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У першому томі тритомника джерел, що завершує дослідження з історії дер-
жавної служби в Україні та на українських землях, вміщено документи і пам’ятки від 
V ст. до н. е. до 1774 р., тобто від перших згадок про державний устрій, особливості 
управління та функціонування елементів державної служби у скіфській імперії до ча-
су включення українських територій до складу Російської і Австрійської імперій. 

Упорядники намагалися бодай пунктирно окреслити основні риси й еле-
менти інституту державної служби упродовж понад двох тисячоліть, як у періоди 
самостійного існування Української держави в її різних історичних формах (Давня 
Русь-Україна, Українська гетьманська держава/Військо Запорозьке), так і в періоди її 
бездержавного існування у складі інших держав або існування державних утворень 
інших народів на українських теренах (Скіфія, давньогрецькі міста-поліси, Хозар-
ський каганат, Золота Орда, Кримський ханат, Османська імперія, Велике князівство 
Литовське, Польське Королівство, Річ Посполита, Російська імперія, румунські кня-
зівства, Угорське королівство тощо). 

Поряд із давніми епіграфічними пам’ятками у томі представлена ділова до-
кументація, листування, статистичні джерела, пам’ятки правової культури.

Реалізація проекту приурочена до 90-річчя запровадження державної служби 
в Україні та здійснюється на виконання розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про відзначення 90-річчя запровадження державної служби» від 11 червня 
2008 року № 817 р. У рамках цього проекту у 2008 р. були видані «Нариси історії 
державної служби в Україні» (київське видавництво «Ніка-Центр», 536 с.).
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Державна служба в Україні 
крізь віки: Норми закону. 
Практика. Життєві колізії

(Від упорядників)

Вступні зауваги

З
бірник документів і матеріалів у трьох томах є 
складовою п’ятитомного видання з історії дер-
жавної служби в Україні та на українських зем-

лях від V ст. до н. е. до сьогодення, здійсненого в рамках академіч-
ного проекту, започаткованого Головним управлінням державної 
служби України та Інститутом історії України НАН України.

Тритомна документальна частина проекту органічно допо-
внює наукове дослідження, представлене у перших двох томах. 
Це – перша спроба створити систематизований звід основного 
комплексу джерел від історії зародження, розвитку та вдоско-
налення інституту державної служби, правового й соціального 
статусу, функцій, повноважень, прав, привілеїв і відповідальності 
державних службовців до її сьогодення. Автори-упорядники на-
магалися всебічно представити важливий процес формування і 
повсякденну діяльність корпусу виконавців законів і урядових 
актів у всій повноті, зрозуміло, наскільки це дозволяє наявна 
джерельна база та формальні рамки проекту.

Згідно з усталеним на сьогодні розумінням, державна 
служба розглядається як сформований упродовж віків право-
вий і соціальний інститут, що здійснює у межах своєї компетенції 
реалізацію цілей і функцій органів влади й управління шляхом 
професійного виконання спеціально визначеними особами своїх 
посадових обов’язків і повноважень, чим забезпечує взаємодію 
держави і громадян у реалізації їхніх інтересів, прав та обов’язків. 
Відтак державна служба протягом тривалого історичного часу 
є засобом реалізації функцій держави, знаряддям поєднання 
особистих, групових і державних інтересів, основним каналом 
повсякденних зв’язків держави і суспільства і водночас являє со-
бою суспільно-політичний інститут, сферу професійної діяльності, 
систему правил роботи з виконання функцій держави, а також 
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уособлюється у спеціальному персоналі, покликаному ефективно виконувати всі 
ці функції.

Збірник містить консолідований масив історичних джерел усіх епох держав-
ного розвитку України – як періодів самостійного існування Української держави 
у різних формах (Давня Русь-Україна, Військо Запорозьке/Українська гетьманська 
держава, УНР, Українська Держава 1918 року, ЗУНР, Карпатська Україна, УСРР/УРСР, 
незалежна Україна), так і періодів її входження до складу інших держав або існуван-
ня державних утворень інших народів на українських теренах: перших держав (Скі-
фія), давньогрецьких міст-полісів, Хазарського каганату, Золотої Орди, Кримського 
ханату, Великого князівства Литовського, Польського Королівства, Речі Посполитої, 
Російської імперії, Австрійської/Австро-Угорської імперії, Другої Речі Посполитої, 
Чехословацької Республіки, Румунського королівства, Угорського королівства тощо. 
Завершується видання документами про сучасні реалії державної служби незалеж-
ної України: чинне законодавство, норми і правила поведінки держслужбовців, між-
народні угоди щодо запровадження світових засад державної служби. Документи 
й історичні свідчення щодо обставин, порядку, характеру, обсягів здійснення дер-
жавної служби на теренах України за такий тривалий історичний період уперше 
представлені в одному документальному виданні.

Водночас збірник не претендує на абсолютну повноту і всеосяжність, публі-
кацію всього без винятку корпусу джерел з названої теми. Різні періоди у ньому 
представлені нерівномірно, передусім – з огляду на стан джерельної бази (майже 
повна відсутність найдавніших писемних джерел, які б засвідчували існування й 
функціонування державної служби), через неможливість вичерпного оприлюднення 
джерельної бази в рамках одного видання, а також з огляду на нерозробленість 
теми. З таких саме причин історія державної служби представлена в збірнику не-
рівномірно й за регіонами, хоч упорядники доклали всіх зусиль, аби бодай пунк-
тирно окреслити ключові моменти з історії формування і функціонування інститутів 
державної служби, подати основні законодавчі й інші нормативно-правові акти, що 
формували її базис, а також представити історію державної служби в усіх регіонах і 
в більшості державних утворень, що існували на території сучасної України.

Композиційно документальна частина видання складається з трьох томів (від-
повідно, третього–п’ятого томів видання); останній том має дві книги. Друга книга 
п’ятого тому містить документи доби незалежності, переважно законодавчі й інші 
нормативні акти Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, накази 
Головного управління державної служби України, міжнародні угоди, пов’язані із за-
провадженням сучасної системи державної служби: її становлення після прийняття 
відповідного Закону України у 1993 році, правове оформлення формування інсти-
туту державної служби та системи управління нею, запровадження рангів держав-
них службовців, реформування засад держслужби відповідно до світових зразків 
тощо. З огляду на актуальність цих актів, їхнє походження, особливості джерельної 
бази (акти публікуються переважно за діючою електронною базою законодавства 
України та електронною базою Головдержслужби) остання книга п’ятого тому має 
власну нумерацію документів, супроводжується передмовою й окремим довідковим 
апаратом.
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До історичної частини документальної серії (V ст. до н.е. – 1991 р.) відібрано 
і включено 844 документи і пам’ятки (перший том містить 322 тексти, другий – 154, 
перша книга третього тому – 368; для зручності користування вони мають наскрізну 
для всього тритомника нумерацію). Майже дві третини історичних документів (506) 
запозичено з 13 українських (Центральний державний історичний архів України, 
м. Київ, Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Центральний 
державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний дер-
жавний архів громадських об’єднань України; державні архіви восьми областей: 
Вінницької, Закарпатської, Запорізької, Львівської, Полтавської, Харківської, Чер-
нівецької та Чернігівської; Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського), а також п’яти зарубіжних (Головний архів давніх актів у Вар-
шаві, Державний архів у Кракові; Російський державний архів давніх актів у Мо-
скві, Відділ рукописів Російської національної бібліотеки у Санкт-Петербурзі; Архів 
Прем’єр-міністра Туреччини у Стамбулі) архівосховищ; решту взято з понад 150 до-
кументальних публікацій ХІХ–ХХІ ст. Значну частину архівних документів (418 з 506 
текстів) становлять першопублікації, решту 88 звірено з оригіналом. Отже, загалом 
понад третину всіх історичних документів становлять археографічні репліки.

