, 15, 21, 46, 56, 57, 6165, 67, 68, 124, 189, 235, 316, 321, 355357, 594, 749, 751, 783, 794, 893-895,
914,
923,953, 1007, 1022. Див. також
Вінницька волость, Вінницька держава
Вінницьке і Брацлавське воєводство
див. Брацлавське і Вінницьке воєводство
Вінницький замок (Вєницкии, Вєницкии,
Вєницькии, Вєнницкии, Виницкии,
Вѣницкии, Вѣницъким, Вѣницькии,
Вѣнницкии, Вінницьким замок,
Wieniczki, Winnicki zamek) 8 ,9 ,1 2 ,1 6 ,
19, 21, 37,41, 46,48, 62, 107, 125, 126,

143, 144, 150, 155-157, 161, 163-167, 169,
181,266-287, 302, 305,452, 800, 911
Вінницький повіт (Вєницкии, Вєницкии,
Вєницькии, Виницкии, Вѣницкии,
Вѣницкии повєт, Vinnicensis districtus,
Winniczki powiat) 17-19, 27, 138, 149,
153,
156-159, 161, 165, 166, 175, 178180, 193, 196, 237, 244, 379, 561, 724,
728, 735, 922
Вітава (Витава), c. 74,173,174, 565-567,
571
Вітвиця (нині Кисляк), с. 57
Вовчица (Вовчица), р. 385
Вовчица див. Вовчица
Вовчок (Вовчок), сел. 383, 384
Вовчок див. Вовчок
Воитовцы див. Війтівці, м-к, сел.
Воитовцы див. В ій т ів ц і, с.
Волинська земля (Волынскаіа, Вольшскаїа,
Волынъскаіа, Волыньскаіа зємліа,
Wofynska ziemia) 9, 10, 48,49, 61, 71,
152, 175, 183, 187, 189, 207, 230, 231,
239, 240, 264, 337, 338, 360, 366. 379,
383, 384, 387, 390, 394, 398,400,401,
4 0 3 ,4 0 4 ,4 5 0 ,4 5 1 ,4 5 3 ^ 5 5 , 457,462,
464,467, 568, 577, 579, 597, 926, 1050.
Див. також Волинське воєводство,
Волинь
Волинська область 31,34
Волинське воєводство (Вольїнскоє,
Вольшскоє, Вольпгьскоє, Вольшьскоє
воєводство, Wofynskie wojew6dztwo,
Wolinensis palatinatus) 6, 10, 11, 16, 20,
25-27, 33-37,42-45, 52-54, 107-109,
115, 116, 122, 123, 125, 129, 159, 160,
184, 235, 306,449, 452,453, 466, 468,
476,479, 480, 502, 517, 575, 620, 654,
664, 665, 673, 676, 679, 680, 683, 694,
703, 705, 708, 713, 745, 746, 750, 757,
759, 771, 773, 781, 784, 785, 786, 788,
789, 800, 811, 812, 816, 818, 823, 828831, 833-837, 840, 851, 854, 888, 909,
917, 928, 929, 949-951, 954, 955, 988,
989, 991, 1014, 1021, 1025, 1026, 1031,
1032,1050. Див. також Волинська земля,
Волинь
Волинь 34. Див. також Волинська земля,
Волинське воєводство
Волица див. Волиця
Волиця (Волица), с. 173-175
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Волковрог 261
Воловица, долина 386
Володеювцы див. Володіївці
Володимєр див. Володимир
Володимєрскии (Володимєрскии) замок
179, 256, 257, 478
Володимєрскиї/ замок див. Володимєрскиї/
замок
Володим^скоє староство 173
Володимир (Володим^?, Володимир,
Володымер), м. 54,173,178,255-257,
259,
266, 267, 310,449,450,452,453,
4 6 0,464,465,468,478, 664
Володимир див. Володимир
Володимирський повіт (Володимєрскиї/,
Володимєрскии, Володимєрскии повєт)
154, 178, 179, 258, 259, 310,449, 450,
1051
Володіївці (Володсювцы), с. 760,761
Володьімєр див. Володимир
Волоскаїа зємліа (Валаскаїа зємліа) 140,
195. Див. також Волоське князівство,
Волохи, Волощина
Волоське князівство 67, 113. Див. також
Волоскаїа зємліа, Волохи, Волощина
Волохи 828, 836. Див. також Волоскаїа
зємліа, Волоське князівство, Волощина
Волошиновьіє лєски 385
Волощина 828. Див. також Волоскаїа
зємліа, Волоське князівство, Волохи
Волчок, долина 195
Волынскаіа зємліа див. Волинська земля
Волынскаіа зємліа див. Волинська земля
Вольїнскоє воєводство див. Волинське
воєводство
Вольїнскоє воєводство див. Волинське
воєводство
Волынъскаіа зємліа див. Волинська земля
Вольїньскоє воєводство див. Волинське
воєводство
Волыньскаіа зємліа див. Волинська земля
Вольїньскоє воєводство див. Волинське
воєводство
Вонячин (Воніачин, Воніачинь, Woniaczin,
Woniaczyn, нині Городище), с. 56, 57,
61, 159, 235, 264, 265
Воніачин див. Вонячин
Воніачинь див. Вонячин

Воробєвцьі див. Воробіївці
Воробьєвци див. Воробіївці
Воробьєвци див. Воробіївці
Воробіївці (Воробевцы, Воробъевцы,
Воробьєвци, Worobiyowcze), м-к, с. 31,
73,
75,-159, 260, 261, 383, 384, 387, 390.
Див. також Воробіївці або Рогізна
Воробіївці або Рогізна (Воробєвци або
Рогозна, Воробєвцьі або Рогозна,
Воробьєвци або Рогозна), м-к 388, 389,
391,397. Див. також Воробіївці
Воронова Лука, ур. 621
Вороны, ? 386
Ворошилівці (Ворошиловцы, Woroszilowce),
c. 74,529,565-567,571,631
Ворошиловцы див. Ворошилівці
Восчиначи лєски 386
Воютин, с. 34
Вроцлав (Wroclaw), м. 42,43,481
Врунчовь див. Врунчів
Врунчів (Врунчовь, Урнучів, ^рнѴчовъ), м-к,
сел. 267,277,278
Выгнатовскш/ лєс див. Вигнатівський ліс
Выгнатовцы див. Ігнатівні
Вьісокиє лєски 386
Вышковскиі/ кгрунт 597
Вьшіковскоє городищє 600
Вышковцы Новьіє див. Нові Вишківці
Вѣльно див. Вільно
Вѣница див. Вінниця, м.
Вѣница див. Вінниця, р.
Вѣницкаіа волость див. Вінницька волость
Вѣниі/каіа держава див. Вінницька держава
Вѣницкии замок див. Вінницький замок
Вѣницкии повєт див. Вінницький повіт
Вѣницкии повєт див. Вінницький повіт
Вѣницкое мєсто див. Вінниця
Вѣницкое мєсто див. Вінниця
Вѣницкое староство див. Вінницьке
староство
Вѣницъкиі/ замок див. Вінницький замок
Вѣницькиі/ замок див. Вінницький замок
Вѣнниі/кии замок див. Вінницький замок
Вінницький замок див. Вінницький замок
Віазовица (Влзовица, Wiazowica), p., став
706,716,719, 778
Влзовица див. Віазовица
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Васловичи див. Вясловичі
Вясловичі
Вясловичі (Васловичи, В а с л о в и ч и ,
Ясловець, Ясловичі, ІЙсловєц,
ПДсловичи), м-к, сел. 283,287, 365, 661,
663, 664, 742, 749
В асловичи див.

Гаисин див. Айсин(І)
Гаг/син див. Айсин (II)
Галицька земля 91
Галицьке передмістя (Галицкоє пєрєдмєстьє)
уЛ ьвові 84,218
Галицкоє пєрєдмєстьє див. Галицьке
передмістя
Гиблаа Плоскаа, р. 386
Гірський Тікич, р. 13
Гладка» рудка (Glathka ruthka), ур. 209,
359
Глєбовска» пасєка (Глєбовьска» пасєка,
Chlebowska pasieka) 745, 767, 774, 831,
832, 854
Глєбовьска» пасєка див. Глєбовска» пасєка
Глинскь див. Глинськ
Глинскь див. Глинськ
Глинськ (Глинскь, Глинскь, Глиньскь,
Глиньскь, Глиньскоє, Hlinsk, Hlinsko),
гор., м-к, м. 57, 71, 187, 334, 782, 783,
794,
821, 822, 837-839, 841
Глинський маєток 782,794
Глиньскь див. Глинськ
Глиньскоє див. Глинськ
Глиньскь див. Глинськ
Гнила (Гнилаа) руда, сел. 267, 268, 614—
617,
619
Гнила» руда див. Гнила руда
Гоголів ліс (Hoholov sylva) 59, 247
Гошца див. Гоща
Головачівці (Головачовцы, Головачовцы,
Holowaczowce, Otowaczowcze), м-к, c.,
сел. 71, 72, 105, 347, 374, 376, 378, 381,
436,437, 439,440,442,443,450,451,
453-455,461,462, 527, 528, 530, 865,
889, 923, 925, 931,932
Головачовцы див. Головачівці
Головачовцы див. Головачівці
Головско див. Головського селище
Головского сєлищє див. Головського
селище
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Головського селище (Головско, Головского
сєлищє) 383-386
Головчин лєс див. Головщин ліс
Головщин ліс (Головчин, Головщин лєс)
260, 261,385
Головщин лєс див. Головщин ліс
Голяки (Голаки), м-к, с. 573, 574, 698, 837,
838
Гол»ки див. Голяки
Гол»ковска» пата 209
Гордівка (Гордовка, Гордовка, Hordowka), р.
105, 386, 737, 983, 984, 986, 987, 995,
996
Гордовка див. Гордівка
Гордовка див. Гордівка
Гордовка Вєликаа, р. 386
Гордовсюш (Гордовскии) брод 73, 986,995
Гордовским брод див. Гордовскии брод
Городище див. Вонячин
Городня (Городи», Городи», Городьн»), м.
9, 19, 29, 30, 67, 94, 147-149, 151, 162,
168, 169, 253, 254,413-418,420, 423,
4 2 6 ,4 2 7 ,4 2 9 ,4 3 1 ,4 3 3 ,4 3 5 ,4 3 8 ,4 4 2 ,
446, 474
Городи» див. Городня
Городи» див. Городня
Городьн» див. Городня
Гоща (Гошца), м. 53, 181, 183, 528, 531,
877,879
Грушковскоє полє 386
Губин (Губин), м-к, сел. 74, 383, 384, 565567
Губин див. Губин
Губин див. Новий Губин
Губин або СОлшаница, м-к 946. Див. також
Новий Губин
Губник (Губни/с), сел. 283
Губник див. Губник
Гули див. Гулі
Гулєвцьі див. Гулівці
Гулі (Гули, Hulewice), с. 933, 936, 937, 951,
952
Гулівці (Гулєвци), с. 788, 789
Гусаківці (Гусаковци, Гусаковцы), м-к, сел.
287,288, 365, 367, 661, 663, 664, 742,
749
Гусаковци див. Гусаківці
Гусаковцы див. Гусаківці

Гущинецький маєток (Гущиньскоє имєяє)
208,
560. Див. також Гущииским кгрунт
Гущияскии кгруят 209, 698. Див. також
Гущинецький маєток
Гущинці (Гущияцы, Гущинъцы), м-к, с. 75,
486, 558, 559, 561-563
Гущиш/ы див. Гущинці
Гущиньскоє имєяє див. Гущинецький
маєток
Гущинъцы див. Гущинці
Ґданськ (Кгдаяскъ), м. 120,717,718
Данилківці (Данилковцы, Данилковцы,
Данилковьцы, Danilkowce, Danilkowce,
Danilkowci), м-к, сел. 71,72, 323-325,
423,424,446, 447, 627, 650, 654, 655,
669,
671-674,677, 683, 906
Данилковецький маєток (Данилковьскоє
имєяє) 647, 655, 668, 673, 682, 771, 811,
812. Див. також Данилковецькі ґрунти,
Данилковскиє добра
Данилковецькі ґрунти (Данилковскиє,
Данилковскиє, Данильковскиє кгрунты)
649, 652, 656, 664, 666, 669, 719, 771,
902-904. Див. також Данилковскиє
добра, Данилковецький маєток
Данилковскиє (Данилковскиє) добра 718,
786, 787, 902,904. Див. також
Данилковецькі ґрунти, Данилковецький
маєток
Данилковскиє добра див. Данилковскиє
добра
Данилковскиє кгрунты див. Данилковецькі
ґрунти
Данилковскиє кгрунты див. Данилковецькі
ґрунти
Данильковскиє кгрунты
див. Данилковецькі ґрунти
Данилковцы див. Данилківці
Данилковцы див. Данилківці
Данилковьскоє имєяє див. Данилковецький
маєток
Данилковьцы див. Данилківці
Даякова пасєка 261
Дашів (Дашов, Дашово, Дашовь, Daszow),
сел. 71, 72, 323-326,423-425
Дашківці (Дашковцы), с. 869
Дашов див. Дашів

Дашово див. Дашів
Дашовь див. Дашів
Двина, р. 148
Двір Григорія Байбузи у Вінниці 124, 799
Двір Полагії Бокієвої Печихвостської у
Вінниці 78,713
Двір Семена Ободенського у Вінниці 78,
713
Двір старости (двор єго королєвскоє
милости) у Вінниці 714,793,797, 801,
866, 874, 876, 912, 935, 941, 952, 997
Дєдкова поломка (Dyetkowa polanka), ур.
209, 359
Демидівці (Дємидовцьі), с. 110-112,532,
661,667, 668, 1011, 1015
Дємидовцьі див. Демидівці
Деревківці (Дєрєвковцьі), сел. 276
Дєрєвковцьі див. Деревківці
Деренківці (Дєрєнковцьі, Дєрєяюовцьі), сел.
283,
287, 288, 365, 367, 661, 663, 664,
742, 749
Дєрєнковцьі див. Деренківці
Дєрєяковцьі див. Деренківці
Дерепчинка (Дєрєпьчинка), р. 383,385
Дерепчинці (Дєрєлчияцьі), сел. 383,385
Дєрє/ічияцьі див. Дерепчинці
Дєрєпьчинка див. Дерепчинка
Десна (Дєсница, Десниця), р. 76,196,273,
740, 843, 867
Дєсница див. Десна
Десниця див. Десна
Дешківці (Дєшковцьі, Deszkowce), с. 66,
309, 796, 797, 799
Дєшковцьі див. Дешківці
Джунків (Джуяков) див. Дзюньків
Джунков див. Дзюньків
Дзюньків (Джунків, Джунков, Дчунків,
Дчунков, Дчунково, Дчунковь,
Дчуньков, Дьчунково, Дьчуньковь,
Чжуяковь), м-к, сел., с. 54, 74, 173, 174,
194, 310,438,448,449, 565-567, 571
Дєдковцьі див. Дідківці
Дидковцы див. Дідківці
Дідківці (Дсдковцы, ДиЭковцы), м-к 267,
278
Дісна (Dzisna), р. 297
Днєпр, р. 139
Днєстр див. Дністер
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Дністер (Днєстр, Днѣстръ), p. 10,119, 129,
194, 195, 281,282,479
Днѣстръ див. Дністер
Доброволє, с. 83, 208
Довбнинаїа долина 1016
Довгоєполє 386
Довжок, лєсок 386
Дубєнєц див. Дубеиець
Дубєнєць див. Дубенець
Дубенець (Дубєнєц, Дубєнєць), м-к 181—
183,439,440,443,461,462,
597
Дубицкого став див. Дубицького став
Дубицького став (Дубицкого став) 439,461,
462
Дубники (Дубники), м-к 181-183,439,440,
443,449-451,453-455,461,462
Дубники див. Дубники
Дубницюш двор див. Дубницький двір
Дубницький двір (Дубницким двор) 453,
461,462
Дунай, р. 58,119
Дчозів (Дчозов), сел. 383, 384, 389, 398
Дчозов див. Дчозів
Дчунків див. Дзюньків
Дчунков див. Дзюньків
Дчунково див. Дзюньків
Дчунковь див. Дзюньків
Дчуньков див. Дзюньків
Дчуровка Мала», р. 385
Дьчунково див. Дзюньків
Дьчуньков див. Дзюньків
Дѣдовка, ур. 880
Евладовка, м-к 916,989
Ергачовь див. Єргачів
Ермолинцы див. Єрмолинці
Ермолинцы див. Єрмолинці
Ерославов став див. Ярославів став
Есковцы див. Єсківці
Єргачів (Ергачовь), сел. 272,273
Єрмолинці (Ермолинцы, Ермолиицы), сел.
187, 188
Єсківці (Есковцы, Joskowcze)* м-к 450,451,
480, 597
Жабокрицкаїа м аєтн ост
див. Жабокрицька маєтність