Втім, перед авторами-упорядниками збірника не стояло завдання здійснити 
першопублікацію комплексу джерел з історії держслужби. Для підготовки дано-
го збірника максимально використовувалися документи й історичні пам’ятки, вже 
оприлюднені в археографічних публікаціях, тематичних збірниках, виданнях, що 
продовжувалися, офіційних збірках законодавчих актів та інших виданнях, як пра-
вило, малодоступних нині для широкого кола користувачів. Головною ознакою, що 
визначала відбір, була не відсутність попередніх публікацій, а змістовна вага кон-
кретного документа чи пам’ятки, ступінь розкриття ним особливостей здійснення 
державної служби, обов’язків, функцій і завдань службовців, умов проходження 
державної служби у різні історичні часи. Особливо це стосувалося давнього пе-
ріоду історії державної служби (доба перших державних утворень на українських 
теренах, держави Півдня України V ст. до н.е. – XVIII ст. н.е., Київської та Галицько-
Волинської Русі, Великого князівства Литовського тощо). Разом із тим видання не є 
хрестоматією, де подаються виключно вже відомі документи і пам’ятки, опубліковані 
раніше: як уже зазначалося, майже половина вміщених у тритомнику матеріалів 
оприлюднюється вперше. Так саме вперше оприлюднений цілісний блок докумен-
тів про створення та функціонування державної служби незалежної України, пере-
важна більшість яких запозичена з електронних публікацій законодавчих та інших 
нормативних актів (друга книга п’ятого тому).

Відбір історичних джерел для публікації у збірнику визначався кількома за-
садами: наявною історіографічною базою відповідної доби, обсягом і специфікою 
певного джерельного комплексу, ступенем його введення до наукового обігу, а 
також відбиттям у конкретному документі тематики державної служби – її регла-
ментування, клятвені обіцянки (присяги) урядовців, особливості проходження, по-
карання за порушення умов служби тощо.

Разом із тим для кожного історичного періоду українського державотворення 
або перебування сучасних українських земель у складі інших держав такий відбір 
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мав свої особливості. Так, стосовно доби існування перших держав взагалі важко 
вести мову про певне законодавче, нормативне або ж звичаєве оформлення дер-
жавної служби. Адже вона міцно перепліталася з військовою, громадською службою 
або зі здійсненням повноважень місцевого самоврядування, а чітко окресленої ка-
тегорії державних службовців фактично не існувало.

Виходячи з того, що історія Південної України від V ст. до н.е. до кінця XVIII ст. 
залишається значною мірою поза межами наявних схем історії України, варто пред-
ставити певні концептуальні засади, якими зумовлювався відбір джерел з історії 
державної служби цього періоду на зазначених теренах.

По-перше, йшлося про елементарну інвентаризацію державного минулого 
Південної України, себто за можливості представлення всіх держав, що були відомі 
на півдні України. Реалізація цієї мети стримувалася тим, що не всі з них залишили 
по собі достатньо виразний слід у писемних джерелах, а тим більше у такій формі, 
що відповідала б ясно сфокусованій темі та практичному призначенню даного збір-
ника. Тому серед держав, представлених у відібраних документах, бракує деяких 
давньогрецьких полісів, римських і візантійських провінцій у Криму, готської імперії, 
князівства Феодоро у Криму XIV–XV ст., генуезьких колоній поза межами Криму, 
значної кількості степових спільнот, зокрема, кіммерійців, сарматів, аланів, гуннів, 
болгар, мадяр, печенігів, ногайців, калмиків.

Інше зауваження пов’язане з тим, що державний статус чималої групи спіль-
нот не є беззастережним. Наприклад, важко оцінити специфіку державної служби 
у невеликих колоніальних поселеннях (грецьких чи генуезьких), коли у джерелах 
не завжди ясно відбивається навіть їхній міський статус. Ще більше питань виникає 
відносно спільнот степових кочовиків, у яких державне життя мало добре відо-
мий циклічний характер – час від часу на степу утворювалися потужні імперії, що 
підкорювали півсвіту, а потім такі періоди переривалися тривалим станом анархії. 
Остання, втім, теж набувала різних форм. Наприклад, відсутність чітко окресленої 
політичної єдності половецьких племен не викликає сумніву. Pax Cumanica в цьому 
відношенні не можна порівняти з монгольським. Проте половцям теж не варто від-
мовляти в деяких атрибутах державної організації, наприклад, в існуванні правлячих 
династій, адже руські князі родичалися з половецькими володарями і визнавали їх 
за рівню, а не за бездержавних дикунів.

Другою концептуальною засадою відбору документів була орієнтація на зба-
лансоване подання цивілізаційних ареалів, зокрема, степового та приморського на 
півдні України, лісового – на її півночі. Степова зона слугувала домівкою спільнот 
кочових скотарів, і тут витворився власний специфічний тип держави – степова 
імперія, інакше відома як Pax Nomadica. Приморська, або узбережна, зона від часів 
грецької колонізації належала до цивілізації Середземномор’я. З ісламізацією Зо-
лотої Орди в XIV ст., а особливо після османських завоювань XV–XVII ст. до їхньої 
анексії та колонізації Російською імперією наприкінці XVIII – у ХІХ ст. обидві зони (во-
ни залишалися дуже відмінними) також належали до ісламської або близькосхідної 
цивілізації, і тут панували притаманні останній державні інститути та здійснювалася 
відповідна державна служба. Важливо було повноцінно подати всі цивілізаційні 
зони. При цьому, звичайно, відбір документів, що стосувалися степових спільнот, 
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виходив із теоретичного осмислення світу степових кочовиків як окремої специ-
фічної цивілізації. Для найповнішого висвітлення специфіки степової цивілізації, яка 
через різні причини залишила по собі порівняно бідну писемну спадщину, пере-
вага надавалася тим документам, які були її власним творінням, а не сторонніми 
спостереженнями. Це стосується передусім Хозарського каганату, Золотої Орди, 
Кримського ханату й османських провінцій Північного Причорномор’я.

Третя засада відбору має більш загальний характер і використовувалася під 
час опрацювання документів інших періодів. Вона диктувалася тим, що сучасна 
Україна інтегрувала державну спадщину всіх держав і спільнот, які існували на її 
території, і є результатом їхньої взаємодії, взаємовпливів, інфільтрації. Тому важливо 
представити взаємини практик державної служби різних цивілізацій на українських 
теренах. Їхні форми були різними: насильне запровадження певних практик у ре-
зультаті завоювання однієї держави іншою (монгольська адміністрація), добровільне 
копіювання інших традицій різними шляхами (Велике князівство Литовське), наре-
шті, “малоусвідомлюваний” синтез кількох традицій (Військо Запорозьке). Тому до 
збірника потрапили документи, які віддзеркалили певні моменти такої взаємодії. 
Але, очевидно, що наразі осмислення аспектів і деталей цієї взаємодії перебуває 
лише на стадії пошуку й історико-документальна презентація цього принципу не 
може претендувати на вичерпність.

Нарешті, ще одне зауваження, яке стосується вже всіх регіонів і державних 
утворень в Україні, – це безпосередній зв’язок і, більш того, пряма залежність про-
цесів, які відбувались у державній службі як суспільно-політичному інституті, сфері 
професійної діяльності та спеціальному персоналові, від загальнополітичних про-
цесів (становлення й занепад держав, війни та інші глобальні конфлікти, систем-
ні адміністративно-економічні реформи тощо). Саме такі процеси призводили до 
докорінних змін у характері державної служби, в умовах її здійснення, а також у 
ставленні суспільства до державних службовців. До збірника включено історичні 
джерела, в яких віддзеркалювалися такі суспільно важливі процеси.

Під час відбору документів ХІХ – початку ХХ ст. враховувалися передусім такі 
відомості, що характеризують особливості проходження державної служби імпер-
ського (Російської й Австрійської імперій) часу. Головним чином це законодавчо-
нормативні документи, як-от: імператорські укази, рескрипти, маніфести, укази Се-
нату, накази губернських канцелярій, циркулярні листи губернаторів з питань умов 
проходження чиновниками державної служби, листи, клопотання про відзначення 
чи надання чергового чину тощо. Значний інтерес становлять облікові документи 
проходження державної служби – формулярні списки чиновників, необхідні під час 
вступу та переміщення на посадах чиновників, а також клятвені обіцянки (прися-
ги) чиновників, що вступають на державну службу (публікується близько 100 таких 
текстів).

Іншими засадничими ознаками для здійснення відбору історичних пам’яток 
були: інформативна насиченість тексту законодавчо-нормативних актів; важливість 
офіційного акта з огляду на кардинальні зміни, що вносилися його статтями до 
системи державних установ та організації проходження державної служби; специ-
фічні особливості організації державної служби та життя в українських губерніях 
Російської імперії (порівняно з іншими регіонами імперії).
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Такі самі засади були актуальними і для репрезентації державної служби на 
Галичині, Буковині та Закарпатті, що входили до складу іншої – Австрійської (Австро-
Угорської) імперії. Іноді спостерігається дивовижний хронологічний збіг типологіч-
но споріднених актів різних держав – як за часом прийняття, так за обставинами і 
результатами запровадження.

З огляду на значні обсяги збереженої документації, документи ХХ ст. – бурх-
ливої доби двох світових воєн, виникнення і поширення тоталітарних режимів – ви-
магали від упорядників особливих зусиль у виявленні й ретельному відборі.

Загалом же під час відбору документів до збірника враховувалася не лише їх-
ня офіційна вага чи репрезентативність. До публікації включалися також документи, 
що відбивали окремі сторінки повсякденного життя чиновництва, побутові дрібниці 
здійснення державної служби. Повсякденність – одна з найцікавіших сторінок життя 
службовців, оскільки дозволяє проникнути у внутрішній світ пересічних дрібних 
урядовців минулих століть, зануритися в їхні турботи і побутові реалії. Повсякден-
ність – це також широкий спектр винагород, пільг і привілеїв, пов’язаних із пере-
буванням на державній службі, починаючи від вшанування статуєю, виставленою 
у публічному місці (№ 6, 7, 9), і закінчуючи податковими пільгами, звільненням від 
мобілізації, святковими виплатами, доплатами “на обіди”, закритими розподільника-
ми тощо (№ 543, 560, 607, 644, 648). Водночас повсякденність – це і дрібні зловжи-
вання, порушення закону й приписів державної служби пересічними чиновниками 
XVI–XVIIІ ст. (№ 146, 147, 183, 194, 218, 265 та ін.), ХІХ ст. (№ 368, 441), і масштабні 
зловживання (як тоді здавалось і кваліфікувалося за нормами державно-партійної 
служби) компартійним керівництвом 70-х – 80-х рр. ХХ ст. (№ 819–821, 823–830), 
яке плекало надію, що саме його порушення минеться непомітно й безкарно. На-
решті, це і маловідомі сторінки повсякденності чиновництва початку 1940-х рр. – за 
суворих законів воєнного часу на окупованих територіях у роки Другої світової 
війни, коли, з одного боку, українські службовці в органах цивільної адміністрації 
беззастережно дискримінувалися (№ 711), а з іншого – нацистська адміністрація 
жорстко карала німецьких чиновників-мародерів та інших порушників приписів 
щодо коректного поводження з місцевим населенням, оскільки це завдавало не-
поправної шкоди “іміджу” німецької адміністрації (№ 721).

Археографічні засади
відтворення текстів історичних джерел у виданні

 Підготовка тексту історичних джерел до публікації здійснювалося з 
використанням диференційованого підходу до документів і пам’яток 

різних видів та історичних епох.
Передусім слід зазначити, що упорядники намагалися друкувати тексти по-

вністю. Виняток становлять пам’ятки, в яких питання, дотичні тематиці видання по-
сідають порівняно незначне місце (літописи, Руська Правда, Литовські статути; 
див. док. № 22, 28–31, 38, 41, 44; 91, 114, 139 тощо). У таких випадках у заголовку 
зазначалося, що вміщено лише відповідний фрагмент тексту.
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Якщо ж документ (закон, статут, декрет або інший акт) здебільшого трактував 
питання державної служби, то упорядники відтворювали повний його текст, не-
зважаючи на обсяг, – “Табель о рангах”, “Учреждения для управления губерний Все-
российской империи”, “Устав для службы по определению от правительства” тощо 
(див. док. № 272, 323, 380). Лише за виняткових обставин (надзвичайно великий 
обсяг документа, його багатоаспектність або ж випадки, коли питанням державної 
служби присвячена хоч і більша, але чітко визначена частина тексту: окремі частини, 
розділи, параграфи) упорядники вдавалися до скороченого відтворення текстів, 
що зазначено у заголовках документів. Трикрапкою в квадратних дужках […] по-
значено опущені фрагменти текстів, як правило, такі, інформація яких виходить 
за тематичні рамки збірника. Подеколи скорочувалися без застережень у підряд-
кових примітках, але з обов’язковим позначенням у квадратних дужках змістовні 
або текстуальні повторення, деякі малоінформативні (у контексті тематики видання) 
структурні частини текстів. Нерозбірливо написаний текст, непрочитані слова, деякі 
інші характерні особливості документів обумовлені у текстуальних примітках. У тих 
випадках, коли додатки до документів, на які є посилання в тексті, опускалися, у 
підрядкових примітках зазначені їхні аркуші у справі.

Передавання тексту здійснювалося відповідно до вимог наукових публікацій, 
тобто упорядники намагалися відтворити його повно, адекватно і максимально на-
ближено до оригіналу. Втім, масштабність задуму, величезний масив неопублікова-
них архівних документів і попередніх археографічних публікацій, що потрапив у 
поле зору упорядників, понад два тисячоліття хронології, десятки різних мов, якими 
писані документи, і, зрештою, обмежений обсяг видання, – усе це не могло не по-
значитися на строкатості й розмаїтті способів передавання текстів, змішанні різних 
археографічних традицій, шкіл і т.п. Прискіпливому читачеві напевно впаде в око 
очевидна, але вимушена неоднорідність археографічного оформлення видання.

Загалом підхід до відтворення документів різних історичних епох, писаних 
різними мовами, диференціювався за такими історико-регіональними критеріями.