Жабокрицька маєтність (Жабокрицкаїа
м аєтн о ст) 813,814
Жабокрич, р. 385
Жал ин, дорога 1015
Жаслав (Жаслав, Жєслав), м-к 725,727
Жаслав див. Жаслав
Жєслав див. Жаслав
Ж и в о т ів (Животов, Животовь), м., сел. 14,
107, 274, 275, 302, 303
Животівський маєток 14. Див. також
Животовсюш кгрунт
Животов див. Животів
Животовсюш кгрунт 386.
Див. Животівський маєток
Животовь див. Животів
Жигалівка (Жигаловка, Жигаловка), с. 837,
838
Жигаловка див. Жигалівка
Жигаловка див. Жигалівка
Житомир (Житомир), м. 694,695
Житомир див. Житомир
Житомирсюш замок 694,695,698
Житомирський повіт 10
Жогалово (Жогаловь), м-к, сел. 72,431,
468, 469
Жогаловь див. Жогалово
Жоравичи див. Жоравичі
Жоравичі (Жоравичи), м-к, с. 31, 260, 263,
389, 398
Жорнвища див. Жорншца
Жорнвищскаїа (Жорнискаїа) сосада 506,510,
545. Див. також Жорнищські ґрунти,
Жорнищскаїа держава, Жорнищські
добра, Жорнищський маєток
Жорнискаа шсада див. Жорнвищська»
сосада
Жорнискиє добра див. Жорнищські добра
Жорнискиє кгрунты див. Жорнищські
ґрунти
Жорнискии замок див. Жорнищський замок
Жорнискоє имєнє див. Жорнищський маєток
Жорнисцкиє кгрунты див. Жорнищські
ґрунти
Жорнища (Жорнвища, Жорнища,
Жорньвища, Жорньвища, Жорньнища,
Жорьнища, Žomiscza, Žomiszcza,
Žomyszcza,), м. 52, 55, 82, 116, 117,
122,180, 181, 328-330, 342-345, 347-
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349, 351, 371, 374-378, 380, 381,436,
437,439-443,447,450,451,453-455,
4 6 1 ,4 6 2 ,4 7 2 -4 8 0 ,4 8 4 ,4 9 ^4 9 5 ,4 9 7 ,
500, 501, 503, 504, 506-509, 512, 517,
519, 521, 523, 525, 527, 528, 530, 532,
533, 538, 545, 547, 554, 557, 571-574,
589, 590, 595-597, 603, 604, 608, 610,
612, 613, 622-624, 632, 633, 635, 639,
643, 649, 652, 653-656, 658, 659, 669,
671, 672, 674, 681, 682, 701-704, 706,
714-716, 719, 752, 763-766, 771, 777,
786, 790-793, 795, 796, 800-802, 804,
806, 807, 810-812, 815, 816, 818, 823,
828-830, 832-834, 851-853, 855-857,
860, 864, 866, 870, 873-875, 879, 882,
883, 891, 892, 905, 906, 919, 920, 933937, 940, 941, 951, 952, 971, 972, 983,
986,987,997-999,1002, 1004,1033,1034
Жорнища див. Жорнища
Жорнищскаїа (Жорнищьскаїа) держава 490,
492,498,643. Див. також Жориищські
ґрунти, Жориищські добра,
Жорнищський маєток, Жорнвищскаїа
сосада
Жорнищскаїа м аєтн о ст див. Жорнищський
маєток
Жорнищскиє добра див. Жориищські добра
Жорнищскиє кгру/лы див. Жориищські
ґрунти
Жорнищскиє кгруяты див. Жориищські
ґрунти
Жорнищскоє имєяє див. Жорнищський
маєток
Жорнищскоє имєнє див. Жорнищський
маєток
Жорнищський замок (Жорнискии,
Жорнищьскии замок) 633,634,715,717
Жорнищський маєток (Жорнискоє,
Жорнищскоє, Жорнищскоє,
Жорнищьскоє, Жорньвискоє имєяє,
Жорнищскаїа м аєтн ост) 53, 54,71,93,
94, 104, 105, 110, 114, 116,446,447, 480,
482,484,486-489,491-494,497,498,
503, 505, 506, 510, 512, 513, 515, 517,
518, 521, 525, 526, 534, 536, 538, 539,
545, 547, 552-554, 558, 571, 572, 580,
582, 587, 590, 593, 595, 607, 609-611,
624-627, 638, 639, 642, 643, 647, 653,
655, 668, 673, 676, 682, 718, 719, 737,
771, 776, 786, 811, 816, 817, 865, 889,
902,904,982, 985, 995. Див. також

Жориищські ґрунти, Жорнищскаїа
дєржава, Жориищські добра,
Жорнвищскаїа сосада
Жориищські ґрунти (Жорнищскиє,
Жорнищскиє, Жорнищьскиє,
Жорнищьскиє, Жорньвискиє,
Жорньвищскиє, Жорньнищскиє кгруяты,
Žomisckie, Žomisczckie, Žomiskie,
Žomiszckie, Žomiszczkie, Žomistkie
gronta) 386,4 9 0 ,4 9 2 ,4 9 5 ,4 9 7 ,4 9 8 , 510,
512, 516, 517, 519, 520, 537-539, 555,
585, 591, 593, 595-597, 612, 628, 643,
651, 653, 654, 656, 664, 719, 737, 738,
817, 924, 986, 987, 995, 996. Див. також
Жорнищскаїа дєржава, Жориищські
добра, Жорнищський маєток,
Жорнвищскаїа сосада
Жориищські (Жорнискиє, Жорнищскиє,
Жорнищьскиє) добра 609,625,626,
776,902,904. Див. також Жориищські
ґрунти, Жорнищскаїа дєржава,
Жорнищський маєток, Жорнвищскаїа
сосада
Жорнищьскаїа дєржава див. Жорнищський
маєток
Жорнищьскиє добра див. Жориищські
добра
Жорнищьскиє кгруиты див. Жориищські
ґрунти
Жорнищьскиє кгрунты див. Жориищські
ґрунти
Жорнищьскиє замок див. Жорнищський
замок
Жорнищьским став 778
Жорнищьскоє имєяє див. Жорнищський
маєток
Жорньвискиє кгрунты див. Жориищські
ґрунти
Жорньвискоє имєяє див. Жорнищський
маєток
Жорньвища див. Жорнища
Жорньвища див. Жорнища
Жорньнища див. Жорнища
Жорньвищскиє кгрунты див. Жориищські
ґрунти
Жорньнищьскиє кгрунты див. Жориищські
ґрунти
Жорьнища див. Жорнища
Жуки, с. 837, 838
Журавичи див. Журавичі
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Журавичі (Журавичи) див. Жоравичі
Жоравлєв, м-к 916
Закличин див. Заклічин
Заклічин (Закличин), м-к 796,797, 856
Залєсє див. Залісся
Залєскии кгрунт 217
Залєсьє див. Залісся
Залісся (Залєсє, Залєсьє, Залѣсье, Zalieszie),
м-к, c. 56, 57, 64, 67, 159,217,287,291,
355, 356, 357
Залѣсье див. Залісся
Замний ліс (Замньш лєс) 260,261
Замньш лєс див. Замний ліс
Замостиє див. Замостя
Замостя (Замостє, Замостьє, Zamoscie), м.
641, 672, 695, 697, 760, 762, 785, 786
Замостьє див. Замостя
Заріччя або Нова Кам’яногірка або Слобода
див. Нова Кам’яногірка або Заріччя або
Слобода
Затурці (Затурцы, Zaturce), c. 34, 310, 785
Зату/?цы див. Затурці
Збараж (Збараж, Zbaraž), м. 421,423, 631
Збараде див. Збараж
Звенигородське (Звиногородскоє) староство
15,21,893, 894
Звенигородський замок 12
Звенигородський повіт (Звинигродсюш,
Звынигородсюш повєт) 12,194
Звенигородщина (Zwinogrodzczyzna),
пустиня 12, 13, 15, 912
Звєница, p.? 386
Звинигородскии повє/и
див. Звенигородський повіт
Звиногородскоє староство
див. Звенигородське староство
Звшгачаїа, р. 385-387
Звиніачаїа Трибєсовскаїа, р. 386
Звониха, р. 385
Звынигородскии повєт
див. Звенигородський повіт
Згар (Згор, Зціара), р. 264, 282, 285
Згор (!) див. Згар
Здиславль або Буша див. Здіславль або
Буша
Здіславль або Буша (Здиславль або Буша), м.
71, 760, 761. Див. також Буша

Золотуха руда, ур. 209
Зціара (!) див. Згар
Иванкова поланка (Yvankowa polanka), ур.
209,
359
Игнатовцы див. Ігнатівці
Игнатовцы див. Ігнатівці
Илинскиє кгрунты див. Іллінецькі ґрунти
Илинскиє кгрунты див. Іллінецькі ґрунти
Илинскиє кгрунты див. Іллінецькі ґрунти
Илинскоє сєлищє (Ilinskie sieliszcze)
див. Іллінецьке селище
Илинци див. Іллінці
Илинцовскиє кгрунты див. Іллінецькі
ґрунти
Илинцовскиє кгрунты див. Іллінецькі
ґрунти
Илинцовскоє сєлищє див. Іллінецьке
селище
Илинцы див. Іллінці
Илинча див. Іллінці
Илиньскиє добра (Ilinskie dobra) 718, 760.
Див. також Іллінецькі ґрунти,
Іллінецький маєток, Іллінецьке селище
Илиньци див. Іллінці
Илиньцы див. Іллінці
Ильинскиє кгрунты див. Іллінецькі ґрунти
Илъинцы див. Іллінці
Ильинскиє кгрунты див. Іллінецькі ґрунти
Ильинцы див. Іллінці
Ильиньскиє кгрунты див. Іллінецькі
ґрунти
Іванів, с. див. Янів
Ігнатівці (Игнатовцы, Игнатовцы), м-к, сел.
383, 384, 388, 389, 391-393, 399
Ілінча (Илинча), с. 837, 838
Іллінецьке селище (Илинскоє, Илинцовскоє
сєлищє, Ilinskie sieliszcze) 705,706,715,
716,
744. Див. також Іллінецькі грунти,
Илиньскиє добра, Іллінецький маєток
Іллінецький маєток 594,621,627,706,718,
757,758. Див. також Іллінецькі ґрунти,
Илиньскиє добра, Іллінецьке селище
Іллінецький район 52
Іллінецькі ірунти (Илинскиє, Илинскиє,
Илинскиє, Илинцовскиє, Илинцовскиє,
Ильинскиє, Ильинскиє, Ильиньскиє
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кгрунты, Ilinskie gronta) 594, 595,622,
625, 628, 706, 707, 717, 745, 752, 753,
759, 766, 768, 769, 772-775, 780, 781,
830,
854. Див. також Илиньскиє добра,
Іллінецький маєток, Іллінецьке селище
Іллінці (Илинци, Илинцы, Илиньци,
Илиньцы, Ильинцы, Ильинцы, Ылинцы,
Ilince), м-к, м., сел. 115,267,277,278,
458-460, 594, 595, 622, 625, 627, 628,
653, 664-666, 673, 674, 683, 706, 707,
717, 719, 752, 753, 758, 759, 766, 768,
769, 773-775, 780, 781, 823, 824, 830832, 854, 880, 950, 960
Калавур (Калавур), сел. 281
Калавур див. Калавур
Калетин (Калетин, Калєтинь), м-к, сел. 365,
367, 661, 663, 664, 742, 749
Калєтик див. Калетин
Калєтинь див. Калетин
Каликичи див. Каликичі
Каликичі (Каликичи, Каликѣчи), сел. 283,
287, 288
Каликѣчи див. Каликичі
Калинівський район 53
Калитинці або Нетяги див. Нетяги або
Калитинці
Кални/с див. Кальник
Кални/с див. Кальник
Калникь див. Кальник
Калникь див. Кальник
Калницка» м аєтн о ст див. Кальницький
маєток
Калницкиє (Калницькиє) добра 728,757.
Див. також Калницкии кгрунт,
Кальницький маєток
Калницюш кгрунт 880. Див. також
Калницкиє добра, Кальницький маєток
Калницкоє имєнє див. Кальницький маєток
Калницькиє добра див. Кальницкиє добра
Кальник див. Кальник
Калютин, ставище 751
Кальник (Кални/с, Кални/с, Калникь, Калникь,
Кальник, Kalnik), м., сел. 71,74,178,
179, 257-259, 721-726, 728, 731-733,
755,
756, 770, 808, 809, 880, 946, 969,
1006,1027,1029
Кальницький маєток (Калницкоє имєнє,
Калницка» м аєтн ост) 114,726,945,

1186

969,1028. Див. також Калницкиє добра,
Калницюш кгрунт
Камєнєцкии повєт див. Кам’янецький повіт
Камєнєцкии повєт див. Кам’янецький повіт
Камєница див. Камениця
Камениця (Камєница), м-к 439,445
Камєногорка див. Кам’яногірка
Камєногорка див. Кам’яногірка
Камєногорка Стара» див. Кам’яногірка
Камєногорскиє (Камєногорьскиє) добра
415, 886,916,963,975. Див. також
Камєногорскиє кгрунты, Кам’ногірський
маєток
Камєногорскиє (Камєногорьскиє) кгрунты
(Kamennohorskie, Kamionnohorskie,
Kamionohorskie gronta) 98,415, 597,
698, 846, 850, 858, 868, 886-888, 899,
907, 908, 910, 913, 916, 918, 919, 927929, 943, 954-956, 961, 963, 965-967,
973-978,981,988,989. Див. також
Камєногорскиє добра, Кам’яногірський
маєток
Камєногорскоє имєнє див. Кам’яногірський
маєток
Камєногорьскиє добра див. Камєногорскиє
добра
Камєногорьскиє кгрунты
див. Камєногорскиє кгрунты
Камєнь Бєльш, ? 385
Камєнь Плоским, ? 385
Кам’янець, м. 695
Кам’янецький повіт (Камєнєцюш,
Камєнєцюш повєт) 532,533,619,695,
714, 800, 801,855
Кам’яногірка (Камєногорка, Камєногорка,
Камєногорка Стара», Нова і Стара
Кам’яногірка, Стара Кам’яногірка,
Kamennohorka, Kamenohorka,
Kamiennohorka, Kamienohorka,
Kamionnohorodka (!), Kamionogurka,
Kamionohorka, Kamionohorodka,
Kamionourka), c. 52-55, 95, 97, 99, 101,
103, 110, 117, 168, 169, 180-182, 328331, 336, 339, 341-346, 348-351, 366,
367, 371, 374-377, 379-381,436,437,
439-443,446,449,450, 453, 461, 507511, 515, 516, 525, 527, 528, 530, 532,
553, 585, 586, 587, 598, 646, 647, 678,
679, 688, 841, 842, 845, 848-852, 858,
860, 887, 899, 907, 913, 916, 958-960,

963,975, 978,989,992, 1004. Див. також
Нова Кам’яногірка або Заріччя або
Слобода
Кам’яногірський маєток (Камєногорскоє
имєяє) 100,102, 103, 340, 379,451,454,
462, 646, 678, 845, 847, 849, 859, 864,
868, 883, 898, 907, 913, 918, 927, 929,
931, 934, 942, 954, 955, 961, 962, 965,
973, 976, 981, 988, 990, 991, 993, 994,
1005. Див. також Камєногорскиє добра,
Камєногорскиє кгруиты
Канєвскиєлєса 194
Канєвскоє староство див. Канівське
староство
Канєвскоє староство див. Канівське
староство
Канівське (Канєвскоє, Канєвскоє) староство
95, 845, 849, 864, 883, 898, 907, 918, 934,
944
Капустєрииским кгруит 385
Карачівці (Карачовцы), сел. 276
Карачовцы див. Карачівці
Карбівка див. Карвівка
Карвівка (нині Карбівка), с. 57
Карпів (Карпов, Карпов, Карповь), м-к, сел.
287, 288, 365, 367, 661, 663, 664, 742,
749
Карпов див. Карпів
Карпов див. Карпів
Карповь див. Карпів
Качин (Качии), с. 200,201
Качия див. Качин
Качмозів (Качмозов, Качьмозов,
Kaczmozow), с. 815, 816, 828, 829
Качмозов див. Качмозів
Качьмозов див. Качмозів
Квєрцьш 191
Кгдаяскь див. Ґданськ
Кгродскаа улица (в Любліні) 680
Кельн, м. 1049
Києв див. Київ
Києвець, ур. 621
Києвскаа зємліа див. Київська земля
Києвскаа зємліа див. Київська земля
Києвским повєт див. Київський повіт
Києвскоє воєводство ’див. Київське
воєводство
Києвскоє воєводство див. Київське
воєводство

Києвьскоє воєводство див. Київське
воєводство
Київ (Києв, Kiiow, Kijow, Kiow), м. 34, 37,
42,44, 131,151, 160, 168, 176, 179, 183,
210, 232, 238, 239, 243, 256, 259, 263,
266, 267, 310, 311, 325, 329, 367, 387,
389, 399, 400, 403,405, 412, 416,426,
4 4 6 ,4 4 8 -4 5 0 ,4 5 2 ,4 5 3 ,4 5 7 ,4 6 4 ,4 6 8 ,
476,480, 581, 598, 600, 604, 667, 689,
697, 703, 710, 730, 733, 747, 748, 751,
879,
998,1007, 1021, 1032
Київська губернія 42
Київська земля (Києвскаа, Києвскаа зємла)
76,189,339,1022-1024. Див. також
Київське воєводство
Київська область 13,42
Київське воєводство (Києвскоє, Києвскоє,
Києвьскоє воєводство, Kiewskie,
Kijowskie wojew6dztwo, Kijoviensis
palatinatus) 13, 16, 25, 26, 28, 33, 36,42,
43, 52, 72, 75, 107-109, 115, 122, 125,
129, 193, 194, 235, 277,453,476, 559,
587, 590, 591, 620, 654, 655, 664, 665,
676, 694, 697, 746, 750, 755, 757, 759,
767,
769, 770, 773, 774, 784, 789, 800,
812, 818, 823, 829, 831, 833, 834, 888,
909, 917, 928, 929, 946, 950, 966, 988,
991, 1014, 1021, 1031, 1032. Див. також
Київська земля
Київський повіт (Києвсюш повєт) 10,42,
272,
273, 560
Килиа див. Кілія
Кирданівці (Киръдановцы), с. 866
Киръдановцы див. Кирданівці
Кисляк див. Вітвиця
Ківерцівський район 3 1
Кілія (Килиа), м. 119, 598, 599
Кіровоградська область 13
Кісниця (Косница), м-к, м., c. 110,111,926
Климєтєна див. Климєтина
Климєтєяка див. Климєтина
Климєтина (Климєтєна, Климєтєика,
Климатина, Klimethina, Klimetina,
Klimiatina), p. 3 2 4 ,489,490,492, 498,
499, 510, 582, 653, 666, 674, 683, 905
Климатина див. Климєтина
Кліщів, с. 50
Клобучища, м-к 272,273
Клокотин (Клокотия), р. 71,239