Історичні пам’ятки різних епох, раніше опубліковані, відтворювалися за на-
явними публікаціями (перевага, зрозуміло, надавалася академічним, найповнішим 
виданням, наприклад, фрагменти Руської Правди – за виданням 1940 р. за редакції 
Б. Грекова; акти Галицько-волинського князівства XII–XIV ст. – за публікацією О. Куп-
чинського 2004 р.; Права, за якими судиться малоросійський народ, – за виданням 
К. Вислобокова 1997 р.) і відповідно до правил, якими користувалися їхні видавці 
(№ 22, 28–31, 35, 36, 38, 42–44 та ін.). Разом із тим упорядниками, як правило, не по-
давалися авторські/редакційні примітки та коментарі попередніх публікацій, зокре-
ма, щодо палеографічних, текстологічних і кодикографічних особливостей рукопису, 
різночитань у списках, а також бібліографічний апарат. Явні помилки (передусім 
друкарські) виправлялися без застережень, інші, суттєві особливості архівних до-
кументів або їхніх публікацій, обумовлювались у примітках. За можливості упоряд-
ники звіряли опублікований текст з оригіналом; у такому разі поряд із посиланням 
на друковане джерело подається архівна легенда (наприклад, № 94, 194, 195, 218, 
221 тощо).
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Широко використані офіційні публікації законодавчих і нормативних актів 
різних держав та епох: “Полное собрание законов Российской империи”, “Свод законов 
Российской империи”, “Черниговские губернские ведомости”, “Magyarországi rendeletek 
tára”, “Allgemeines Reichs-Gesetz und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich”, 
“Geschäfts-Ordnung des Bukowinaer Landtags”, “Державний Вістник”, “Вістник держав-
них законів і розпорядків Західної области Української Народної Республіки”, „Dziennik 
ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, “Sbírka zákonů a nařízení Státu Československého”, “Codul 
Administrativ” та ін.

Історичні джерела V ст. до н.е. – XVIII ст., які стосуються держав півдня Украї-
ни, представлені епіграфічними написами, архівними документами та наративними 
джерелами, присвяченими державним ритуалам і практиці, поширеним у цих дер-
жавах. Переважна більшість із них подана за вузькоспеціальними або іноземними 
виданнями. Джерела здебільшого писані давніми мовами і перекладені сучасними 
іноземними. Для античності це переважно грецька мова та латина. У середньо-
вічній документації (за винятком поодиноких уривків із давньоруських літописів) 
поряд із латиною використовувалися східні мови: іврит, арабська, перська, чага-
тайська (тюркі), а в ранньомодерну добу – османсько-турецька. Наукова редакція 
та українські переклади цих текстів (усі вони, за винятком “Історій” Геродота, по-
даються українською мовою вперше) належать О. Галенку. Під час опрацювання 
українських перекладів пам’яток і документів, відомих у класичних академічних 
перекладах російською, англійською, французькою, німецькою мовами, за можли-
вості використовувалися публікації мовою оригіналу, подеколи – архівні оригінали 
(№ 120) і в разі потреби виправлялися за ними. При цьому в легенді зазначається 
мова оригіналу. Значення окремих термінів і понять розкрито у підрядкових при-
мітках; короткі роз’яснення введено безпосередньо до тексту перекладу й подано 
в круглих дужках.

Літописні повідомлення про адміністративну структуру Київської Русі, Лю-
бецький з’їзд князів і всевладність боярства (№ 28, 29, 38) опрацьовані та проко-
ментовані М. Котляром.

Архівні документи, що публікуються вперше, опрацьовані за традиційними 
засадами, що склалися в археографічній практиці в Україні протягом двох останніх 
десятиліть, відповідно до вимог низки методичних рекомендацій, зокрема, щодо 
кириличних текстів: В. Страшка і У. Єдлінської (1990)1, Л. Гісцової (1992)2, В. Німчука 
(1995)3; ураховано також і настанови, розроблені А. Хорошкевич і С. Каштановим 
для видання документів Литовської Метрики4.

1 Страшко В. Єдлінська У. Методичні рекомендації по передачі текстів документів XVI–
XVII ст. – К., 1990.

2 Гісцова Л. Методичні рекомендації по підготовці до видання Архіву Коша Нової Запороз-
ької Січі. – К., 1992.

3 Німчук В. Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською 
української редакції. – К., 1995; електронна версія: http://www.archives.gov.ua/Law-base/
Regulations/1995-p-1.pdf

4 Хорошкевич А., Каштанов С. Методические рекомендации по изданию и описанию Ли-
товской Метрики. – Вильнюс, 1985.
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Тексти, писані латинкою, опрацьовувалися відповідно до згаданих Мето-
дичних рекомендацій В. Страшка і У. Єдлінської5; польськомовні тексти – з ураху-
ванням також усталених у польській археографічній традиції правил К. Лєпшего6; 
усі іншомовні документи – з урахуванням нещодавно опублікованих рекомендацій 
Т. Себти7.

Тексти ІХ–XVIII ст., які стосуються території Правобережної та Лівобережної 
України, Галичини, Буковини та Закарпаття, подаються мовою оригіналу, якщо це 
давньоруська, староукраїнська, церковнослов’янська в українській або російській 
редакціях, польська. З метою збереження мовних особливостей документів засто-
совано спрощений дипломатичний метод, що передбачає відтворення їх засобами 
комп’ютерного набору з максимальним наближенням до оригіналу. Усі рукописні 
літери кириличного алфавіту передаються переважно за допомогою фонетичних і 
графічних відповідників.

В архівних документах XVI–XVIII ст., що публікуються вперше (або в опублі-
кованих, але звірених за оригіналами), виносні літери і буквосполучення внесено 
в рядок і передано курсивом (у кириличних текстах). Діакритичні знаки не збері-
гаються і не передаються. Наявні в оригіналах паєрки внесено в рядок відповідно 
до звучання слова і передано курсивом. Скорочення під титлами, як правило, не 
розкривалися; їхні роз’яснення наведено у переліку скорочень і слів під титлами. 
Скорочення у латиномовних текстах, за чинною археографічною практикою, роз-
кривалися в дужках.

Описки писарів не виправлялися. Ймовірно правильне написання таких слів 
відтворюється як фрагмент документа в текстуальних примітках, в інших випадках 
на них акцентується увага за допомогою знаків [?] або [!], проставлених у тексті 
одразу після слова з опискою. Пошкоджені фрагменти слів, якщо це можливо, від-
новлено і подано в квадратних дужках, за неможливості відновлення в квадратних 
дужках ставиться трикрапка з відповідним зазначенням у підрядкових примітках. 
Усі археографічні примітки за текстом подано курсивом, відтворені ж фрагменти 
текстів документів – прямим шрифтом. Тексти документів поділено на абзаци згідно 
з формуляром, а також за змістом. Уживання пунктуаційних знаків, великих і ма-
лих літер наближено до вимог сучасного правопису, хоча упорядники намагалися 
робити це делікатно, без надмірної “модернізації”. Загалом у документах до кінця 
XVIII ст. зберігалися майже всі без винятку орфографічні особливості, включно з 
літерою “ять” і твердими знаками після приголосних наприкінці слів, характерними 
закінченнями тощо.

Іншомовні тексти (латинська, німецька, угорська, чеська) подаються в оригі-
налах і перекладах сучасною українською мовою. Під час републікації іншомовних 
текстів, запозичених з академічних видань, якщо публікація в останніх супроводжу-

5 Страшко В. Єдлінська У. Методичні рекомендації по передачі текстів документів XVI–XVII 
ст. – К., 1990.

6 Lepszy Kazimierz. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w. – 
Warszawa, 1953; електронна версія: http://www.witkacy.hg.pl/zrodla/lepszy.html

7 Себта Т. Методичні рекомендації до видання іншомовних писемних джерел ХІХ – початку 
ХХІ ст. – К., 2008.
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валася перекладом українською мовою, упорядники опускали оригінальні тексти 
іншими мовами і подавали лише переклад (наприклад, № 47, 52, 163 тощо).

Тексти архівних російськомовних документів ХІХ–ХХ ст. передано з наближен-
ням до орфографії та правопису сучасної російської мови, але зі збереженням стилю 
викладу й інших мовних особливостей того часу. Загалом, на відміну від документів 
попереднього періоду, тексти передавалися з певним спрощенням і послідовною 
уніфікацією закінчень і літер, що вийшли з ужитку, відповідно до чинних методичних 
рекомендацій та археографічних практик.

Тексти законодавчих актів Російської імперії ХVIII – початку XX ст. подаються 
переважно або за першоджерелами – Полным собранием законов Российской импе-
рии (№ 334, 335, 343, 346, 374, 376, 393, 417, 433 та ін.), іншими офіційними виданнями 
(№ 380), Сводом законов Российской империи (№ 448, 454), або за класичною бага-
тотомною археографічною публікацією 80-х рр. ХХ ст. – Российское законодатель-
ство Х–ХХ веков, яка на сьогодні вже є бібліографічним раритетом (№ 272, 323, 324, 
328, 329, 357, 463 та ін.). Якщо документ подано за попередньою археографічною 
публікацією і при цьому текст не звірявся з оригіналом, упорядники намагалися 
не відходити від опублікованого тексту, залишаючи певні незначні археографічні 
огріхи й непослідовність у передачі тексту без застережень і виправляючи лише 
явні помилки технічного характеру.

Україномовні документи першої третини ХХ ст. подаються у повній відповід-
ності до оригіналу, зі збереженням усіх стилістичних й орфографічних особливостей 
мови. Зокрема, це стосується документів доби УНР, ЗУНР, Підкарпатської України 
(наприклад, № 487, 489–541, 543–546, 548, 551, 554–566, 568, 570, 573, 575, 576, 
578–593, 595, 602, 606, 608, 661, 662, 664, 665, 667–675). Повністю збережено сти-
лістику проектів Комісії державного планування ОУН (№ 682, 683, 688), окремих 
україномовних документів часів Другої світової війни (наприклад, № 711, 717 тощо). 
Явні орфографічні помилки (або й друкарські, якщо текст запозичено з попередньої 
публікації) виправлено без застережень.

Кожний документ забезпечено заголовком, в якому зазначено його поряд-
ковий номер у публікації, дату і місце написання, дипломатичний або діловодний 
різновид, автор, адресат, короткий зміст. Географічні назви у заголовках, а також у 
географічному покажчику подано в їхній історичній формі, але за сучасним написан-
ням. Назви населених пунктів, губерній подані за адміністративно-територіальним 
поділом того часу.

В іншомовних документах, що наводяться без перекладу (польською, росій-
ською мовами), а також у документах і пам’ятках, що мають принципове значення 
з огляду на тематику видання, автори-упорядники намагалися включити ширші, 
аніж короткий виклад змісту, анотації, подеколи зі включенням цитат (фрагментів) 
документів (заголовки регестного типу, див., наприклад, № 102, 110, 141, 143, 150, 
156, 157, 265 тощо).

Відсутні у документах і встановлені за змістом дати і місто написання доку-
мента подано в квадратних дужках; якщо дати встановлювалися за супровідними 
(іншими) документами, то це обумовлювалось у примітках. Дати, подані за старим 
літочисленням (від створення світу), у текстах не розкриваються (див. док. № 329: 
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“год 190”). Документи подаються за тим стилем, за яким вони були первісно дато-
вані, без переведення одного стилю на інший. Тому акти судово-адміністративних 
установ Речі Посполитої до 1582 р., а також усі документи місцевих і центральних 
установ Московської держави та Російської імперії подаються за старим стилем 
(юліанським календарем); документи судового походження, створені після запро-
вадження в Речі Посполитій григоріанського календаря (1583), – за новим стилем. 
Порядок написання елементів дати у заголовках – інверсійний (рік, місяць, число); 
від 1 березня 1918 р. – прямий (число, місяць, рік).

Місце написання документа зазначено в заголовках завжди, крім тих випад-
ків, коли воно не зазначено в самому документі і його не вдалося встановити; такі 
випадки спеціально не оговорюються.

Оригінальні діловодні заголовки, якщо вони повністю (змістовно або дослів-
но) подаються в редакційних заголовках-анотаціях, не відтворюються.

Те саме стосується штампів, вихідних діловодних номерів, індексів та інших 
позначок. Не відтворювалися стандартні для, скажімо, діловодства партійних орга-
нів, установ, організацій грифи таємності.

Назви законодавчих та інших нормативно-правових актів (включно з пар-
тійними – для ХХ ст. – постановами) у заголовках виділено курсивом; якщо вони 
дослівно відтворюють назву акта, до того ж беруться в лапки.

У легендах до іншомовних текстів зазначається мова документа (польська, 
латинська, німецька тощо); у легендах до перекладів (коли вони публікуються без 
оригінальних текстів) зазначено: переклад з … мови.

У посиланнях на попередні публікації вказуються номери документів у цих 
публікаціях і сторінки видання.

У легендах зазначається спосіб відтворення документа: машинопис, друк. 
прим. (тобто примірник, виготовлений друкарським способом), склограф. прим. 
Випадки, коли документ є рукописом, спеціально не обумовлюються.

Серед уживаних елементів легенди – газетна вирізка (№ 440).
У документах, де міститься оригінальний підпис посадових осіб, який є не-

розбірливим, зазначається поруч з посадою словом “підпис”; у випадках наявності 
поруч з підписом прізвища, що є розбірливим, вказується прізвище.

Підрядкові примітки здебільшого являють собою класичні текстуальні при-
мітки, але подеколи вони несуть і змістовне навантаження, роз’яснюючи окремі 
терміни, історичні реалії тощо (оскільки упорядники не подають реальних комен-
тарів до тритомника, які мали б скласти щонайменше окремий том з огляду на 
масштабність публікації). Крім того, документальній частині п’ятитомника передує 
двотомник дослідження, який базується значною мірою на вміщених до тритомника 
документах і матеріалах. Усі примітки позначено астериском (*).

В окремих випадках наявні у текстах републікацій підрядкові примітки збе-
режено (див., наприклад, № 354); вони подані корпусним шрифтом, так само як і 
фрагменти текстів, якщо вони цитуються або обумовлюються під рядком. Сучасні 
редакційні примітки подаються курсивом.

Список скорочень, уживаних у текстах, містить як стандартні (умовні) скоро-
чення (у зверненнях і титулатурі), так і абревіатури – скорочені назви законодавчих 
актів, установ, посад, передусім ХІХ–ХХ ст.
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Документи та матеріали розміщено у томах збірника за хронологічною озна-
кою.

У низці документів починаючи від 40-х рр. ХХ ст. упорядники (відповідно до 
норм стосовно 75-річного періоду нерозголошення інформації про особу, яка може 
завдати моральної шкоди цій особі або її родині) сховали реальні прізвища “фігу-
рантів” під латинською літерою N, а також опустили відомості про адміністративну 
належність дотичних органів влади, назв установ тощо (док. № 700, 705, 706, 708, 
724, 729, 782, 783, 789, 821, 822, 824–826, 828–838).

Короткий огляд
вміщених документів і матеріалів

 Історичні джерела, що ввійшли до першого тому документальної час-
тини (3-й том п’ятитомника), охоплюють період від найдавніших пи-

семних свідчень, що стосуються державних утворень на території сучасної України 
(V ст. до н.е.), до 1774 р. Том містить 322 документи.