1187

Клокотия див. Клокотин
Кмитияскиї/ двор див. Кмітинський двір
Кмітинський двір (Кмитинским двор) (у
Вінниці) 142,462
Книшин (Кнышия, Кнышьш, Knyszyn), м.
6,
8, 18, 27, 28, 136, 137, 147, 148, 155,
183-185
Кнышия див. Книшин
Кнышьм див. Книшин
Кобилля (Кобылыа), м-к 233,272,273
Кобьілєньскиє сєлища див. Кобилля
Кобылыа див. Кобилля
Кодима, p. 11
Кодня (Кодна), м-к 277,278
Кодна див. Кодня
Кожамка, р. 386
Кожалсюш пес 386
Кожинскиє добра 719
Кожикскиє кгрунты 995
Кожинці (Кожинцы, Кожиицы), м-к, сел.
105, 270, 280
Кожинцы див. Кожинці
Кожикцы див. Кожинці
Кожухів (Кожухов, Kozuchow), с. 855, 856
Кожухов див. Кожухів
Козлиничи, м-к 360
Козлів (Козлов), с. 388,393
Колибабинці (Колибабияцьі), с. 837,838
Колибабиицы див. Колибабинці
Коломазов поток 646
Коломазов, ур. 678
Комарів (І) (Великий Комарів, Малий
Комарів, Комаров, Комарово, Коморов),
м-к, с. 53, 72, 248-251,436, 1030,1031
Комарівський маєток (Комаровскоє имєньє,
Коморовскоє имєницє) 275,307
Комаров (II) (Комаров) див. Коморов (П)
Комаров див. Комарів (І)
Комаров див. Комаров (II)
Комарово див. Комарів (І)
Комаровскоє имєяє див. Комарівський
маєток
Коморов (І) див. Комарів (І)
Коморов (II) (Коморов, Komarow), м-к 14,
212, 213, 215-218,233, 248, 267-270,
278, 279, 286, 303, 304, 312, 320, 321,
332, 336, 345, 352, 355-357, 364, 369,
383, 384, 405,406, 413, 414,417,426,

4 2 8 ,4 2 9 ,4 3 3 ,4 4 7 ,4 7 2 ,4 9 4 ,4 9 8 , 502,
503, 513, 521, 524, 533, 534, 540, 547,
551, 552, 554-556, 571, 579-581, 596,
604, 623, 646, 663, 681, 682, 688, 690,
702, 708, 712, 714, 716, 733, 734, 739,
749, 751, 752, 755, 763, 779, 782, 791,
793, 794, 797, 799, 800, 807, 821, 826,
849,‘853, 855, 856, 865, 866, 874, 875,
880,
893, 911, 922, 923, 956, 957, 1007,
1008,1010-1013
Коморов див. Коморов (П)
Коморовскоє имєницє див. Комарівський
маєток
Кореї/ див. Корець
Корець (Корєц), м. 1006, 1007
Короваєвскиє (Короваєвскиє) добра 786,
787.904. Див. також Короваєвскиє
кгру/лы, Коровайнівський маєток
Короваєвскиє добра див. Короваєвскиє
добра
Короваєвскиє (Короваикскиє, Корованєскиє)
кгруяты 6 4 9 ,6 5 1 ,6 5 2 ,6 6 9 ,6 7 4 ,6 8 3 ,
771,902, 903. Див. також Короваєвскиє
добра, Коровайнівський маєток
Короваєвьскоє имємє див. Коровайнівський
маєток
Коровайна» (Короваиноє, Korowaina), м-к
655, 669-672, 674, 683
Короваиноє див. Короваинаїа
Короваияскиє кгруиты (Korowainskie gronta)
див. Короваєвскиє кгруяты
Коровайнівський маєток (Короваєвьскоє
имєнє) 647,655,668, 771, 811, 811-813,
902.904. Див. також Короваєвскиє
добра, Короваєвскиє кгруиты
Корованєскиє кгру/гты див. Короваєвскиє
кгрунты
Корона див. Польська корона
Корона Полскаїа див. Польська корона
Корона Польскаа див. Польська корона
Корсунь (Корсунь, Korsun), м. 122, 481,
603,
604
Коруна див. Польська корона
Коруна Полскаїа див. Польська корона
Коруна Польскаїа див. Польська корона
Корытніа, р. 283
Косница див. Кісниця
Косоричи див. Косоричі
Косоричі (Косоричи), м-к 277,278

1188

Коташин (Коташия, Коташыя), сел. 267,
268,614,616,619
Коташия див. Коташин
Коташыя див. Коташин
Котєнюв, сел. 194
Кочмазовскии лѣс 195
Кочмаяка (Кочьмаяка), долина 195
Кочмань (Кочмань), ліс 260,261,385
Кочмань див. Кочмань
Кочьмаяка див. Кочмаяка
Кошилівці (Кошиловцы), сел. 276
Кошиловцы див. Кошилівці
Кошов (Кошув), сел. 194,385
Кошовским кгруят 386
Кошув див. Кошов
Кошчиялєс 387
Кощинці (Кощинъцы), сел. 281
Кощинъцы див. Кощинці
Краків (Краков, Krakow), м. 18, 41,44, 48,
51, 86, 112, 161, 189-193, 195, 202, 222,
223, 227-230, 232, 234, 236, 317, 319,
332,
333, 336, 352, 355, 357, 367, 389,
397,408, 600, 602, 614, 620, 621, 630,
821-828, 859, 892, 893, 895, 898, 922,
923, 948, 949,956, 958, 1007, 1008, 1012,
1013, 1017, 1023
Краківське воєводство (Crakowskie,
Krakowskie wojew6dztwo) 33, 652, 703,
705,951, 1026
Краківський замок (Краковскии замок) 85,
228, 229
Краков див. Краків
Краковскии замок див. Краківський замок
Красєньскии кгруят 778
Красне (Красноє), м-к, сел., с. 270,280,
719, 776-778
Красний став (Красньш, Красньш, Красьньш
став), сел. 75,260,261, 383, 385,401404
Красноє див. Красне
Красносєлскиє добра 778
Красно силского улица
див. Красносільського вулиця
Красносільського вулиця (Красносилского
улица) у Вінниці 78,713
Красньш став див. Красний став
Красньш став див. Красний став
Красьньш став див. Красний став

Кременець (Крєманєц, Krzemieniec,
Krzemieniecz), м. 237-239, 359, 360,
450, 523, 750, 771
Крємєнєцюш п овєт див. Кременецький
повіт
Кременецький повіт (Крємєнєцкии,
Крєманєцкии повєт, Krzemyenieczki
powiat) 67, 158,426, 449-451, 1051
Крєміанец див. Кременець
Крєміанєї/юш замок 746, 750
Крєміанєцюш п овєт див. Кременецький
повіт
Крємлнєцкоє староство 601
Кривошинці (Кривошияцы), с. 837, 838
Кривошияцы див. Кривошинці
Кривьш лєсок (Krzywy lesok) 209, 359
Криківці (Криковцы, Криковцы), м-к, сел.
270, 280, 776-778
Криковєцкиє добра 778
Криковєі/юш кгруят 778
Криковцы див. Криківці
Криковцы див. Криківці
Крим 50. Див. також Кримська орда,
Кримське ханство, Орда, Tatary
Кримська орда 75. Див. також Крим,
Кримське ханство, Орда, Tatary
Кримське ханство 10,113,768, 783, 785,
790,
803, 822, 828. Див. також Крим,
Кримська орда, Орда, Tataiy
Кролєвство Польскоє див. Польське
королівство
Кр. Пол. див. Польське королівство
Кропивна (Кропивнаїа), м-к 274, 275
Кропивнаїа див. Кропивна
Кропивнаїа, ур. 646
Кропивнаїа, р. 275
Крупіик, полцє 385
Кругльш лєсок (Круглий Прозоровьш
лєсок, Прозоровьш лєсок, Прозоровьіє
лєски, Krągfy lesok, Kruhfy lasek,
Prozorowe laski) 650, 653, 655, 670, 671,
674, 683, 719, 777, 778, 903
Кругльш Прозоровьш лєсок див. Кругльш
лєсок
Крупа (Крупаїа), м-к 403, 405
Крупаїа див. Крупа
Крута (Крутаїа) долина (Kruta, Krutaia
dolina), ур. 95, 98, 102, 168, 169, 209,
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358,
846, 848, 850, 860, 887, 899, 913,
916, 919, 965, 966, 976, 988, 989
Крутаїа долина див. Крута долина
Крутьш горбь 492, 498, 510
Кузмияцы див. Кузьминці
Кузьминці (Кузмияцы), сел. 383,384
Куна, м-к, м., сел., с. 110, 111, 115, 365,
367, 661, 663, 664, 742, 749, 925
Кунатівці (Kunatowcze), сел., с. 114, 695,
696
Кунєв див. Кунів
Кунів (Кунєв), м-к 450,451, 597, 767, 768,
951
Куньєватоє созє/щє 385
Кураны див. Куряни
Куряни (Кураны, Курины, Kuriany), c.
971, 972, 996-998
Куріаны див. Куряни
Кустичи див. Кустичі
Кустичі (Кустичи), м-к 721, 723
Кутище (Кутищє), с. 837, 838
Кутищє див. Кутище
Кутківка (нині Яструбиха), с. 57
Кучлияцы, сел. 195
Ладижин, сел. 621. Див. також Лоцижин
Лвов див. Львів
Лвовскиї/замок 221
Лєбєдия, созєро 261
Ленчицьке воєводство (Lęczyckie
wojew6dztwo) 587, 591, 770, 1040
Лєтия див. Літин
Летичів (Ліатичов, Lathyczow), м. 66,308,
481
Летичівський повіт 10
Лида, м. 560
Линєв, м-к 338
Липівка, с. 42
Липовець або Айсин (І) див. Айсин (І) або
Липовець.
Липовцы (Lipowiec), м. 802, 876.
Див. також Айсин (І), Айсин (І) або
Липовець
Литва (Л итва, Lithuania, Lithwa, Litwa)
348, 445, 449,45 0,453,454,456, 597,
842,
928
Л и тва див. Литва
Литая див. Літин

Лишовчик, лєсок 386
Літин (Лети//, Литая, Літина, Letinia,
Lethinia), м., c. 56-58, 110-112, 138,
198, 199,219, 235,666
Літина див. Літин
Літанська держава 115
Ложна (Ложнаїа, Ложнаїа), с. 837,838
Ложнаїа див. Ложна
Ложнаїа див. Ложна
Л оза,? 385,386
Локачинський район 34
Лопєнь (Lopen), р. 477,489,492,498, 510,
584, 655, 656, 674, 719, 817, 818
Лопєнь, руда, ур.? 670
Лопьковскиї/ поток 778
Лорияци див. Лоринці
Лоринці (Лорияци, Лоринцы, Лорияцы),
сел. 3 6 5 ,3 6 7 ,6 6 1 ,6 6 3 ,6 6 4 ,7 4 2 ,7 4 9
Лоринцы див. Лоринці
Лорияцы див. Лоринці
Лоцижин (Лоцыжинъ), сел. 267,268.
Див. також Ладижин
Лоцыжинъ див. Лоцижин
Лубни, м. 58, 923
Лубіаячик Малыі/, лєсок 385
Лука (Luką), с. 56, 57, 59, 67, 68, 203, 235,
315,316,355-357, 1010, 1011, 1017,
1019, 1020
Лука Бєрєзоваїа, ? 385
Лука Щєрбова (Луки Щ ^бовьіє), ур. 194
Луки (ЛУки) див. Великі Луки
Луки (ЛУки) Вєликиє див. Великі Луки
Луки Щ ^бовьіє див. Лука Щ ^ б о ва
Луцюш (Луцкиї/, Луцькиї/) замок 162,230,
237, 260, 383, 390, 401, 403,424, 448,
528,
599, 731, 1021, 1030
Луцкиї/ замок див. Луцкиї/ замок
Луцкиї/ повєт див. Луцький повіт
Луцкиї/ повєт див. Луцький повіт
Луцкь див. Луцьк
Луцькиї/ замок див. Луцкиї/ замок
Луцьк (Луцкь), м. 33, 66, 162, 180, 230,
239, 260, 303, 304, 323, 325, 383, 387,
403, 405, 426,438,445, 447, 448,450,
526, 527, 531, 580, 598, 724, 730, 731,
733,747, 877, 1006, 1021
Луцький повіт (Луцкиї/, Луцкиї/ повєт,
Luczki powiat) 159, 162, 168, 239, 337,
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338, 360, 383, 389, 390, 398,401,423,
424,428,439,449,450,451
Луцький район 34
Лучка Тютковскаїа, p.? 1016
Лысаи гора (Lysa gora) 98,209, 358,913,
916
Лычков лєсок 385
Любєлскоє воєводство див. Люблінське
воєводство
Люблия див. Люблін
Люблия див. Люблін
Люблін (Люблия, Люблии, Любьлия, Liublin,
Lublin), м. 9,11 ,12, 31, 33,36,139-143,
159, 220, 379,475-480, 502, 505, 507,
516, 534, 544, 547, 551, 552, 554, 555,
557, 582, 583, 585, 588, 590, 591, 625,
626, 634, 635, 644, 645, 647, 652, 669,
673,677, 679-682, 701, 703-705, 707,
716, 744, 745, 763, 767-769, 772, 774,
781, 783, 785, 786, 778-790, 808-811,
813-816, 823, 828-837, 840, 841, 888,
902, 904, 906, 907, 909, 929, 939, 944,
948,
949, 951, 998, 1000, 1021, 1024,
1026-1030,1032
Люблінське воєводство (Любєлскоє
воєводство) 33,652
Любълик див. Люблін
Люлинці (Люлинцы), с. 837,838
Люликцы див. Люлинці
Лютарівка (Лютаровка), с. 116, 952, 999
Лютаровка див. Лютарівка
Ліатичов див. Летичів
Львів (Лвов, Львов), м. 42, 84, 132, 145,
210,212,214-220,225, 351,480, 641
Львов див. Львів
Магдебург, м. 9
Мазовія (Masovia) 60, 575
Макарівський район 42
Мала Польща (Малага Полска,
Малополыца) 33, 35
Малаїа Полска див. Мала Польща
Малборкь див. Мальборк
Малий Комарів (Мапьш Комаров)
див. Комарів І
Мали//, м-к 652
Малі Яцківці (ІЗІцковцы Мальїє, ІЗцковцы
Мальїє), м-к, с. 83, 208, 282, 646, 678
Малкова руда, ур.? 386
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Малопольща див. Мала Польща
Мальїє могилы 916
Малыі/ Комаров див. Малий Комарів
Мальборк (Малборкь), замок 203, 204
Маркуши див. Маркуші
Маркуші (Маркуши), с. 934, 935
Мархиіа 191
Матвєєвцьі див. Матвіївці
Матвіївці (Матвєєвцьі, Матфєєвцьі), с. 53,
453,457,461, 462, 465, 467
Матфєєвци див. Матвіївці
Махнівці (Махновцы, Махновцы, Махновцы,
Machnowce), c. 74, 76-78, 159, 644, 645,
660, 661, 666, 699, 707-709, 877, 878
Махновецький маєток 39. Див. також
Махновскиє добра
Махновскиє добра 812. Див. також
Махновецький маєток
Махновцы див. Махнівці
Махновцы див. Махнівці
Махновцы див. Махнівці
Маянів (Маїанов, Maianow), с. 74, 565567, 629
Маїанов див. Маянів
Медвеже, сел. 107
Мєзіаков див. Мізяків
Мєзіаковь див. Мізяків
Мєлница, м-к 360
Мєяск, м. 139
Миколаївська область 13
Микулинці (Микулинцы), м-к 284, 285
Микулинцы див. Микулинці
Милятин (Миліатия), м-к 707-709, 713
Миліатин див. Милятин
Миндєрєвка див. Миндерівка
Миндерівка (Миндєрєвка), сел. 287, 288
Минківці (Минковцы), сел. 281
Минковцы див. Минківці
Михайлівці (Михашювцы), сел. 383,384
Михаг/ловцы див. Михайлівці
Михалєвка див. Михалівка
Михалівка (Михалєвка, Михаловка), сел.
267,
268, 621
Михалківці (Михалковцы, Михалковцы,
Михалковъцы), сел. 2 67,268,61 4 -6 16,
619
Михалківці (Михалковцы), сел. З83,3 84