Найдавніші держави представлено в кількісному відношенні переважно епі-
графічними написами, адже їх найчастіше виготовляли за ініціативи та коштом дер-
жави. Свідчення про Скіфську державу запозичені з Історій Геродота – першого 
збереженого опису степового суспільства.

Період Х–ХV ст. представлений обмеженою кількістю джерел переважно на-
ративного характеру, оскільки тогочасні архіви практично не збереглися до нашого 
часу. Виняток становлять перші загальнодержавні юридичні акти (Руська Правда) та 
нечисленні офіційні акти Галицько-Волинського князівства. Лише від кінця ХV ст., 
коли, за висловом В. О. Ключевського, починає “виразно говорити канцелярія”, си-
туація почала змінюватися. Від другої половини ХІV ст. українські землі на декілька 
століть потрапили під владу інших держав (виняток становить початковий період 
існування Гетьманщини), що спричинило зберігання державних архівів переважно 
у зарубіжних архівосховищах, а місцеві українські архіви тим часом у ХVІ–ХVІІІ ст. 
зазнали тяжких втрат. У зв’язку зі специфікою становища українських земель у зга-
даний період, а також істотною деформацією джерельної бази з історії України за-
для висвітлення теми видання доводилося спиратися переважно на документацію 
Польсько-Литовської та Московської держав. Це – королівські універсали та царські 
грамоти, конституції сеймів, розпорядна документація центральних і місцевих орга-
нів влади, їхня ділова, фінансова та судова документація, також наративні джерела 
(хроніки, мемуари, записки іноземців тощо). Аналогічно використовувалася наявна 
документація Війська Запорозького (Гетьманщини) другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.: 
гетьманські універсали, накази, ордери, міжнародні договори, листи тощо. Більшість 
цих джерел раніше видавалися, вони розпорошені по різних, у тому числі нині 
малодоступних, археографічних виданнях. Особливо стали у пригоді такі сучасні 
серійні археографічні публікації, як Литовська метрика та Універсали українських 
гетьманів (Матеріали до українського дипломатарію). Неопубліковані документи 
виявлені у фондах судово-адміністративних установ Речі Посполитої, що зберігають-
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ся в ЦДІА України, м. Львів. Крім того, для відбору документів використовувалися 
збірники документів, видрукувані у другій половині ХІХ–ХХ ст. Серед них: багато-
томна серійна публікація Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z 
archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie, звідки походять документи про 
перших земських урядників Львівщини (1359 р. – згадка про львівського суддю 
Олефірка, 1373 р. – львівського каштеляна Бєнка, 1377 р. – галицького каштеляна 
Сціборія Андреашка, ухвала вишненського сеймику про приміщення для урядов-
ців судових канцелярій та ін.), пам’ятки сеймового законодавства Речі Посполитої 
опубліковані у збірці Volumina Legum – першому польсько-литовському збірнику 
конституційних і законодавчих актів 1347–1793 рр. Використані також документи, 
опубліковані К. Малечинським у додатку до його праці, присвяченій ґродським і 
земським урядникам. Відібрані документи представляють структуру та ієрархію дер-
жавних і місцевих урядів Польської корони на західноукраїнських землях.

Частину документів було виявлено у вітчизняних (Київ, Львів) і зарубіжних 
(Польща, Росія, Туреччина) архівах.

Державну службу на теренах Півдня України ХІІІ–ХVІІІ ст. представляють пе-
реважно офіційні документи; лише деякі з них є оповідними джерелами. Останні 
були відібрані або тому, що містили ключову інформацію, або тому, що дозволяли 
стисліше й узагальнююче описати дуже складні та заплутані для неознайомленого 
спостерігача державні ритуали та практики, поширені в цивілізаціях півдня Украї-
ни. Більшість джерел була відібрана з публікацій. Окремі документи Золотої Орди, 
Кримського ханату й османської провінції Кефе запозичено з Османського архіву, 
що є частиною Архіву Прем’єр-міністра Туреччини (Başbakanlık Arşivleri).

Документи XVI – початку XVII ст. – переважно королівські надання на урядові 
посади шляхті Волинського воєводства, тексти присяг, що їх складали урядовці, під 
час вступу на посади, а також документи про виконання урядовцями своїх служ-
бових обов’язків – містяться в архівних фондах місцевих адміністративно-судових 
установ (ЦДІА України, м. Київ). Зазначені документи є записами в актових книгах 
і публікуються вперше.

Окрему частину складають документи збірника, що містяться у фонді № 389, 
Литовська метрика, який зберігається в Російському державному архіві давніх ак-
тів (м. Москва), серед яких більшість документів раніше опубліковано. Цікавими є 
чотири документи, запозичені з академічної публікації Лохвицької ратушної книги 
другої половини XVII ст. (1986), що висвітлюють взаємовідносини мешканців міста 
з міською адміністрацією (№ 193–195, 218).

Документи фонду Генеральної військової канцелярії (оригінали та копії), що 
публікуються, являють собою службові характеристики осіб при призначенні, на-
данні чергового чину, нагородженні або виході у відставку (універсали, атестати, 
“сказки”, абшити).

Сім документів з Архіву Коша Нової Запорозької Січі, серед яких два листи 
кошового отамана Петра Калнишевського з проханням про відзначення запорозької 
старшини за “вірну і достойну” службу (док. № 316, 318).

Привертає увагу універсал гетьмана Кирила Розумовського про реорганіза-
цію Генерального військового суду (док. № 298).
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Документи про відзначення окремих чиновників, послужні списки та присяги 
службовців і посадові інструкції за кінець XVIII – початок ХІХ ст. виявлено у фондах 
Новгород-Сіверського намісництва та Київського військового губернатора.

До четвертого тому п’ятитомника увійшли 154 документи за 1775–1913 рр. 
Вони охоплюють період остаточного становлення й оформлення державної служ-
би Російської імперії, починаючи від основних законодавчих актів (Учреждения для 
управления губерний Всероссийской империи, док. № 323), а також оформлення 
державних установ і державної служби Австрійської/Австро-Угорської імперії на 
теренах Західної України. Ця історична доба представлена офіційними публікаціями 
законодавчо-нормативних актів, документами держархівів Запорізької, Полтавської, 
Чернігівської та Харківської областей. За видовими ознаками це: табель, грамоти, 
укази, доповіді Сенату, маніфести, накази, статути, положення, а також проекти за-
конодавчих актів, якщо говорити про архівні документи, спеціально виявлені для 
збірника. Переважна більшість документів стосується служби чиновників у губерн-
ському правлінні, присутствіях, палатах, комісіях і комітетах, тобто в органах суто 
державної влади, хоча наведено також документи, що регламентували порядок про-
ходження служби посадовцями, призначеними на службу шляхом виборів.

Значну кількість джерел виявлено у фонді Канцелярії київського, поділь-
ського і волинського генерал-губернатора (ЦДІА України, м. Київ). Це – документи 
про неналежне виконання чиновниками службових обов’язків і зловживання на 
посадах, про діяльність установ, збільшення штатів і фінансування, про надбавки 
державним службовцям, про працю жінок у державних установах тощо. Більшість 
із них публікується вперше.

Зі значного масиву документації щодо функціонування органів державної 
влади на Галичині, Буковині та Закарпатті відібрані найважливіші документи ЦДІА 
України, м. Львів, держархівів Закарпатської і Чернівецької областей, які засвідчують 
становлення та розвиток австрійської бюрократичної системи на українських зем-
лях: присяги державних службовців, відомості про їхні обов’язки і пільги, а також 
про характерні надужиття.

Перша книга п’ятого, останнього, тому, включає 368 текстів і презентує доку-
менти і матеріали ХХ ст. (1914–1991). Вони представлені значною кількістю джерел 
з історії організації державної служби в державних установах часів Першої світо-
вої війни, доби Української Народної Республіки, Української Держави, Західно-
Української Народної Республіки, Української Соціалістичної Радянської Республіки/
Української Радянської Соціалістичної Республіки, Карпатської України, Другої Речі 
Посполитої Польської, Угорського, Румунського королівств, Чехословацької Респу-
бліки.

Державна служба за часів Першої світової війни відбита першопублікаціями 
кількох документів про особливості її проходження в умовах воєнного часу у ство-
рених тоді тимчасових управлінських структурах (документи з фондів ЦДІА України, 
м. Київ, ЦДІА України, м. Львів, Держархіву Чернігівської області).

Період докорінного зламу усталеної системи життя та управління настав у 
1917 р. Уся державна служба відтоді мала набути нових характерних рис, починаючи 
від особового складу чиновництва і завершуючи умовами її проходження. Насам-
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перед мало змінитися ставлення нової політичної еліти до урядовців; так само, як 
і рядових держслужбовців – до національної держави. Все це вимагало прийняття 
нових актів щодо нормативного регулювання державної служби, які й були затвер-
джені гетьманом Павлом Скоропадським 1918 р.

Цей період репрезентований архівними документами з фондів Української 
Центральної Ради, Генерального секретарства, Ради народних міністрів УНР, Укра-
їнської Держави, Державного секретаріату ЗУНР, окремих міністерств тощо (Цен-
тральний державний архів вищих органів влади та управління України).

Радянський період організації державної служби, починаючи з 1919 р., пред-
ставлений так само документами ЦДАВО (фонди Раднаркому УСРР/УРСР, провідних 
наркоматів, зокрема Наркомату державного контролю), що регулювали порядок 
вступу, проходження служби та відповідальності радянських службовців.

До тому увійшли документи з фонду ЦК Компартії України (ф. 1), що зберіга-
ються у ЦДАГО України (колишній Архів ЦК КПУ). Вони охоплюють увесь радянський 
період (1919–1991) і являють собою надзвичайно цінні й інформативні джерела з 
історії державної служби УСРР/УРСР. Переважно постановами вищих органів ком-
партійного керівництва – Політбюро, Оргбюро та Секретаріату ЦК Компартії України, 
які зосереджені в описах 6, 8, 9, 10, 11 і 16 зазначеного фонду № 1, регулювалися 
питання вступу на державну службу, її проходження; доповідні записки секретарів 
ЦК КПУ містять інформацію щодо структури керівних партійних органів; у довідках 
Управління кадрами ЦК відбилися відомості про змінність керівних кадрів тощо 
(описи 23 і 24).

Основний масив матеріалів ЦК КПУ, вміщених у збірнику, становлять постано-
ви Політбюро ЦК КПУ (у вересні 1952 – жовтні 1953 р. – Бюро, у жовтні 1953 – червні 
1966 р. – Президія). Вони розкривають увесь спектр політичного керівництва рес-
публікою: від проблем партійного і державного будівництва до питань зовнішньої 
та внутрішньої політики, кадрів вищої ланки державної та партійної номенклатури. 
Деякі з них мали характер підвищеної секретності, призначалися лише для вузького 
кола осіб політичного керівництва і об’єднувалися в особливу категорію докумен-
тів – “Окрему папку” (опис 16).

Постанови Організаційного бюро, створеного на засіданні ЦК КП(б)У 4 лютого 
та затвердженого на пленумі ЦК 6 березня 1919 р., відтворюють поточну роботу й 
організаційну діяльність партії, в тому числі з призначення кадрів номенклатури 
ЦК КПУ.

Постанови Секретаріату ЦК, який виник у листопаді 1920 р., а у вересні 1952 р. 
перебрав на себе також функції ліквідованого Оргбюро ЦК, розкривають поточні 
питання партійного життя, передусім щодо добору та розстановки кадрів, органі-
зації контролю за виконанням рішень ЦК КПУ партійними організаціями на місцях 
тощо.

Представлені у виданні документи дозволяють простежити реорганізацію ке-
рівних партійних і державних органів влади, зміни у структурі державного апарату, 
номенклатурі посад, штатах, розподілі обов’язків; роботу з підготовки та перепідго-
товки керівних радянських і партійних працівників; процес українізації державного 
апарату в 1920–1930-х роках; забезпечення керівними радянськими працівниками 
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західних областей України в повоєнний період; оплату праці та різноманітні пільги, 
що надавалися керівному складу державного апарату; факти використання служ-
бового становища у власних інтересах, пошуків додаткового заробітку та зловжи-
вання владою, недоліки в роботі, порушення дисципліни державними і партійними 
працівниками тощо. Документи також характеризують діяльність державних органів 
влади в розрізі обласних, районних, міських виконавчих комітетів.

Документи Держархіву Чернігівської області 1950–1990-х років демонструють, 
як на регіональному рівні партійними органами трактувалися питання “покращення 
дисципліни та політичної культури кадрів”, “підвищення активності комуністів”. Вмі-
щено документи, що регламентували роботу виконавчого комітету обласної Ради 
народних депутатів. Наведено Положення про проведення атестації відповідальних 
робітників партійних комітетів, затверджене на засіданні бюро Чернігівського об-
кому Компартії України 12 лютого 1990 р., що дає можливість охарактеризувати 
основні вимоги до проходження державної служби і специфіку останньої у цей 
період. Документи машинописні; нечисленні орфографічні помилки, що траплялися 
у текстах, виправлено.

Регіональні державні архіви (Закарпатської, Чернівецької областей) надали 
документи з власних фондів і фондів друкованих джерел щодо організації держ-
служби міжвоєнного періоду в Другій Речі Посполитій, Румунії, Угорщині та Чехос-
ловацькій Республіці. Цей джерельний комплекс, що складається із законодавчих 
актів, нормативних документів і відомостей про порядок здійснення повноважень 
урядовими установами, доводить ідентичність завдань, що стояли перед урядовою 
службою різних держав, й ідентичні засоби їхнього розв’язання.

Окремою групою документів є матеріали з історії державної служби часів Дру-
гої світової війни (1939–1945), виявлені переважно у фондах окупаційного періоду. 
Вони представлені документами держархівів Вінницької, Львівської, Чернігівської 
та Запорізької областей, містять головним чином відомості про правові засади дер-
жавної служби, структуру та штати місцевих органів влади, функціональні обов’язки 
місцевих службовців; форми присяги; норми поведінки; вимоги дотримання режиму 
робочого дня та раціонального використання робочого часу; дані про умови опла-
ти праці, преміювання українських, німецьких і румунських службовців цивільної 
адміністрації у різних регіонах окупованої України – на території рейхскомісаріату 
“Україна”, дистрикту “Галичина”, губернаторства “Трансністрія” тощо. Це – накази, 
листи, постанови, розпорядження міських комендантів, голів і старост міських і ра-
йонних (повітових) управ тощо. Документи переважно машинописні та виготовлені 
друкарським способом.