Михалковцы див. Михалківці
Михалковцы див. Михалківці
Михалковцы див. Михалківці
Михалковъцы див. Михалківці
Михаловка див. Михалівка
Миша (Мьппа), м-к 212-216
Мишковскаа пасєка 489,492,498, 510
Мізяків (Мєзаков, Мєзаковь, Мизаков,
М изаковь, Мѣзаков, Мѣзаковь,
Miziakow, Mizyakow), c. 56-58, 65, 67,
69, 117, 129, 161, 171, 235, 272,274, 284,
304, 305, 681, 682, 893, 894, 912, 922,
956-958, 1007-1009, 1021, 1022
Мовчанів (Молчанов), с. 200, 201
Могилнаа див. Могильне
Могильне (Могилнаа, Могилноє,
Могильноє, Могильиоє), м-к 181-183,
439, 440,443, 461,462, 597
Могилноє див. Могильне
Могильноє див. Могильне
Могильноє див. Могильне
Мозирська (Мозырскаа) волость 461, 462
Мозы/нжаа волость див. Мозирська
волость
Молдавське князівство 10, 58, 67, 113
Молоскишь, р. 282
Молохов, ур.? 195
Молчанов див. Мовчанів
Монастирище (Монастьірищє), сел. 194,
275
Монастьфищє див. Монастирище
Моятисъфо/щыа 191
Морахва див. Мурафа
Морахва див. Мурафа
Морахьва див. Мурафа
Морозівка (Морозовка), с. 934, 935
Морозовка див. Морозівка
Москва, держава 61, 139, 280, 286, 377,
378, 841. Див. також Московська
держава, Московська земля
Москва, м. 39, 43, 131
Московскаа зємла див. Московська земля
Московська держава 147, 841, 1051.
Див. також Москва, держава,
Московська земля
Московська земля (Московскаа зємла)
268, 269, 278, 279. Див. також Москва,
держава, Московська держава

Мурафа (Морахва, Морахва, Морахьва,
Мурахва, Мурахов, Мураховь), р. 10,
71,72, 195, 230, 231,239,240
Мурафиясюш кгруят 385
Мурахва див. Мурафа
Мурахов див. Мурафа
Мураховь див. Мурафа
Мурашка, р. 195
Мховатєі/, р. 905
Мыша див. Миша
Мѣзаков див. Мізяків
Мѣзаковь див. Мізяків
Некрасове див. Салаші
Нєльїяка, р. 950
Немешівка (Нємєшовка), с. 837, 838
Нємєшовка див. Немешівка
Нємилка Сухаа, р. 950
Немирів (Нємиров, Нємировь, Нємировскоє,
Нємировскоє мєсто, Nemirow, Niemirow),
м. 14,66, 82, 93, 107, 123, 309, 326,418,
4 2 0 ,4 8 2 -4 8 4 ,4 8 9 ,4 9 1 ,4 9 5 ^ 9 8 , 507,
514, 518-520, 541, 542, 572, 602-605,
611,613, 626,629-635,643, 655, 671
Немирівський замок (Нємировских,
Нємировскиї/, Нємировьскиї/ замок) 93,
325,407,496, 500, 506, 507, 515, 518,
534,
536, 537, 552, 554, 607, 610, 624
Немирівський маєток (Нємировскоє,
Нємировьскоє имєньє) 14,47, 72, 105,
3 2 5 ,4 8 2 ,4 8 4 ,4 8 6 -4 8 9 ,4 9 1 ,4 9 3 ^ 9 5 ,
497, 503, 510, 515, 525, 571, 590, 609,
611, 613, 622, 647, 655, 668, 811-813,
816,
818, 904. Див. також Нємировскиє
добра, Нємировскиє кгруяты
Нємиров див. Немирів
Нємировскиє (Нємировскиє) добра 609,
613, 625, 652, 671, 672, 786, 904.
Див. також Нємировскиє кгруяты,
Немирівський маєток
Нємировскиє добра див. Нємировскиє
добра
Нємировскиї/ замок див. Немирівський
замок
Нємировскиї/ замок див. Немирівський
замок
Нємировскиє кгруяты (Niemirowskie gronta)
447,649, 651, 652, 657, 669. Див. також
Нємировскиє добра, Немирівський маєток
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Нємировскоє имєньє див. Немирівський
маєток
Нємировскоє мєсто див. Немирів
Нємировскоє мєсто див. Немирів
Нємировь див. Немирів
Нємировьсюш замок див. Немирівський
замок
Нємировьскоє имєньє див. Немирівський
маєток
Нєполомицє див. Нєполоміце
Нетяги (Нєтиахи), ур., с. 56, 59, 751.
Див. також Нетяги або Калитинці
Нетяги або Калитинці (нині Великі
Крушлинці), с. 59. Див. також Нетяги
Нєтиахи див. Нетяги
Нехведівська пасіка див. Хвєнєвскаа пасєка
Нєполоміце (Нєполомицє), м. 327,368,370,
371,373,382
Нидениє могилы (Nižne mogily) 95, 846,
850, 860, 899, 907, 965, 976, 989
Никипоровка див. Никифорівка
Никифорівка (Никипоровка, Никифорівці,
Никифоровка, Никифоровцы,
Nikiforowce), волиця, с. 418,419, 819,
820
Никифорівці див. Никифорівка
Никифоровка див. Никифорівка
Никифоровцы див. Никифорівка
Ничилєв, ур. 195
Нова Кам’яногірка або Заріччя або Слобода,
с. 95. Див. також Кам’яногірка
Нова і Стара Кам’яногірка
див. Кам’яногірка
Новак и Стараіа Камєногорка
див. Кам’яногірка
Новгородок, м. 507, 509
Новгородскаїа зємліа див. Новгородська
земля
Новгородскага зємліа див. Новгородська
земля
Новгородскоє воєводство
див. Новгородське воєводство
Новгородська земля (Новгородскаїа,
Новгородскаїа, Новгородьскаїа зємліа)
461,462,
507, 509. Див. також
Новгородське воєводство
Новгородське воєводство (Новгородскоє
воєводство) 439,443. Див. також
Новгородська земля

Новгородьскаїа зємліа див. Новгородська
земля
Новий Губин (Новьїй Губия, Hubin Nowy),
м-к, м. 114, 117, 688, 689, 700, 808.
Див. також Губия або (йлшаница
Нові Вишківці (Вышковцы Новьіє), м-к, с.
110, 111,564
Новосєлица див. Новоселиця (володіння
Бокіїв)
Новосєлица див. Новоселиця
Новосєлица Микулинскаїа див. Новоселиця
Микулинська
Новоселиця (Новосєлица, Nowosielicza), с.
(володіння Бокіїв) 74, 76-78, 159, 699,
707, 708,712, 877, 878
Новоселиця (Новосєлица), м-к, м. 7 2 ,4 6 8 470
Новоселиця Микулинська (Новосєлица
Микулинскаїа, Nowosielica), с. 159, 235,
284, 285
Новьш Губия див. Новий Губин
Носівці (Носовци, Носовцы, Носовцы), м-к,
сел., c. 283, 287, 288, 365, 367,661, 663,
664,
742, 749
Носківці, c. 71,763
Носовци див. Носівці
Носовцы див. Носівці
Носовцы див. Носівці
Нуякишияци див. Нункишинці
Нункишинці (Нуякишияци, Нуикишиицы,
Нунъкишьшцы, Нунъкишыяцы), сел.
267,
268,614-616,619
Нуякишияцы див. Нункишинці
Нунъкишынцы див. Нункишинці
Нунъкишьшцы див. Нункишинці
Обалчів (СОбалчов) див. Олбачів
Обзир (СОбзєр, СОбзьір), с. 360, 707, 708
Обідне (СОбодни, СОбодноє, СОбодноє,
СОбодны, Obodne), м-к 267, 270, 277,
278,458-460, 627-629, 653, 656, 664666, 674, 683, 686, 706, 870, 871, 904,
905
Облич (СОбличъ), сел. 276
Ободенський маєток 627,647,652.
Див. також (Ободєяскиє кгруяты
Овдіївка (Овдіївці, СОвдєєвка, СОвдєєвка,
СОвдєєвка, СОвдєєвцьі, СОвдєєвцьі,
СОвдиєвцьі, (ОвдЬєвка, Овдѣевцы,
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СОвъдѣевцы, Owdeiowka, Owdiiowka),
м-к, сел., c. 53, 54, 79, 194, 347, 376,
378, 439-441, 443, 461, 527, 528, 530,
597,
841, 842, 862, 863, 916, 969, 980,
1004, 1006. Див. також Овдіївка або
Шепіївка, Шепіївка
Овдіївка або Шепіївка ((Овдєєвка або
Шєпєєвка, (Овдєєвка або Шєпєєвка,
(Овдєєвка або Шєпєєвка, (Овдєєвька або
Шєпиєвка, (Овдиєвка або Шєпєєвка,
ОвдЬєвка або Шепѣевка, (Овдѣевка або
Шепѣевка, (Овдѣевъка або Шепѣевъка,
(Овъдѣевка або Шєпєєвка), м-к, сел., с.
415,461,462,477,
736, 836, 861, 862,
959, 960, 968, 979, 980, 992, 993, 1005.
Див. також Овдіївка, Шепіївка
Овдіївці див. Овдіївка
Огарів ((Огаров), сел. 383, 384
Одеська область 13,119
Олбачів ((Олбачовъ, (Олбачовъ), сел. 194,
270,280. Див. також Обалчів
Олексіїв ((Олєксиєв), сел. 383,384
Олешківці ((Олєшковцьі), сел. 276
Омеляник ((Омєлєник, (Омєлганикь), м-к
707, 708,713.
Ометинці ((Омєтияцьі), сел. 56,57,60,176,
177
Онацківці ((Онацковцы, Janakowce, Jankowce,
Onackowce, Onaskowce), c. 792,793,
795,
796, 804, 806, 807, 832
Оратів ((Оратов), м-к 919, 920
Орда ((Орда, (Орда, (Орьда, Orda) 780, 781,
784, 787, 795, 796, 803, 810, 812, 815,
817, 820, 822, 828, 829, 831, 833, 834,
843.
Див. також Крим, Кримська орда,
Кримське ханство, Tatary
Орминка див. Урменка
Орша ((Орша), зам. 86, 236, 334
Османська імперія 10, 11,113. Див. також
Туреччина, Turki
Осники ((Осники, (Осники, Osniki, Osniky,
Oszniky), ур. 95, 209, 358, 846, 848,
850,
860, 899, 907, 916, 965, 976, 988
Осницьке селище ((Осницкоє сєлищє) 837,
838
Остдів ((Остдов), м-к, с. 48,360
Остирблі ((Остырбли), м-к, с. 48,360
Остолопів ((Остолопов, (Остолоповъ), сел.
311,312,313,491,492, 747
Остолопівський маєток 747,748.

Остріг ((Острог, Ostrog), м. 239,243,388,
394,450,578, 837,838, 845,849,865,1021
Ошитків ((Ошитков), сел. 383,384,389,
396, 398
Ошпеково ((Ошпєково) див. Шпаків
(Обалчов див. Обалчів
(Обзер див. Обзир
(Обзыр див. Обзир
(Обличь див. Облич
(Ободєнскиє кгруиты (Obodenskie gronta)
649. Див. також Ободенський маєток
(Ободни див. Обідне
(Ободноє див. Обідне
(Ободноє див. Обідне
(Ободны див. Обідне
(Овдєєвка див. Овдіївка
(Овдєєвка див. Овдіївка
(Овдєєвка див. Овдіївка
(Овдєєвка або Шєпєєвка див. Овдіївка або
Шепіївка
(Овдєєвка або Шєпєєвка див. Овдіївка або
Шепіївка
(Овдєєвка або Шєпєєвка див. Овдіївка або
Шепіївка
(Овдєєвцьі див. Овдіївка
(Овдєєвцьі див. Овдіївка
(Овдєєвька або Шєпєєвка див. Овдіївка або
Шепіївка
(Овдиєвка або Шєпєєвка див. Овдіївка або
Шепіївка
(Овдиєвци див. Овдіївка
(Овдієвка див. Овдіївка
(Овдієвка або Ш єпієвка див. Овдіївка або
Шепіївка
(ОвдЬєвка або ШєігЬєвка див. Овдіївка або
Шепіївка
(Овдѣевцы див. Овдіївка
(Овдієвька або ШєігЬєвька див. Овдіївка
або Шепіївка
(Овъдѣевцы див. Овдіївка
(Огарєвєц, ур.? 386
(Огаров див. Огарів
(Олбачовь див. Олбачів
(Олбачовь див. Олбачів
(Олбачовскоє сєлищє 386
(Олсковцы, сел. 194,386
(Олєксиєв див. Олексіїв
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(Олешковцы див. Олешківці
(йяшаница або Губия див. Губия або
Оітшаница
(Олшанка (СОлшаяка), p. 194,386
СОлшаяка див. (Олшанка
СОмєлєник див. Омеляник
(Омєл&никь див. Омеляник
(Омєтияка, p. 176,177
СОмєтияскоє сєлищє 177
СОмєтияцьі див. Ометинці
(Онацковцы див. Онацківці
(Оратов див. Оратів
СОрда див. Орда
СОрда див. Орда
(Ормияка див. Урменка
СОрша див. Орша
СОрьда див. Орда
(Осники див. Осники
(Осники див. Осники
(Оскицкш долина 209
СОсницкоє сєлищє див. Осницьке селище
(Остдов див. Остдів
СОстолопов див. Остолопів
СОстолоповь див. Остолопів
(Островок, кгруят 385
СОстрог див. Остріг
(Остырбли див. Остирблі
(Ошитков див. Ошитків
СОшпєково див. Шпаків

Пораївка, Поривцы, Пориєвка,
Пориєвци, Пориєвцьі, Пориєвьчи,
Порівці, Поріївка, Поріївці, Pareiowka),
сел. 71, 74, 257-259, 721-728, 731, 733,
756,
770
Паріївка, р. 714, 808
Паріївці див. Паріївка
Парпуровцы див. Перпурівці
Пархомівці (Пархомовцы, Parchomowce), с.
882, 883
Пархомовцы див. Пархомівці
Парѣевка див. Паріївка
Пашківці (Пашковцы), сел. 276
Пашковцы див. Пашківці
П(є)язиковьіє Вьішниє лєски 386
Перемишль (Прємьішль), м. 220,221
Пєрєросли, ? 386
Пєриєяцьі див. Паріївка
Перпурівці (Пєрпуровцьі, Purpurowce), c.
852, 853
Перпуровцы див. Перпурівці
Пєсєц, р. 385, 386
Пєсочно див. Пісочно
Пєсчаноє див. Піщане
Пєсщаноє див. Піщане
Петничани див. П ’ятничани
Пєтничаньї див. П ’ятничани
Пєтрков див. Пйотркув
Пєтрьков див. Пйотркув
Пєчєнєжг,лєс 385
Печери (Pieczary, Pieczory), м. 117, 123,
603, 629,630. Див. також Печери або
Соколєць
Печери або Соколєць (Pieczary albo Sokolec),
м. 602,603. Див. також Печери
Пєчєрским манастыр див. Печерський
монастир
Печерський монастир (Пеяерскии манастыр)
у Києві 388, 392
Пєчифостьі див. Печихвости
Печихвости (Печифосты), м-к 707,708
Пиків (Пьпсов, Пьпсовь, Пьїковскоє мєсто,
Pikow, Pykow), м. 66, 71, 80, 83, 89, 94,
95, 98, 102-104, 123, 168, 169, 186, 187,
194, 208, 210, 222, 224, 289, 309, 334,
335, 357, 358, 415,455,477, 597, 736,
836-839, 841, 845, 847, 848, 850, 858,
861, 862, 887, 901, 908, 914, 916, 927,

Паликорова (Паликорови, Паликоровы,
Паликрова, Palikrowy), с. 874, 875,
890-892, 940, 941
Паликорови див. Паликорова
Паликоровы див. Паликорова
Паликрова див. Паликорова
Палчиков див. Пальчиків
Палчиково див. Пальчиків
Палчиково див. Пальчиків
Пальчиків (Палчиков, Палчиково,
Палчиково, Пальчиково), сел. 383, 384,
388,
389, 394, 396,398
Пальчиково див. Пальчиків
Париєвци див. Паріївка
Париєвька див. Паріївка
Паріївка (Париєвци, Париєвька, Паріївці,
Парѣевка, Пєриєяцьі, Пораєвка,
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928, 943, 958-960, 964, 967, 968, 974,
976-980,988-990,992,1005
Пиківський замок (Пыковсюш, Пыковъскиі/
замок) 40, 55, 73, 862, 942,943, 967,
968, 1005
Пиківський маєток (Пьпсовскоє имєнє,
Пыковскаіа м аєтн о ст) 47 ,5 2 ,7 1 ,7 3 ,
80, 95, 97, 100-103, 123, 124, 208, 210,
222,
224, 288,415, 698, 845, 847, 849,
859, 864, 883, 898, 907, 913, 918, 934,
943, 963, 965, 973, 976, 978, 988, 991.
Див. також Пьпсовскиє добра, Пьпсовскиє
кгрунты
Пилєвєнцьі див. Пилевенці
Пилевенці (Пилєвєнцьі), м-к 272,273
Пинскиї/ п овєт див. Пінський повіт
Пинскиї/ п овєт див. Пінський повіт
Пиньскиї/ п овєт див. Пінський повіт
Пиньскиї/ п овєт див. Пінський повіт
Південний Буг див. Бог
Пилиповы пасєки 778
Підляшшя ( П о д л а ш ь є , Podlasze) 35,156,
575
Пінський повіт (Пинскиї/, Пинскиї/,
Пиньскиї/, Пиньскиї/ повєт, Pinski
powiat) 374, 378, 439, 440,443, 461,
462, 620
Пісочно (Пєсочно), с. 48,49, 50,360
Піщане (Пєсчаноє, Пєсщаноє, Peszczane),
м-к 3 4 7 ,3 7 4 ,3 7 6 ,3 7 8 ,3 8 1 ,4 3 6 ,4 3 7 ,
439, 440, 442, 443, 450, 451, 453-^55,
461,462,
527, 528, 530
Пйотркув (Пєтрков, Пєтрьков, Piotrkow), м.
33, 153, 154, 574, 575
Плисків (Плисков, Плисков, Плисково,
Плисковь), сел. 383-386, 388,389, 393,
394, 397
Плисков див. Плисків
Плисков див. Плисків
Плисково див. Плисків
Плисковь див. Плисків
Плоска», р. 386
Плоска» руда, ур. 386
Поворско, м-к 360
Поганка (Поганка, Поганки, Pohanka), р.
104, 105, 386, 719, 737, 983, 984, 986,
987,
995, 996
Поганка див. Поганка
Поганки див. Поганка

Поганцовиє сєти, ур.? 385, 386
Погиблиє вєрховиньї 386
Погрєбьіскиє кгрунты 434. Див. також
Погребищенський маєток
Погребища (Погрєбища, Погребище,
Погрєбьіща, Pogrzebiszcza), м-к, м., сел.
14, 39, 123, 1 9 4 ,2 3 6 -2 3 9 ,4 3 3 ^3 5 , 603
Погрєбища див. Погребища
Погрєбищє див. Погребища
Погребищенське селище 94
Погребищенський маєток 14,71,94.
Див. також Погрєбьіскиє кгрунты
Погребищенський район 54,71
Погрєбьпца див. Погребища
Поділля (Подолє, Podolia) 8, 156,449, 652.
Див. також Браславскиї/ краї/,
Брацлавська земля, Брацлавська і
Вінницька земля, Брацлавське
воєводство, Брацлавське і Вінницьке
воєводство, Брацлавщина, Подільська
земля, Подільський край, Східне
Поділля
Подільська земля (Подолскаїа, Подольскаїа
зємліа, Podoliae terra) 135, 559.
Див. також Браславскиї/ краї/,
Брацлавська земля, Брацлавська і
Вінницька земля, Брацлавське
воєводство, Брацлавське і Вінницьке
воєводство, Брацлавщина, Поділля,
Подільський край, Східне Поділля
Подільське воєводство (Подолскоє,
Подолскоє, Подольскоє воєводство,
Podolskie wojew6dztwo) 8, 10-12, 14,
1 8 ,4 2 ,4 4 ,4 7 , 57,66, 107, 108, 114-117,
128, 193, 194,478-480, 533, 573, 648,
695, 696, 714, 763, 792, 795, 800, 804,
807, 810, 815, 828, 829, 834, 855, 857,
863, 866, 869, 873, 882, 933, 934, 936,
937, 999
Подільський край (Подолскиї/ краї/) 8, 156.
Див. також Браславскиї/ краї/,
Брацлавська земля, Брацлавська і
Вінницька земля, Брацлавське
воєводство, Брацлавське і Вінницьке
воєводство, Брацлавщина, Поділля,
Подільська земля, Східне Поділля
П о д л а ш ь є д и в . П ід л я ш ш я

Подолє див. Поділля
Подолскаїа зємліа див. Подільська земля
Подолскиї/ краї/ див. Подільський край
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Подолскоє воєводство див. Подільське
воєводство
Подолскоє воєводство див. Подільське
воєводство
Подольскоє воєводство див. Подільське
воєводство
Подольска» земліа див. Подільська земля
Половиче (Половичоє), сел. 287,288,385
Половичоє див. Половиче
Полонне (Полоноє), м-к 388,394
Полоноє див. Полонне
Полоцк див. Полоцьк
Полоцкаа зємла 62, 162
Полоцкии заходе 377, 378,440, 841
Полоцкь див. Полоцьк
Полоцьк (Полоцк, Полоцкь), м. 23, 52,
243-245, 299, 300,315, 379
Полхова долина (Polchowa doli па), ур. 95,
846, 850, 899, 907, 916, 965, 976, 988
Польська корона (Корона, Корона Полскага,
Корона Польскаїа, Коруна, Коруна
Полскаїа, Коруна Польскаїа, Рєч
Посполита» Коруннаса, Corona, Corona
Polska, Korona Polska) 5, 7, 9 ,1 0 ,2 2 , 3 1,
33, 35, 58, 60, 104, 108, 128, 137, 156,
167, 189, 199, 289, 293,435,445, 456,
475, 476, 493, 500, 562, 568, 574-576,
644, 648, 683, 685, 701, 704, 705, 744,
768, 770, 773, 786, 788, 808, 810, 812,
814, 815, 829, 830, 834, 836, 837, 839,
902, 949, 990, 1025, 1027, 1028, 1030,
1048, 1049. Див. також Польське
королівство, Польща
Польське королівство (Кролєвство
Польскоє, Кр. Пол., Kr61iestwo Polskie,
Regnum, Regnum Poloniae, R(egnum)
Pfoloniae]) 5, 8, 18,20,27, 3 1,33-36,45,
57, 106, 128, 178, 184, 185, 191-193, 195,
198, 199, 204, 206, 212, 214, 219, 221,
223, 227, 246, 253, 274, 276-279, 281284, 286-288, 290, 291, 293, 296, 297,
315, 318, 320, 323, 373, 382,414, 416,
420, 423, 429,430, 432, 437,446, 457,
464, 468, 471, 473, 475, 552, 560, 563,
570, 579, 602, $40, 641, 672, 695, 735,
762, 763, 780, 783, 795, 822, 859, 898,
949, 958, 1009, 1020, 1042, 1047-1049,
1057, 1061. Див. також Польська корона,
Польське королівство, Рєч Посполита»
Коруннаса

Польща 58, 107-109. Див. також Корона,
Корона Полскаїа, Корона Польскаїа,
Коруна, Коруна Полскаїа, Коруна
Польскаїа, Кролєвство Польскоє, Кр.
Пол., Польська корона, Польське
королівство, Рєч Посполитаїа Коруннаїа,
Corona, Corona Polska, Korona Polska,
Polonia, Regnum, Regnum Poloniae,
R(egnum) P(oloniae)
Понемоньє (Понємоньє), м-к 461,462
Понємоньє див. Понемоньє
Пониклакриница 195
Поникла (Поникьла) долина 195
Поникьла долина див. Поникла долина
Попівська поляна (Поповскаїа пол гана) 275
Попова» долина 1016
Поповскаїа поліана див. Попівська поляна
Пораєвка див. Паріївка
Пораївка див. Паріївка
Поривцы див. Паріївка
Пориєвка див. Паріївка
Пориєвскиє добра 728
Пориєвци див. Паріївка
Пориевцы див. Паріївка
Пориєвьчи див. Паріївка
Порівці див. Паріївка
Поріївка див. Паріївка
Поріївці див. Поріївка
Поричє див. Поріччя
Поріччя (Поричє), с. 952, 953
Постолов, м-к 317
Потниківці (Потниковцы), ур. 110, 564
Потниковцы див. Потниківці
Почапинці (Почапинцы, Почапикцы), сел.
194, 284, 285,383,384, 387
Почапинцы див. Почапинці
Почапияцы див. Почапинці
Премышль див. Перемишль
Прибузьке див. Скуринці
Прилук (Прилук, Прилукъ, Прылук,
Прилуцкоє мєсто, Przihik, Przy Juka), м-к,
м. 1 4 ,3 9 ,6 6 ,9 0 ,9 2 ,9 3 ,1 1 0 -1 1 2 ,1 1 7 ,
123, 194, 236-239, 309, 327, 352, 362364, 369, 371, 406-408, 410, 411, 413,
433-435,489,494,498, 512-514, 585,
602, 603, 614, 620, 676, 788, 789, 843,
867
Прилук див. Прилук
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Прилуюь див. Прилук
Прилуцкиє (Прилуцкиє, Прьілуцкиє)
кгрунты 369, 370, 406, 408,410, 433,
434. Див. також Прилуцький маєток
Прилуцкиє кгрунты див. Прилуцкиє
кгрунты
Прилуцкоє мєсто див. Прилук
Прилуцький маєток 14, 71, 93, 94, 123, 368,
405,4 1 3 ,4 3 3 ,4 8 9 ,4 9 1 ,4 9 3 ,4 9 7 , 503.
Див. також Прилуцкиє кгрунты
Прозоровьіє лєски див. Кругльш лєсок
Прозоровьш лєсок див. Кругльш лєсок
Пропастища (Propastiscza), гор. 482, 484,
485, 495, 504
Прылук див. Прилук
Прилуцкиє кгрунты див. Прилуцкиє
кгруяты
Псков (Псков, Пъсков), м. 123, 298-303,
315, 322
Псков див. Псков
Пултевцы див. Пултівці
Пултівці (Пултевцы, Пультєвцьі,
Pulthowcze, Puttowce), c. 56, 57, 58,
138, 198, 199,233,235
Пшокска» дорога 386
Пыков див. Пиків
Пыковска» м аєтн о с т див. Пиківський
маєток
Пьїковскиє добра 977. Див. також
Пьїковскиє кгрунты, Пиківський маєток
Пьїковскиє кгруяты (Pykowskie gronta) 98,
209, 334, 838, 913, 916, 917, 964.
Див. також Пьїковскиє добра,
Пиківський маєток
Пыковсюш замок див. Пиківський замок
Пьїковскоє имєнє див. Пиківський маєток
Пьпсовскоє мєсто див. Пиків
Пыковъ див. Пиків
Пыковъскии замок див. Пиківський замок
П ’ятничани (Петничани, Пєтничаньї,
Піатничаны, П »тничаны, Petnyczany), c.
56, 57, 61, 117, 178, 623, 632, 659, 660,
703,
705
Піатничаны див. П ’ятничани
Піатничаны див. П ’ятничани
Пьсков див. Псков
Пьшоиноє, сел. 194

Рава, м. 60, 740
Равське воєводство 60
Радзипівці (Радзиповцы, Radzipowce), c.
117, 800, 801
Радзиповцы див. Радзипівці
Райгород див. Райгород
Райгород (Райгород), м. 73, 720, 721, 747
Растовица, р. 273
Ратно (Ратно), м. 49, 360
Р атно див. Ратно
Рашків (Рапгьков), сел. 281
Рапгьков див. Рашків
Республіка Молдова 13, 119
Рєч Посполитага див. Річ Посполита
Рєч Посполита» див. Річ Посполита
Рєч Посполита» Корунна» 743. Див. також
Польська корона, Польське королівство,
Польща
Риминова» (Рьімєна») пасєка 1016
Ринок мєста Львовского 218
Ріг (Рогь), м-к, присілок 284, 285
Річ Посполита (Рєч Посполита», Рєч
Посполита», Рѣч Посполита», Рѣч
Посполита», Res Publica, R(es) P(ublica),
Rzeczpospolita) 10, 11, 13, 17-19, 26,
27, 32-34, 3 6 ,4 1 ,4 7 , 51, 56, 58-^0, 65,
74 ,9 1 ,9 4 , 104, 111-113, 115, 126, 128,
135, 136, 140, 146, 163, 177, 184, 185,
188-191, 197, 199, 207, 213, 219, 244,
249, 260, 264, 265, 271, 293, 298-301,
304, 315, 316, 363,432,445,452, 453,
456,47 6 ,4 7 9 ,4 8 0 ,4 9 9 , 500, 568, 597,
618, 661, 662, 735, 739, 740, 742, 751,
752, 780, 781, 783, 784, 787, 795, 803,
810-812, 815, 817, 822, 823, 825-829,
831, 833, 834, 836, 840, 861, 922, 923,
988,
1023, 1034, 1035, 1041, 1047, 1049,
1055, 1057, 1058, 1061, 1062, 1064, 1065
Poe, p. 195
Ровєри» 191
Рогізна (Рогозна, Рогозна), сел. 383, 384,
397
Рогізна або Воробіївці див. Воробіївці або
Рогізна
Рогозна див. Рогізна
Рогозна див. Рогізна
Рогозна, р. 401
Рогозна або Воробєвци див. Воробіївці або
Рогізна
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Рогозна або Воробєвцьі див. Воробіївці або
Рогізна
Рогозна або Воробєвьцьі див. Воробіївці
або Рогізна
Рогь див. Ріг
Розъсониіа, р. 404
Ролинці (Ролинцы), сел. 283
Ролинцы див. Ролинці
Російська імперія 36
Роска, р. 275,385,386
Роска Гнилаїа, р. З 86
Роска Плисковска», р. 386
Росоховатьіє лєски (Rosochate laski) 752,
766,
767, 773
Рось (Рос), р. 194
Румынин ставок 916
Русанівці (Русановцы), с. 117, 763, 764
Русановцы див. Русанівці
Рускии повѣт 475. Див. також Руське
воєводство
Рускоє воєводство див. Руське воєводство
Рускоє воєводство ДИВ. Руське ВОЄВОДСТВО
Руське воєводство (Рускоє, Рускоє
воєводство, Ruskie wojew6dztwo) 11,
91, 107, 108, 116, 128, 479,480, 648, 703,
705, 789, 813, 874, 890, 891, 940, 941,
971, 996. Див. також Рускиї/ повѣт
Рыбница, p. 282
Рьімєнаїа пасєка див. Риминоваїа пасєка
Рѣч Посполита» див. Річ Посполита
Рѣч Посполита» див. Річ Посполита
Сабарівський маєток (Сабаровскоє имєнє)
124,
799, 800. Див. також Саборовским
к грун т
Сабаровка, с. 800
Саборовским кгрунт 1016. Див. також
Сабарівський маєток
Сабаровскоє имєнє див. Сабарівський
маєток
Саврань, p. 11
Саврань, сел. 276
Салаши див. Салаші
Салаші (Салаши, Солаши, Солаші, Шалаши,
Шалаші, нині Некрасове), с. • 21,56, 57,
63, 138,447, 600, 601,922
Салница (Силница), р. 301,892
Сандомир (Sędomirz), м. 32,1034

Сандро, ур. 195
Сваричовка (Сваричовька, Swariczowka,
Swarziczowka), p. 482-484, 485, 489,
49 0 ,492,495,499,
504, 510, 582, 778
Сваричовька див. Сваричовка
Свинюха, р. 11,13
Сєвруковьі лєски 386
Сєдєлниковцьі, сел. 194
Сєл єц див. Селець
Селець (Сєлєц), с. 423,425
Сєлница, p. 187, 188,385
Семаківці (Сємаковцьі, Siemakowce), с. 74,
76-78, 159, 660,661, 699, 707, 708, 712,
877, 878
Сємаковцьі див. Семаківці
Семигородська земля (Sedmigrodzka ziemia)
58, 199
Сєндомцрскоє воєводство (Sandomiriensis
palatinatus, Sandomirskie wojewodztwo)
648, 745, 1028, 1029
Сєничии лєсо к (Senniczy lesok), yp. 209,
359
Сєнно, м-к 478
Сєрховичи див. Серховичі
Серховичі (С^ясовичи), сел. 281,282
Сєрадзьке воєводство (Siradziensis
palatinatus) 33, 788. Див. також
Sieradzensis terra
Сивковы лєски 387
Сивовківці (Сивовковцє, Сивовковци,
Сивовковцы, Sywowkowce), м-к, сел., с.
74,
57, 196, 197, 800, 843, 867, 868
Сивовковцє див. Сивовківці
Сивовковци див. Сивовківці
Сивовковцы див. Сивовківці
Сивовковецький маєток (Сивовковьскоє
имєнє) 75, 124,799, 800. Див. також
Сивовковскт/ кгрунт
Сивовковскии кгрунт 843. Див. також
Сивовковецький маєток
Силница див. Салница
Скиндєрєвщина див. Скіндерівщина
Скиндєрпол або Чєрнювцьі
див. Скіндерполь або Чернівці
Скіндерівщина (Скиндєрєвщина), м-к 640,
641
Скіндерполь, сел. 114. Див. також
Скіндерполь або Чернівці
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Скіндерполь або Чернівці (Скяндерпол або
Чернювцы, Skinderpol albo Czemiowcz e),
сел. 71,113,695,696,760,761.
Див. також Скіндерполь
Скоморошківці (Скоморошковци,
Скоморошковци, Скоморошковцы,
Скоморошковци), м-к, сел. 71,74,274,
275, 721-726, 728,731-733, 755, 756, 770
Скоморошковсюш Поповскии кгрунт 386
Скоморошковскии плес 387
Скоморошковскоє поле 387
Скоморошковци див. Скоморошківці
Скоморошковци див. Скоморошківці
Скоморошковци див. Скоморошківці
Скоморошковци див. Скоморошківці
Скуринскоє сєло див. Скуринці
Скуринці (Скуринцы, Скуринцы,
Скуринъцы, Скурынцы, Скуринскоє
сєло, нині Прибузьке), м-к, с. 56, 57,
59,
65-69, 123, 126, 244, 245, 294, 299,
300, 304, 305, 307, 308, 321-323,426,
427,474,475, 735, 1010-1020
Скуринцы див. Скуринці
Скури/щы див. Скуринці
Скуриньскиє добра 321. Див. також
Скурынскии кгрунт
Скуринъцы див. Скуринці
Скурынскаа нива 1015
Скурынсюш кгрунт 1016, 1020.
Див. також Скуриньскиє добра
Скурынцы див. Скуринці
Слави (Славы), сел. 614-616,619
Славы див. Слави
Слобода або Нова Кам’яногірка або Заріччя
див. Нова Кам’яногірка або Заріччя або
Слобода
Слободка, с. 194
Слободка, с. 894
Слоним, м. 347
Снєвота див. Снивода, м-к
Снєжєнскоє полє 386
Снивода (Снивота, Snivoda), р. 80,207,209,
273, 333-335, 358,477, 736, 916, 980,
987, 992
Снивода (Снєвота, Снивота), м-к 205,210,
222, 224-228, 236, 266, 316, 317, 319,
334
Сниводскоє имєнє див. Сниводський маєток

Сниводський маєток (Сниводскоє,
Снивотскоє имєнє) 80, 84-87,123,205,
210,223,332. Див. також Сниводські
ґрунти
Сниводські ґрунти (Сниводьскиє,
Снивотскиє, Снивотскиє, Снивотські,
Снивотьскиє кгрунты) 218, 333, 335,
358,430.
Див. також Сниводський маєток
Сниводьскиє кгрунты див. Сниводські
ґрунти
Снивота див. Снивода, р.
Снивота див. Снивода, м-к
Снивотскиє кгрунты див. Сниводські
ґрунти
Снивотскиє кгрунты див. Сниводські
ґрунти
Снивотскоє имєнє див. Сниводський маєток
Снивотські ґрунти див. Сниводські ґрунти
Снивотьскиє кгрунты див. Сниводські
ґрунти
Соб (Соб, Собь, Великим Соб, Wielki Sob,
Sob, Szob), p. 59, 73, 104, 105, 247, 284,
324, 326, 383, 386,489,492, 499, 510,
582, 666, 694, 716, 865, 889, 924, 925,
982,
983, 986, 987, 995
Соб див. Соб
Собок (Собокь, Sobek), р. 278,489,492,
499,
510, 582, 612, 653, 655, 656, 666,
670, 671, 674, 683, 706, 716, 817, 818,
902-906
Собокь див. Собок
Соболєвка див. Соболівка
Соболєвка див. Соболівка
Соболівка (Соболєвка, Соболєвка), м-к, с.
76, 843
Собь див. Соб
Соколєцкаа дорога 385
Соколєцюш состров див. Соколецький острів
Соколєць або Печери див. Печери або
Соколець
Соколєць (Соколєць, Соколцє, Соколцє,
Sokolec), гор., с., ур. 69, 70, 107, 629,
895-897
Соколецький острів (Соколєцюш состров),
ур., гор. 895, 896
Соколцє див. Соколець
Соколцє див. Соколець
Солаши див. Салаші
Солаші див. Салаші
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Солониця, ур. 58
Сорока, м.? 385
Сорокотяжинці (Сорокотсажияцы), м-к
1000, 1001

Сорокотіажияцы див. Сорокотяжинці
Сороцка» дорога 385
Сорочици, сел. 194
Сосонка, сел. 194
Сосонов (Сосонов), м-к 940,941
Сосонов див. Сосонов
Сохачув (Sochaczow), м. 198,199
Спичинці (Спичияцы), с. 851
Спичияцы див. Спичинці
Стара Кам’яногірка див. Кам'яногірка
Старі Вишківці (Староє еєло Вышковцы), с.
1021

Староє еєло Вышковцы див. Старі Вишківці
Староє Мльїнищє (Mtyniszcze Stare), ур.
209,
359
Старожитноє пустшцє 719
Старьш Став, еєльцє 778
Стєпановьсюш став 404
Стєна або ПДякгрод див. Стіна або Янірод
Стєяка див. Стінка
Стіна або Янґрод (Стєна або ІЙякгрод), м.
71,760,761. Див. також Стінка
Стінка (Стєяка), м-к 640,641. Див. також
Стіна або Янґрод
Стохо/и, р. 360
Стрєлчияскоє (Стрєлчиньскоє) городище
385, 386
Стрєлчинцьі див. Стрільчинці
Стрєлчинцьі див. Стрільчинці
Стрєлчияцьі див. Стрільчинці
Стрєлчиньскоє городтцє
див. Стрєлчияскоє городище
Стрельчинцы див. Стрільчинці
Стрємилчє див. Стремильче
Стремильче (Стрємилчє, Strymilcze,
Strzemielcze, Trimilcze, Trzemilcze), м-к
198, 199, 655, 668-671, 673, 676, 682,
683, 686
Стрєматєяцьі див. Стрем’ятинці
Стрем’ятинці (Стрєміатєяцьі, Стрємсатинцьі,
Стрєміатьінцьі), сел. 267,268,614-616,
619
Стрєміатияцьі див. Стрем’ятинці
Стремипгынцы див. Стрем’ятинці
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Стрижівка (Стрыжовка, Стрыжовка,
Стрыжовъка, Strzyzowka), м-к, c. 72,
171,232-234,266, 272, 273, 740, 741
Стрижовскии кгруят (Strzyzowski grunt)
171, 172, 739
Стриїв (Стрьієв), сел. 383, 384
Стрільчинці (Стрєлчинци, Стрелчинцы,
Стрелчияцы, Стрельчинцы), м-к, c. 418—
422, 819, 820
Струсгород або Буки див. Буки або
Струсгород
Стрьієв див. Стриїв
Стрыжовка див. Стрижівка
Стрыжовка див. Стрижівка
Стрыжовъка див. Стрижівка
Стрьімилчє див. Стремильче
Стрьімилчє див. Стремильче
Студєнєц, р. 385
Студєяка, р. 386
Судаков лєс 660
Суликовичи див. Суликовичі
Суликовичі (Суликовичи), м-к 227, 228
Супрунів (Супрунов, Супруновъ), с. 83,
208, 284, 285
Супрунов див. Супрунів
Супруновъ див. Супрунів
Суп’ятів, сел. 621
Сутеска (Сутєска, Сутиска, Сутѣска,
Suteska), c. 74, 110-112, 173, 174, 200,
201, 565-568, 629, 630
Сутєска див. Сутеска
Сутєскоє (СутЬскоє) имєяє 567, 568
Сутиска див. Сутеска
Сутѣска див. Сутеска
СутЬскоє имєяє див. Сутєскоє имєяє
Сухаа Борщовка, p.? 385
Суха» долина 386
Східне Поділля 12. Див. також Браславским
краї/, Брацлавська земля, Брацлавська і
Вінницька земля, Брацлавське
воєводство, Брацлавське і Вінницьке
воєводство, Брацлавщина, Поділля,
Подільська земля, Подільський край
Сушєц, лєсок 386
Татарскаїа дуброва див. Татарська діброва
Татарська діброва (Татарскаса дуброва)
115, 950

Ташмань рог 386
Тєгин» див. Тегіня
Тегіня (Тєгин», нині Бендери), м. 119, 598,
599
Телепентин Ріг (Тєлєпє/гпш Рог), ур. 56,
57,
59, 751
Тєлєпє/гтия Рог див. Телепентан Ріг
Теменинка(Тємєнинка), сел. 383,384
Теменинка див. Теменинка
Темний гай (Тємньш raw, Ciemny, Cziemny
gay), УР- 105,983,984,986,987
Тємньш гаu див. Темний гай
Теребовельський повіт 91
Теребовля (Трємбовл», Трємбовл»), м.
92,
364,412
Тєтєєв, лєс 386
Тєтєєв див. Тетіїв
Тєтєєвска» дорога 386
Тєтєрєвка (Тєтєрєвка), р. 1013, 1014, 1016
Тєтєрєвка див. Тєтєрєвка
Тєтиєв див. Тетіїв
Тєтиєвь див. Тетіїв
Тетіїв (Тєтєєв, Тєтиєв, Тєтиєвь), м., сел., ур.
74, 110-112, 383, 384, 386, 577-579,
1023, 1024
Тєлєги, м-к 725
Тиврів (Тивров, Тиврово), с. 74, 173, 174,
565-567, 571
Тивров див. Тиврів
Тиврово див. Тиврів
Тимошків (Тимошковь), сел. 287,288
Тимошковь див. Тимошків
Тікич, р. 13
Товста діброва (Товста», Толста» дуброва,
Tolsta dądrowa) 104, 105, 114, 737, 738,
983,
984, 986, 987, 996
Товста» дуброва див. Товста діброва
Толста» дуброва див. Товста діброва
Торков, сел.?, ур.? 385
Торопєц див. Торопець
Торопець (Торопєц), м. 299, 300
Торунь, м. 200, 201
Торч, р. 386
Травна», р. 385
Трємбовл» див. Теребовля
Трємбовл» див. Теребовля
Трибѣсовъ, сел. 194

Триизбы див. Три Ізби
Три Ізби (Триизбы), сел. 67,268,621
Триножин (Триножин, Триножинь), сел.
270, 280
Триножин див. Триножин
Триножинь див. Триножин
Тростєнєц див. Тростянець
Тростєнєц див. Тростянець
Тростянець (Тростєнєц, Тростєнєц,
Трост»нєц), c. 117, 701, 702, 791, 792,
880
Трост»нєц див. Тростянець
Тузаровь, ур. 778
Тузаров (Тузаровка), р. 719
Тузаровка див. Тузаров
Тулин (Тули//, Тулын), м. 75, 559, 560
Тулин див. Тулин
Тулын див. Тулин
Турбів (Турбов), с. 76, 843
Турбов див. Турбів
Туреччина 452. Див. також Османська
імперія, Turki
Турутинскиє пасєки 261
Тю/яки див. Тютьки
Тютковска» пєта 1016
Тютьки (Тю/яки), с. 57, 1010, 1011, 1016,
1017-1020
Тлмсрница, р. 419
Угорщина 49. Див. також Вєягрьі, Угры
Угры (^гры) 49, 140, 360. Див. також
Вєягрьі, Угорщина
Удеч (Удєч, Удєчь), озеро 389, 396, 398
Удєч див. Удеч
Удєчь див. Удеч
Украйна див. Україна
Украйна див. Україна
Україна (Украйна, Украйна, Украйна) 10,
42, 61, 131, 132, 140, 143, 144, 150, 153,
177,
188, 191,244, 253, 265, 893
Ула, р. 148
Уланів (Уланов, Улановь, лановь, Ulanow,
Ulanow), м. 12, 116, 129, 335, 573, 574,
802,810, 834
Уланов див. Уланів
Улановь див. Уланів
Улига (^лыга), р. 383
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Хвєнєвскаїа пасєка див. Хвєнєвскаїа пасєка
Хвєнєвьскаїа пасєка див. Хвєнєвскаїа пасєка
Хвостівці (Хвостовець, Хвостовцы), с. 107,
571
Хвостовець див. Хвостівці
Хвостовцы див. Хвостівці
Хижинці (Хижинцы, Хижияцы, Chyžince), c.
56, 57, 59, 60, 65, 189, 190, 235, 304, 305,
739, 740
Хижинцы див. Хижинці
Хижинцы див. Хижинці
Хмєлницкаїа волость 139. Див. також
Хмєянт/коє староство
Хмєяницкоє староство 193,194. Див. також
Хмєлницкаїа волость
Ходоровицы, сел. 194
Холмскаїа зємліа див. Холмська земля
Холмська земля (Холмскаїа, Холмьскаїа
зємліа) 67,426,427, 648, 1049
Холмьскаїа зємліа див. Холмська земля
Хоминці (Хомияцы, Chomince), с. 999,1000
Хоминцы див. Хоминці
Хрєновка див. Хрінівка
ХристєниА див. Христенія
Христенія (Христєнил), сел. 281
Христища, ур. 740
Христища (Христыща), р. 76, 843
Христыща див. Христища
Хрінівка (Хрєновка), сел. 178
Хупков (Хупьков), м. 528, 599
Хупьков див. Хупков

Урвиживіт (^ръвиживоть), сел. 276
Урменка (Орминка, (О/шияка, tf/шєяка,
ф м єнька, Ormianka), р. 105,983, 984,
986, 987, 1002
Урнучів див. Врунчів
Уруньчугов, сел. 194
tfrpu див. Угры
Лвєдєньш Камінь, ? 385
Украйна див. Україна
Ліановь див. Уланів
tfjiEu Чєрємошєясюш, долина 386
Йіыга див. Улита
ІЇршнка. див. Урменка
tf/шєнька див. Урменка
t/рнучовь див. Врунчів
^ръвиживоть див. Урвиживіт
Фалков див. Фальків
Фалковскии став див. Фальківський став
Фальків (Фалков, Фальков, Хвалковь,
Хвальков), сел. 383-385, 388-389, 391—
393, 399
Фальківський став (Фалковскии став) 75,
260,
261,383
Фальков див. Фальків
Форєстиіа 191
Ханєв див. Ханів
Ханів (Ханєв), сел. 383, 384, 386, 389, 396,
398
Харитонівська пасіка (Харитоновскаїа,
Харитоновскаїа пасєка, Charytonowska
pasieka) 705,716,744,745,752,766,
767,
773, 774, 831,832, 854
Харитоновскаїа пасєка див. Харитонівська
пасіка
Харитоновскаїа пасєка див. Харитонівська
пасіка
Харпаки (Харпаки, Charpaki), ур. 72, 276,
694, 695
Харпаки див. Харпаки
Хвалковь див. Фальків
Хвальков див. Фальків
Хвєнєвскаїа (Хвєнєвскаїа, Хвєнєвьскаїа)
пасєка (Chweniewska, Chweniowska,
Chwieniewska pasieka) 705, 716, 744,
745, 752, 767, 768, 773, 774, 831, 854

Цвєтковскиє сєлища 233
Цвєтковцьі див. Цвітківці
Цвітківці (Цвєтковцьі), м-к 272,273
Цецора (Цоцора), місцевість 58, 923
Цибєлєв див. Цибулів
Цибєлєвь див. Цибулів
Цибелів див. Цибулів
Цибилів див. Цибулів
Цибилюв див. Цибулів
Цибулів (Цибєлєв, Цибєлєвь, Цибелів,
Цибилів, Цибилюв, Цибулов, Цьібєлєв,
Цыбелюв, Цыбилов, Цыбилюв, Цьібулєв,
Цыбулов, Цыбулюв), сел. 71, 74, 179,
257-259, 721-726, 728, 731, 755, 756, 770
Цибулов див. Цибулів
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Цоцора див. Цецора
Цьібєлєв див. Цибулів
Цьібєлюв див. Цибулів
Цыбилов див. Цибулів
Цыбилюв див. Цибулів
Цьібулєв див. Цибулів
Цыбулов див. Цибулів
Цыбулюв див. Цибулів
Чапля (Чапліа), р. 64, 308
Чапліа див. Чапля, р.
Чапля (Чапліа, Czapla), с. 116, 117, 714,
857, 863, 864, 873, 874
Чапліа див. Чапля, с.
Чарнавка див. Чернявка
Червоногродський повіт 18
Черемош (Чєрємошь), сел. 383,384
Чєрємошь див. Черемош
Чєрємошєяским кгруят 261
Чєрємошєискоє сєлищє
див. Черемошеиське селище
Черемошеиське селище (Чєрємошєяскоє
сєлищє) 260,261
Чєрємошка, р. 385
Черемошна (Чєрємошна, Чєрємошиє,
Чєрємошноє, Чєрємошноє,), сел. 287,
288,
388, 389, 391-393, 397, 399
Чєрємошна див. Черемошна
Черемошне див. Черемошна
Чєрємошноє див. Черемошна
Чєрємошноє див. Черемошна
Черепашинці (Чєрєпашиньцьі), м-к 284,285
Чєрєпашиньцьі див. Черепашинці
Черкаска» граница 194
Чєркаскоє староство див. Черкаське
староство
Черкаська область 13
Черкаське (Чєркаскоє) староство 95, 845,
849,
864, 883, 989, 907, 918, 934, 944
Черленків (Чєрлєнков, Чєрлєяков,
Чєрлєиково, Чєрлє//ковцьі, Чєрлєиковь,
Чєрлєньков, Чєрьлєньково), с. 74,75,
170, 196, 462, 468, 471-473, 666, 685,
686, 1011, 1014, 1015
Чєрлєнков див. Черленків
Чєрлєяков див. Черленків
Чєрлє/лсово див. Черленків
Чєрлєнковскаїа дорога 1015

Чєрлєяковскаїа стєна 1016
Черлєиковцьі див. Черленків
Чєрлєяковь див. Черленків
Чєрлєньков див. Черленків
Чернівці або Скіндерполь
див, Скіндерполь або Чернівці
Чернігівське воєводство 43
Чєрнювцьі або Скш/дєрпол
див. Скіндерполь або Чернівці
Чернявка (Чарнавка, Чорнавка), с. 837
Чєрьлєньково див. Черленків
Чжунковь див. Дзюньків
Чигарчина могила 386
Чистоє шзєро (Cziste iezioro) 95, 846, 848,
850,
899, 907, 965, 976, 989
Чорнавка див. Чернявка
Чорний шлях (Чорньш шліах, Czamy slach)
10,
194, 209, 358
Чорнишовський став (Чорнышовским став),
ставок 64,217
Чорнобильський замок (Чорнобылсюш,
Чорънобыльским замок) 57
Чорнобылским замок див. Чорнобильський
замок
Чорньш шліах див. Чорний шлях
Чорнышовским став див. Чорнишовський
став
Чортовоє Бєрєміа, ур. 905
Чорънобыльскиі/ замок
див. Чорнобильський замок
Шалаши див. Салаші
Шалаші див. Салаші
ИГандирів (Шаядьірєв, Шаядьфов,
Шанъдыров), с. 117, 701, 702, 765, 791,
792
Шандирівці (Szandyrowcze), ур. 695, 696
Шаядьфєв див. Шандирів
Шаядьфов див. Шандирів
Шанъдыров див. Шандирів
Швєдскоє (Швєдьскоє, Швєцкоє )
королєвство (Sweczkie kr61ewstwo) 453,
476-478, 505, 510, 552, 554. Див. також
Швеція
Швєдьскоє королєвство див. Швєдскоє
королєвство
Швеція 58. Див. також Швєдскоє
королєвство
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Швєцкоє корол євство див. Швєдскоє
королєвство
Шєлвов див. Шельвів
Шєлвов див. Шельвів
Шєлвовскоє (Шєлвовьскоє) имєнє 173,174
Шєлвовь див. Шельвів
Шєлвовьскоє имєнє див. Шєлвовскоє имєнє
Шельвів (Шєлвов, Шєлвов, Шєлвовь), с.
173-175, 448, 449
Шєпєєвка див. Шепіївка
Шепіївка (Шєпєєвка), с. 53, 837, 838.
Див. також Овдіївка, Овдіївка або
Шепіївка
Шепіївка або Овдіївка див. Овдіївка або
Шепіївка
Ціа н ін и див. Шершні
Шершні (Шє/?шни, Ширшни), с. 74,565567, 571
Ширшни див. Шершні
Шклов (Шклов), м-к 212-216
Шклов див. Шклов
Шпаків (Шпаков), с. 31,260,261
Шпаков див. Шпаків
Шпеків див. Шпиків
Шпєков див. Шпиків
Шпєково див. Шпиків
Шпиків (Шпєков, Шпєково, Шпеків,
Шпиков, Шпѣков, Шьпєков, Szpikow),
сел., с. 31, 73, 75,260, 261, 383-385,
388,389, 396,401-404, 605
Шпѣков див. Шпеків
Шумза (Шул#за), с. 173, 174
Шумза див. Шумза
Шурутів, ур. 621
Шьпєков див. Шпиків
Щербів (Щ ^бовь), сел. 272,273
ІЦєрбовь див. Щербів
Щорівці див. Щурівці
Щоровцы див. Щурівці
Щурівці (Щорівці, Щоровцы, Щуровцы,
Sczerowcze), сел., c. 56-59,197, 198,
281,282, 827
Щуровцы див. Щурівці
Ылинцы див. Іллінці
Юсковлєсок 817

Яголовків (ІЗголовков), сел. 383, 384
Ягорлик, р. 11
Якубівка (ПДкубовка), с. 116, 999
Якушинецький маєток (Г&кушияскоє имєнє)
169, 170
Якушинці (ПДкушинцы, Jakuszynce), c. 73,
170, 171, 263, 870, 871, 872, 921, 938,
1025
Янґрод або Стіна див. Стіна або Янґрод
Янів (ПДнєв, ІЗнєво, (Знов, ПДнюв, Janew,
Janiow, нині Іванів), м-к, м. 72, 80, 83,
95, 110-112, 168, 169, 206, 207, 209, 210,
222-228, 236, 266, 272, 273, 289, 316,
317, 334, 359, 573, 574, 697, 698, 887,
916
Янівський маєток (ІЗнєвскаа м аєтн о ст,
ІЗнєвскоє имєньє) 80,83-86, 88,123,
207-210, 223, 288, 332, 333, 359, 698.
Див. також Янівські ґрунти, Г&нєвскиє
добра
Янівські ґрунти (ІЗнєвскиє, ПДнєвскиє
кгрунты, Yaniewsky grunt) 98, 111, 208,
209,218,224-226, 236, 333-335, 358,
359,429,430,
887, 913, 916. Див. також
ІЗІнєвскиє добра, Янівський маєток
Янків (ПДнков, Янково, Пінково, ІЗньков,
ПДньково), с. 74, 173, 174, 566, 567
Янково див. Янків
Ярмолинці (Е/шолинцы, Е/шолинцы,
Щрмолинцы, ПЗрмолинцы, ПЗІрьмолинцє,
ІЗрьмолинцы), сел. 56, 57, 59, 301, 892,
893
Ярославів став (Ерославов, ІЗрославов став,
Jaroslawow staw) 653, 655, 656, 668,
670,
671, 674, 683, 817, 818, 903-906
Ясловець див. Вясловичі
Ясловичі див. Вясловичі
Ясси, м. 58
Ястреблє (ПЖстрєблє, ЕЛстрєблє), м-к 181183, 4 3 9 ,4 4 0 ,4 4 3 ,4 6 1 ,4 6 2 , 597
Яструбиха див. Кутківка
Яцківці (ПЗі/ковцы), м-к 269,278,279
Яцковецький маєток (КАцковскоє имєньє)
646
ЇЛблоновец (Jabtonyewyecz), ур. 209, 359
(Зголовков див. Яголовків
ІЗкубовка див. Якубівка
ГДкушинскоє имєнє див. Якушинецький
маєток
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Г&кушиицы див. Якушинці
ЇЛиев див. Янів
ПДнєво див. Янів
ПДнєвскаа м аєтн о с т див. Яновський
маєток
ІЗнєвскиє добра 317. Див. також Янівські
ґрунти, Янівський маєток
ПДнєвскиє кгру/лы див. Янівські ґрунти
ПДнєвскиє кгруиты див. Янівські ґрунти
києвскоє имєяє див. Янівський маєток
ІЗнєвь Старыы див. їЛнев
ПЗІякгрод або Стєна див. Стіна або Янірод
ЇЛнов див. Янів
ї&нков див. Янків
ПД//КОВО див. Янків
І&ньков див. Янів
ІЗнюв див. Янів
БДньково див. Янів
ПД/шолинцы див. Ярмолинці
Щрмолиицы див. Ярмолинці
(Зроватоє, ур. 195
ІЗроватьш лєсок 385
ПЖрославов став див. Ярославів став
ІЗрьмолинцє див. Ярмолинці
ІЗръмолиицы див. Ярмолинці
ПЗсловєц див. Вясловичі
ПЖсловичи див. Вясловичі
Истрєблє див. Ястреблє
ІЙстрєблє див. Ястреблє
fat/ковцы див. Яцківці
ПДцковскии лєс (Jackowski las) 646, 647
ІЗцковскоє имєньє див. Яцковецький маєток
ҐЗцковцьі Вєликиє див. Великі Яцківці
ПДцковцы Мальїє див. Малі Яцківці
fftt/ковцы Мальїє див. Малі Яцківці
Aisin див. Айсин (II)
Aiszim див. Айсин (II)
Aysim див. Айсин (II)
Aysinka див. Айсинка
Aysyn див. Айсин (І)
Aysyn alias Lipowiec див. Айсин (І) або
Липовець
Ayszim див. Айсин (І)
Baykov див. Байків
Bela Czerkwa див. Біла Церква

Belskie wojew6dztwo див. Белзьке
воєводство
Belskie wojew6dztwo див. Белзьке
воєводство
Berezowy ostrow 171
Boblow див. Боблів
Boguslawice, м-к 587,591
Boh див. Бог
Bokyowka див. Бокіївці
Bolotowka, діброва 983
Braclaviensis palatinatus див. Брацлавське
воєводство
Braclaw див. Брацлав
Braclaw див. Брацлав
Braclawskie wojew6dztwo див. Брацлавське
воєводство
Braclawskie starostwo див. Брацлавське
староство
Braclawski zamek див. Брацлавський замок
Braclawski zamek див. Брацлавський замок
Braczlauiensis palatinatus див. Брацлавське
воєводство
Braczlaw див. Брацлав
Braczlawski powiath див. Брацлавський
повіт
Braczlawski zamek див. Брацлавський
замок
Braczlawski zamek див. Брацлавський замок
Braczlawskie miasto див. Брацлав
Braczlawskie wojew6dztwo
див. Брацлавське воєводство
Braczslawia Podolskiego wojew6dztwo
див. Брацлавське воєводство
Braslavl див. Брацлав
Braslaw див. Брацлав
Braslawl див. Брацлав
Braslawla Podolskiego wojew6dztwo
див. Брацлавське воєводство
Braslaw див. Брацлав
Braslawski zamek див. Брацлавський замок
Braslawskie wojew6dztwo див. Брацлавське
воєводство
Brasluwl див. Брацлав
Braslawskie wojew6dztwo див. Брацлавське
воєводство
Braszlawski zamek див. Брацлавський замок
Bratislawensis capitaneatus
див. Брацлавське староство
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Bratslav див. Брацлав
Bratslawskie wojew6dztwo
див. Брацлавське воєводство
Brestensis Cuiaviae pallatinatus 1029
Brzešč див. Берестя
Brzeskie wojew6dztwo 590, 830, 831, 833,
835, 836
Brzezie див. Бжезє
Buikowaia pasieka 326
Bydgoszcz див. Бидгощ

Glathka ruthka див. Гладка» рудка
Grodek, м. 186

Charpaki див. Харпаки
Charytonowska pasieka див. Харитоиівська
пасіка
Chlebowska pasieka див. Глєбовскаїа пасєка
Choczwa, м-к 652
Chomince див. Хоминці
Chweniewska pasieka див. Хвєиєвска»
пасєка
Chweniowska pasieka див. Хвєнєвскаїа
пасєка
Chwieniewska pasieka див. Хвєнєвскаїа
пасєка
Chyžince див. Хижинці
Ciemny gay див. Темний гай
Corona див. Польська корона
Corona Polska див. Польська корона
Crakowskie wojew6dztwo див. Краківське
воєводство
Czapla див. Чапля, с.
Czamy Slach див. Чорний шлях
Czemiowcze albo Skinderpol
див. Скіндерполь або Чернівці
Czethwierthna, м. 159
Cziemny gay див. Темний гай
Cziste iezioro див. Чистоє созєро
Czizow, м-к 652
Danilkowce Danilkowci див. Данилківці
Danilkowce див. Данилківці
Danilkowci див. Данилківці
Daszow див. Дашів
Deszkowce див. Дешківці
Dorohostaie (Dorohoztaie), м-к 587, 590, 591
Dorohoztaie див. Dorohostaie
Dyetkova polanka див. Дєдкова полганка
Dzisna див. Дісна

Hayszynka див. Айсинка
Hlinsk див. Глинськ
Hlinsko див. Глинськ
Hoholov sylva див. Гоголів ліс
Holowaczowce див. Головачівці
Hordowka див. Гордівка
Hordowski brod 739
Hubin Nowy див. Новий Губин
Hulewice див. Гулі
Іііпсе див. Іллінці
Ilinskie dobra див. Илиньскиє добра
Ilinskie gronta див. Іллінецькі ґрунти
Ilinskie sieliszcze див. Іллінецьке селище
Jablonyewyecz див. ІЗблоновєц
Jackowski las див. (Зцковсмш лєс
Jakuszynce див. Якушинці
Janakowce див. Онацківці
Janew див. Янів, м.
Janiow див. Янів, м.
Jankowce див. Онацківці
Janowski grunt див. Янівські ґрунти
Jaroslawow staw див. Ярославів став
Jaroslawowa grobia 818
Joskowcze див. Єсківці
Kaczmozow див. Качмозів
Kalnik див. Кальник
Kamennohorka див. Кам’яногірка
Kamennohorskie gronta див. Камєногорскиє
кгрунты
Kamenohorka див. Кам’яногірка
Kamiennohorka див. Кам’яногірка
Kamienohorka див. Кам’яногірка
Kamionnohorodka див. Кам’яногірка
Kamionnohorskie gronta див. Камєногорскиє
кгрунты
Kamionogurka див. Кам’яногірка
Kamionohorka див. Кам’яногірка
Kamionohorodka див. Кам’яногірка
Kamionohorskie gronta див. Камєногорскиє
кгрунты
Kamionourka див. Кам’яногірка
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Kiiow див. Київ
Kijoviensis palatinatus див. Київське
воєводство
Kiewskie wojew6dztwo див. Київське
воєводство
Kijow див. Київ
Kijowskie wojew6dztwo див. Київське
воєводство
Kiow див. Київ
Klimethana див. Клємєтина
Klimetina див. Клємєтина
Klimiatina див. Клємєтина
Knyszyn див. Книшин
Koczurowa pasieka 171
Komarow див. Коморов (II)
Korona див. Польська корона
Korona Polska див. Польська корона
Korowaiewa pasieka 326
Korowaina див. Коровайна»
Korowainskie gronta див. Короваєвскиє
кгруяты
Korsun див. Корсунь
Kozuchow див. Кожухів
Krągfy lasek див. Кругльш лєсок
Krakow див. Краків
Krakowskie wojew6dztwo див. Краківське
воєводство
Kroblowa, м-к 579
Kr61iestwo Polskie див. Польське
королівство
Kruhfy lasek див. Кругльш лєсок
Kruta див. Крута долина
Kruthaia dolina див. Крута долина
Krzemieniec див. Кременець
Krzemieniecz див. Кременець
Krzemyenieczki powiath див. Кременецький
повіт
Krzywy lesok див. Кривьш лєсок
Kunatowcze див. Кунатівці
Kuriany див. Куряни
Lathyczow див. Летичів
Lethinia див. Літин
Letinia див. Літин
Lipowiec див. Липовцы
Lithuania див. Литва
Lithwa див. Литва

, Litwa (Lithwa) див. Литва
Liuonia 575
Liublin див. Люблін
Lublin див. Люблін
Lęczyckie wojew6dztwo див. Ленчицьке
воєводство
Lopen див. Лопень, р.
Lozowy ostrow 171
Luczki powiath див. Луцький повіт
Luka див. Лука
Lysa gora див. Лысаіа гора
Lyszniewa pasieka 171
Machnowce див. Махнівці
Machnowcze див. Махнівці
Maianow див. Маянів
Masovia див. Мазовія
Matyszowa dąbrowa 171
Mazowieckie wojew6dztwo 685
Medwedowka, p. 171
Miziakow див. Мізяків
Miziakowski gront 171,172
Mizyakow див. Мізяків
Mfynisszcze Stare див. Староє Млынище
Mniszkowska pasieka 582
Muraszka Popowska, p. 696
Mychalowska ruthka, yp.? 358
Niemirow див. Немирів
Niemirowskie gronta див. Нємировскиє
кгруяты
Nikifirowce див. Никифорівка
Nižne mogily див. Нижні могили
Nowosielica див. Новоселиця Микулинська
Nowosielicza див. Новоселиця (володіння
Бокіїв)
Obodenskie gronta див. (Ободєяскиє
кгруиты
Obodne див. Обідне
01ąkowska (Olokowska) droga 359
Olokowska droga див. 01ąkowska droga
Olowaczowce див. Головачівці
Onackowce див. Онацківці
Onaskowce див. Онацківці
Oniszki, ур. 171
Orda див. Орда
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Pykowskie gronta див. Пьїковскиє кгруяты
Pynski powiat 160

Ormianka див. Урменка
Osniki див. Осники
Osniky див. Осники
Ostrog див. Остріг
Oszniky див. Осники
Owdeiowka див. Овдіївка
Owdiiowka див. Овдіївка
Palikrowy див. Паликорови
Parchomowce див. Пархомівці
Pareiowka див. Паріївка, р.
Pereworki (Регуогка), ур. 171
Perkowska ruthka, ур.? 359
Регуогка див. Pereworki
Peszczane див. Піщане
Petnyczany див. П ’ятничани
Pieczary див. Печери
Pieczary albo Sokolec див. Печери або
Соколець
Pieczory див. Печери
Pikow див. Пиків
Piotrkow див. Пйотркув
Plockie wojewddztwo 1026, 1032
Podlasze див. Підляшшя
Podolia див. Поділля
Podoliae terra див. Подільська земля
Podolskie wojew6dztwo див. Подільське
воєводство
Pogrzebiszcza див. Погребища
Pohanka див. Поганка
Роїопіа див. Польща
Polchowa dolina див. Полхова долина
Ponizowie 575
Popieluchi, м-к 906
Poplaw (Poplawska ruda), ур. ? 171
Poplawska ruda див. Poplaw
Poznanskie wojew6dztwo 745
Propastiscza див. Пропастища
Prozorowe laski див. Кругпьш лєсок
Prussia 575
Przituk див. Прилук
Przytuka див. Прилук
Pulthowcze див. Путівці
Puhowcze див. Путівці
Purpurowce див. Перпурівці
Pykow див. Пиків

Radzipowce див. Радзипівці
Regnum див. Польща
Regnum Poloniae, R(egnum) P(oloniae)
див. Польща
Res Publica див. Річ Посполита
Richty, м-к 774
Rosochate laski див. Росоховатьіє лєски
Rzeczpospolita див. Річ Посполита
Rus (Russia) 575
Ruskie wojew6dztwo див. Руське
воєводство
Russia див. Rus
Samogitia 575
Sandomiriensis palatinatus
див. Сєядомирскоє воєводство
Sandomirskie wojew6dztwo
див. Сєидомирскоє воєводство
Sawniki, ур. 171
Sczerowcze див. Щурівці
Sędomirz див. Сандомир
Senniczy lesok див. Сєничии лєсок
Siedmigrodzka ziemia див. Семигородська
земля
Siemakowcze див. Семаківці
Sieradzensis terra 1032. Див. також
Сєрадзьке воєводство
Siradziensis palatinatus див. Сєрадзьке
воєводство
Skinderpol albo Czemiowcze
див. Скіндерполь або Чернівці
Slothucha, ruda, ур. 359
Snivoda див. Снивода, р.
Sob див. Соб
Sobek див. Собок
Sochaczow див. Сохачув
Sokolec albo Pieczary див. Соколець або
Печери
Sokolec, с. 630
Sosenka, р. 359
Strymilcze див. Стремильче
Strzemielcze див. Стремильче
Strzyzowka див. Стрижівка
Strzyzowski grunt див. Стрижовским
к гр у н т
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Suteska див. Сутеска
Swariczowka див. Сваричовка
Swarziczowka див. Сваричовка
Sweczkie kr61ewstwo див. Швєдскоє
королєвство
Swietunowicza pasieka 171
Sywowkowce див. Сивовківці
Szanderowskie imienie 160
Szandyrowcze див. Шандирівці
Szob див. Соб
Szpikow див. Шпиків

Winnickie starostwo див. Вінницьке
староство
Winnicza див. Вінниця
WinniCzki powiat див. Вінницький повіт
Winniczkie miasto див. Вінниця
Wisznia див. Вишня
Wolinensis palatinatus див. Волинська земля
Wolynska ziemia див. Волинська земля
Wolynskie wojew6dztwo див. Волинське
воєводство
Woniaczin див. Вонячин
Woniaczyn див. Вонячин
Worobiyowcze див. Воробіївці
Woroszilowce див. Ворошилівці
Wroclaw див. Вроцлав
Wynica див. Вінниця
Wynicza див. Вінниця
Wynnicza див. Вінниця

Tatary 1034. Див. також Крим, Кримська
орда, Кримське ханство, Орда
Trimilcze див. Стремильче
Tolsta dąbrowa див. Товста діброва
Truszowy lasek 696
Trzemilcze див. Стремильче
Turki 1034. Див. також Османська імперія

Yaniewsky grunt див. Янівські ґрунти
Yvankova polanka див. Иваякова пол гайка

Ulanow див. Уланів
Ulanow див. Уланів

Zaliesie Myziakowskie, м-к 159
Zalieszie див. Залісся
Zamoscie див. Замостя
Zaturce див. Затурці
Zbaraž див. Збараж
Znivoda див. Снивода
Zwinogrodzczyzna див. Звенигородщина

Varsavia див. Варшава
Varsowia див. Варшава
Varssaua див. Варшава
Vinnicensis districtus див. Вінницький повіт
Vinnicza див. Вінниця
Warszawa див. Варшава
Werbka див. Вербка
Wiazowica див. Впзовица
Wielka pasieka 326
Wielka ruda див. Велика» руда
Wielki Sob див. Соб
Wielkie mogily див. Вєликиє могилы
Wielkie Xięstwo Litewskie див. Велике
князівство Литовське
Wienica див. Вінниця
Wieniczki zamek див. Вінницький замок
Wilenskie wojew6dztwo див. Віленське
воєводство
Wilno див. Вільно
Winica див. Вінниця
Winnica див. Вінниця
Winnicki zamek див. Вінницький замок
Winnickie miasto див. Вінниця

Žerd, р. 171
Žomisckie gronta див. Жорнищські ґрунти
Žomiscza див. Жорнища
Žomisczckie gronta див. Жорнищські
ґрунти
Žomiskie gronta див. Жорнищські ґрунти
Žomistkie gronta див. Жорнищські ірунти
Žomiszckie gronta див. Жорнищські ґрунти
Žomiszcza див. Жорнища
Žomiszczkie gronta див. Жорнищські
ґрунти
Žomyszcza див. Жорнища
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СКОРОЧЕННЯ
СЛОВА П ІД ТИТЛАМИ, ВЖИТІ В ДОКУМЕНТАХ

Бга
Бгь
Бжго
Бжє
Бжєго
Бжого

Бога
Бог
Божого
Божє
Божєго
Божого

іГм.
вш
вша
вшєю
вшою
вшу

ваша милос/я
ваш
ваша
вашєю
вашою
вашу

гдрскаа
гдрьских
гдрьскоє
гршєи
гршии
гсдра
гсдру

господарскаа
господарьских
господарьскоє
грошєи
грошем
грошин
господара
господару

дна

дна

дш у

ДНА
душу

гр.

кнгни
кнжа

кнжвт
кнжати
кнжатом
.
кнжатскии
кнжє
.
кнжнє
кнзєи

іаЬємь
кнзи
кнзетва

кнзьство
кнзю
кнза
КНЗА

кнзь
кнзьскиє
кнзьских
кнзьства
кнзьствє
КНЗЬСТВОЛІ
їфСКОМ

мпсти
млстью
мїгги
млгам
мшь
мсца
МСЦЫ

мца

кнєгини, кнагини, к н а г и н и
кнажа,кнАжа
кнажат, кнАжат
кнгажати, кнАжати
кнажатом, кнАжатом
кножаліскии, кнлжа/искии
КНОЖЄ, КНАЖЄ
КНОЖНЄ, КНАЖНЄ

кназєи, к н а з є и
кназємь, к н а з є м ь
кнази, к н а з и
кніазства, кнАзства
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к н а з ь с т в о , КНАЗЬСТВО
кн азю , кн азю
к н а з а , кн А за

КНаЗА, КНАЗА
кназь, к н а з ь
кназьскиє, к н а з ь с к и є
кназьских, КНАЗЬСКИХ
кназьства, кнАзьства
кназьствє, КНАЗЬСТВЄ
кназьстволі, к н а з ь с т в о л і
кролєвскои
м илости

милостью
м илости

милостам
м илость

мєеєца, мєсаца, мєсАца
мєсєцьі, мєсацьі, м є с а ц ь і
мєеєца, мєсаца, мєсАца

нша
ншго
ішіє
нши

н апій

ншим
ншими
ншимь
нших
.
ншихь
тими
ншмь
ншо
ншого
.
ншоє
ншои
їшюм
ншому
ншомь

нашим
нашими
нашимь
наших
нашихь
нашими
нашимь
нашо
нашого
нашоє
нашої/
нашом
нашому
нашомь

нашого
нашє

ншою
ншу
ншь

нашою
нашу
нашь

пна
пнєє
пнєжньш
пнєжьньїє
їшєю
пнзєи
пнзи
пнзии
пнзми

пана
панєє
пєнєжньш
пєнєжьньїє
панєи
панєю
пєнєзєи
пєнєзи
пєнєзии
пєнєзми

ПНЗА
ПНЗАХЬ

ПЄНЄЗАХЬ

пнєи

іпш

ПНЫ
свта
свто

свіата, свлта
свіато, свАто

свіатого, сватого
сватом, сватоu
свату, свату

Сна

Сына

Хва
Хрста
Хрстова
Хса

Христова
Христа
Христова
Христа

члвка
члвком
чсов
чсу
чсы

чоловєка, чоловіка
чоловєколі, чоловіком
часов
часу
часы

J.mTIc.
Je°.m!x.
mT
mc
mca
mci
mČiwą
mciwy
mczi
mczią
mica
mSci
mšciwy
w!m
win
w!w.

jego mošč kniazia
jego mošč xiązęcia
mošč
mošč
miesiąca
mošci
mifošciwą
milošciwy
mošczi
mošczią
miesiąca
mošci
milošciwy
wasz mošč
wasz mošč
wiemošč wasza

ПЄНЄЗА

пани
пании
панов
панована
панованьа
пановє
пановь
паном
паномь
пану
паную
панюю
пань
паны

тош
ішов
пноваяга
пнованьа
пновє
Еновь
їїнам
пномь
пну
пную
їшюю
пнь

свтого
свтои
свту

ІН Ш І СКО РО ЧЕН Н Я В Д О К У М Е Н Т А Х
Бож.
Болсю

Божий, Божого
Божою

в.в.
вєл.
вєр.
вєр. т.
в.м.
в.мл.

вєрност (вєрность) ваша
вєлможност, вєлможность
вєрност, верность
вєрност (верность) твоа
ваша м илост (милость)
ваша милост (милость)

вмл.
в. м с т
вша
вшєи
вшои

ваша милост (милость)
ваша милост
ваша
вашєи
вашої/

щрсноє
грш
гсдра

господарскоє
грошєи, грошин
господара
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гсдрємь
гсдрскаїа
гсдрскиє
гсдрскимь
гсдрского
гсдрскоє
гсдрском
гсдрскомь
гсдрскою
гсдрскую
гсдру
гсдрь
гсдрьскиє
гсдрьскимь
гсдрьскихь
гсдръского
гсдръскомъ
гсдръскую
гсдрю
гсдрса
ГСДРА
гсдрь
гсдрьскимь
гсдрьских
гсдрьскоє
гсдрьскої/
гсдрьсколі
гсдрьскою
гспдрьскоє
гспдрь

господарємь
господарскаа
господарскиє
господарскимь
господарчого
господарскоє
господарскаи
господарскомь
господарскою
господарскую
господару
господарь
господарьскиє
Г0СП0Д2фЬСКИМЬ
господарьскихь
господарьского
господарьскомь
господарьскую
господарю
господар»
господарл
господарь
господарьскимь
господарьских
господарьскоє
господарьскои
господарьсколі
господарьскою
господарьскоє
господарь

кж.
К3

кнажа, кнАжа, кніажє, кнлжє
кназ, кназ
кролєвскаа милост (милость)
юдожа, кнАжа

к.м.
кнжа
кн?
кнзємь
кнзства

І<р.
кр. мл.
Кр. Пол.
лет.
Л

Ѣ/Я.

мл.
млст

МЛСТВОІ/
млствому
млсти
млсти
млстм
МЛСТИВЄ
млстивого
шстивом
млсть
млстю
млстю
млслами
млстомы
МЛСТЬ
МЛСТЬ
МЛСТЬЮ
МЛСТЬЮ
МЛТ.
млт
МЛТЬ
млть
мспамь
мсц
мсца
МСЦЫ

милостивої/
милостивому
милости
милости
милості/
милостиве
милостивого
милостивої/
милость
милостю
милстю
милоспами
МИЛОСТЕАМЫ
МИЛОСТЬ
МИЛОСТЬ
МИЛОСТЬЮ
МИЛОСТЬЮ
милост
милост
МИЛОСТЬ
МИЛОСТЬ
милостсамь
мєсєі/, мєсіац, мєса ц
мєсєца, мєсіаца, мєсАца
месецы, месіацы, мєсаць

народе.
ншимь
нших
ншихь
ншом
ншому

нарожєяіа, нарожєял,
нарожєньїа, нарожєньА
нашимь
наших
нашихь
нашої/
нашому

пнов
пновє
пну
Т.МЛ.

панов
панове
пану
твоа милост (милость)

упр.

уприі/мьш

Хрса
Хрста
Хрста
Хрстова

Христа
Христа
Христа
Христова
Христа
Христа

КНАЗ, КНАЗ

кніазємь, кназємь
кнодства, кнАзства
кролєвскаа, кролєвскиї/
кролєвскаа милост (милость)
Кролєвство Полскоє
лєта
лѣта
милост, милость
милост

Хета

Хса
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члвковє

ЧОЛОВЄКОВЄ
ЧОЛОВЄКСШ

члвком
члвкь

чоловєкь

швед.

швєдского

А° Dni
Anno Domini
Je° Кго. Mczi Jego Kr61ewskiey Mošczi
je° m.
jego mošč
jego mošč xiąžę
je° m. x.
j. m.
jego mošč
jm.
jego mošč
jmci
jego mošci
jm c p.
jego mošč pan
j. m. k.
jego mošč kniaž
j. p.
jego pan
j. w. w.
ich wielmoznych
k.
K. J. M.

kniaž
Кгбіа Jego Mošci

Kro. Je° Mci
kr61.

Кгбіа Jego Mošci
kr61ewski

mc
męi
mciwą
mciwe°
mciwy
mcz
m. p.

mošč
mošci
mifošciwą
mifošciwego
milošciwy
mošcz
manu propria

PPauje°
R. P.
W. K. Mci
wm.
w. m.
wu
w. w.
W. X. Litt.

pan
panujego
Res Publica, Regnum Poloniae
Waszey Kr61ewskiey Mošci
wasza mošč
wasza mošč
wielmoznemu
wiemošč wasza
Wielkie Xięstwo Litewskie
xiąžę

X.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
арк.
вил.
від.
вып.
гор.
д.
зам.
зв.
кн.
л.
м.
м-к
об.
оп.
опубл.
ррук.

аркуш
випуск
відділ
выпуск
городище
дело
замок
зворот
книга
лист
місто, містечко
маєток
оборот
опис, опись
опубліковано
ріка, річка
рукопис

с.
сел.
спр.
т.
УРч.
CZ.

k.
ks.
oddz.
rkps
s.
sygn.
t.
V.

zesp.

1214

село, сторінка
селище
справа
том
урочище
часть
częšč
karta
księga
oddziai
rękopis
strona
sygnatura
tom
verte
zespčt

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ АРХІВНИХ І
РУКОПИСНИХ ФОНДІВ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНИХ
ВИДАНЬ
АРХІВНІ ТА РУКОПИСНІ ФОНДИ
Российский государственный архив древних актов (г. Москва) (РГАДА)
Ф. 389 (Литовская метрика), on. 1, д. 38,49,191-202,204,216,266.
Центральний державний історичний архів України в Києві (ЦДІА України в Києві)
Ф. 21 (Кременецький іродський суд), on. 1, спр. 37.
Ф. 22 (Кременецький земський суд), on. 1, спр. 7.
Ф. 25 (Луцький іродський суд), on. 1, спр. 13,19,21,26,33,34,45,56,72,76,135.
Ф. 26 (Луцький земський суд), оп. 1,спр. 1,3,5,6,12,13,15,61.
Ф. 27 (Володимирський земський суд), оп. 1, спр. 6.
Ф. 28 (Володимирський іродський суд), on. 1, спр. 5-7,13,21,22,30.
Ф. 37 (Кам’янецький земський суд), on. 1, спр. 25.
Ф. 220 (Колекція документів Київської археографічної комісії), оп. 1,спр. 67,69,71-73.
Центральний державний історичний архів України у Львові (ЦДІА України у Львові)
Ф. 1 (Белзький іродський суд), оп. 1,спр. 185.
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, відділ рукописів (ЛНБ НАН
України, від. рукописів)
Ф. 5 (Оссолінсыгі), on. 1, спр. 4043 11-4051II, 4070 П, 4105 Ш, 4107 П, 4108 Ш, 4110 Ш,
4114111,4122111,4132 Ш, 4137111,4138 Ш, 6145II.
Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (НБ ЛНУ),
відділ рукописних, стародрукованих і рукописних книг ім. Ф. П. Максименка
Рук. 1806IV.
Archiwum Glowne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD w Warszawie)
Zesp. Metryka Koronna, MK, ks. 107,108,114,122,124,125.
Zesp. Archiwum Skarbu Koronnego, dzial LVI, W. 4.
Zesp. Archiwum Radziwittow, dzial II, sygn. 464.
Zesp. Archiwum Zamoyskich, sygn. 690.
Archiwum Panstwowe w Krakowie (APK)
Zesp. Archiwum Sanguszkow, teki arabskie 115,116,130; teki rzymskie XIII, XIVа, XVI,
XVIа, ХХП, ХХПа, ХХШ-ХХѴ, XXX.
Zesp. Archiwum Mfynowskie Chodkiewiczow, rkps 33.
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Biblioteka Narodowa w Warszawie, oddzial rqkopisow
Sygn. 3086 Ш.
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, oddzial rękopisow
Rkps 307.
Biblioteka Zakladu Narodowego im. Ossolinskich, oddzial rękopisow
Rkps 4163 Ш.
Wojewodzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Belzy w Bydgoszczy. Dokumenty
i listy krolewskie ze zbioru Kazimierza Kierskiego
Rkps 92.

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ВИДАННЯ
Акты, огносяшиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою
коммиссиею. Санкг-Петербург, 1848. Т. Ш: 1544-1587.
Архив Юп>-Западной России, издаваемый (Временною) Коммиссиею для разбора древних
актов, учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе
(АрхивЮЗР). Киев, 1863. Ч. III. T. 1: Актыо козаках (1500-1648 гг.); 1869. Ч. Ѵ.Т. 1:
Акты о городах; 1876. Ч. VI. T. 1: Акгы об экономических и юридических отношениях
крестьян в ХѴІ-ХѴІІІ веке (1498-1795 m); 1886. Ч. VII. T. 1: Акты о заселении ЮгоЗападной России; 1890. Т. 2: Акты о заселении Юго-Западной России; 1905. Т. 3: Акты
о заселении Юго-Западной России ХѴІ-ХѴПІ вв.; 1893. Ч. ѴІЫ. T. 1: Материалы для
истории местного управлення в связи с историею сословной организации. Акты
Барского староства ХѴ-ХѴІ в.; 1907. Т. 5: Акты об украинской администрации XVIХѴПвв.; 1911. Т. 6: Акты о землевладении в Юго-Западной России ХѴ-ХѴШ вв.
Грабовецький В. В., Гавриленко В. О. Невідомий універсал і найдавніша печатка гетьмана
Григорія Лободи з 1595 року //Середні віки на Україні. Київ, 1971.Вип. 1.
Гуслистий К. До історії брацлавського повстання в 90-х pp. XVI століття // Наукові записки
Інституту історії і археології України. Київ, 1943. Кн. 1.
Крикун М. Г. До історії повстання Сєвєрина Наливайка // Український археографічний
щорічник. Нова серія. Київ, 1993. Вип. 2.
JIanno И. И. Вєликоє княжество Литовскоє за время от заключений Люблинской унии до
смєрти Стєфана Батория (1569-1586): Опыт исследования политического и
общественногостроя. Санкт-Петербург, 1901. Т. 1 [Записки историко-филологического
факультета Санкт-Петербургскош университета. Ч. LXI].
Максимейко Н. А. Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской унии 1569 г.
Харьков, 1902.
М алиновский И. Сборник материалов, относящихся к истории панов-рады Великого
княжества Литовского. Томск, 1901.
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Малиновский И. Сборник материалов, относящихся к истории панов-рады Великого

княжества Литовского. Добавление // Известия Императорского Томского
университета. Томск, 1910-1912. Кн. ХЬѴШ.
Матеріали до історії козацьких рухів 1590-х pp. / Подав М. Грушевський // Записки
Наукового товариства ім. Шевченка, Львів, 1899. Т. ХХХІ-ХХХИ.
Отамановський В. Д . Вінниця в ХГѴ-ХѴП століттях: Історичне дослідження. Вінниця, 1993.
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