* * *
Довідковий апарат історичної частини проекту вміщений до першої книги 

п’ятого тому видання. Він складається з предметно-тематичного покажчика, покаж-
чиків імен і географічних назв, переліку скорочень і слів під титлами, вживаних у 
текстах, переліку архівних фондів і документальних публікацій; зведеного переліку 
документів.
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Виявлення, відбір та опрацювання документів і пам’яток провели: Г. В. Боряк 
(№ 91, 114, 139, 158, 169, 173, 182, 248, 250, 251, 263, 269, 331, 484, 485–488, 490–492, 
522, 771, 773, 795, 802, 804, 806, 814, 817); Р. Б. Воробей (№ 344, 345, 352, 355, 360, 370, 
377, 378, 392, 394, 399–402, 406, 413–415, 418, 419, 421, 426–432, 434, 457, 459, 461, 
462, 464, 466, 467, 474, 482, 695, 697, 700, 703, 705–710, 717–719, 726, 732, 839, 841, 
842); О. І. Галенко (№ 1–21, 22–27, 31–34, 37, 39–41, 44, 46, 48–51, 53–56, 60, 61, 63, 
64, 66, 70–75, 78, 79, 89, 98, 120, 126, 188, 189, 242, 249, 258, 259, 262, 268, 271, 285, 
286, 322); М. В. Делеган (№ 86, 424, 436, 455, 468, 530, 542, 547, 549, 552, 553, 572, 594, 
596–599, 603, 604, 619, 621, 633, 635, 636, 639, 642, 648, 660–675, 743–745, 749, 750, 
753–757, 759–761, 762–764, 766–768); Л. Я. Демченко (№ 95, 96, 112, 113, 115, 121, 122, 
124, 125, 128, 129, 130, 131, 132–134, 136, 137, 142, 144, 146, 147, 149, 151, 152, 155, 
178, 184, 185, 218, 264, 273, 281, 290–298, 306, 307, 309, 310, 315, 316, 318–321, 325, 
327, 330, 336, 339, 340, 368, 375, 379, 384, 391, 396, 397, 403, 405, 407, 435, 439, 441–
447, 449, 458, 460, 465, 469, 471, 472, 475, 476, 477, 478, 533); Д. Д. Жмундуляк (№ 65, 
338, 404, 409, 410, 416, 438, 440, 450, 451, 452, 453, 481, 605, 624, 627, 640, 643, 646, 
659, 691, 699, 704, 722, 723, 724, 727, 734, 741); Н. Г. Кашеварова (№ 692–694, 698, 701, 
702, 712, 715, 716, 720, 721); М. Ф. Котляр (№ 28, 29, 38); В. С. Лозицький (№ 567, 577, 
601, 607, 612, 616–618, 620, 626, 628–632, 634, 637, 638, 641, 644, 645, 647, 649–658, 
660, 676, 677, 679–681, 685, 686, 687, 688, 737–740, 747, 746, 751, 752, 758, 765, 769, 
770, 772, 774–776, 777, 780–794, 796–799, 800, 801, 803, 805, 807–809, 811, 815, 816, 
818, 821–822, 824–838, 840, 843–844); Н. В. Маковська (№ 489, 494–521, 523, 526, 528, 
529, 531, 532, 534, 535, 548, 550, 560, 561, 570, 571, 573, 586, 587, 591–593, 595, 600, 
602, 606, 608, 622, 623, 625, 810, 812, 813, 818, 823); Ю. А. Мицик (№ 62, 68, 69, 76–77, 
82, 84, 85, 88, 90, 103, 106, 110, 111, 116–119, 123, 127, 140, 141, 143, 148, 150, 153, 
156, 157, 159, 160, 163, 164, 167, 168, 171, 174–176, 179–181, 183, 186, 187, 190–192, 
197–202, 206–212, 214, 216, 217, 220, 222–224, 230, 231, 234, 240, 241, 243, 245, 247, 
252–256, 260, 261, 267, 274–278, 288, 299–300, 301, 302, 303, 312, 313, 314, 408, 423, 
456); Д. І. Пельц (№ 57–59, 67, 80, 81, 83, 87, 92, 93, 97, 99–102, 104, 105, 107, 108, 
135, 138, 145, 154, 161, 162, 165, 166, 170, 172, 177, 196, 213, 215, 229, 235, 237, 238, 
244, 246, 257, 280, 282, 308, 311, 317, 479, 480, 483, 609–611, 613–615); В. С. Шандра 
(№ 270, 272, 326, 332, 333, 347, 348, 349, 350, 356, 395, 420, 422, 323, 324, 328, 329, 
334, 335, 343, 346, 357, 374, 376, 393, 417, 433, 437, 448, 463); Г. В. Боряк, М. В. Делеган 
(№ 556, 574, 576, 678, 686, 742, 748); Г. В. Боряк, Л. Я. Демченко (№ 109, 194, 195, 279, 
283, 284, 289, 304, 305); Г. В. Боряк, Н. В. Маковська (№ 493, 524, 525, 527, 536–541, 
543–546, 551, 554–555, 557–559, 562–566, 568, 569, 575, 578–585, 588–590); Г. В. Боряк, 
Г. В. Папакін (№ 35, 36, 42, 43, 45, 47, 52); Г. В. Боряк, Н. Г. Кашеварова (№ 354, 682–684, 
689); Г. В. Боряк, Т. С. Водотика (№ 287); Р. Б. Воробей, Л. М. Момот (№ 337, 388–390, 398, 
411, 412, 425); Р. Б. Воробей, Г. П. Білоус (№ 470, 473); Р. Б. Воробей, О. С. Тадєєв (№ 341, 
351, 353, 358, 359, 361–367, 369, 371–373, 381–383, 385–387); Ю. А. Мицик, Г. В. Боряк 
(№ 30, 203–205, 219, 225, 226, 232, 233, 236, 239, 255, 266); Ю. А. Мицик, Л. Я. Демчен-
ко (№ 221, 227, 228); Ю. А. Мицик, Т. М. Омельчук (№ 342); В. С. Шандра, Т. М. Омельчук 
(№ 454); В. С. Шандра, О. І. Ганжа, Н. Г. Кашеварова (№ 380).

Низку документів упорядникам люб’язно надали колеги: С. В. Абросимова 
(№ 95, 96), А. В. Блануца, Д. П. Ващук (№ 94); Ф. А. Винокурова (№ 696, 711, 713, 714, 
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725, 728, 729, 733, 735–736); П. І. Кравчук (№ 692–694, 698, 701, 702, 712, 716, 720); 
В. О. Крупина (№ 778, 779, 786, 820); Н. П. Старченко (№ 136, 155).

Археографічні засади видання опрацювали Г. В. Папакін, Г. В. Боряк. Науково-
довідковий апарат видання підготовлено упорядниками.

Науково-консультаційну, редакційну та технічну допомогу у виявленні, копію-
ванні й опрацюванні документів і підготовці науково-довідкового апарату видання 
надали: О. В. Бажан, Л. В. Батрак, І. М. Варганова, К. А. Вислобоков, С. І. Власенко, С. Л. Ге-
ращенко, В. М. Горобець, А. А. Демченко, A. В. Кентій  , Т. Л. Кузик та О. І. Танцерєва.

Упорядники складають щиру подяку всім колегам, які долучилися до появи 
цього видання.

Г. В. Боряк, Г. В. Папакін
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Документи

№ 1

Перед 430 р. до н.е. – Уривки з Історій Геродота про державний устрій, 
особливості управління та організацію державної служби у Скіфській ім-
перії на території України

Про поділ правлячих (царських) скіфів на чотири племені, правлячу династію 
та походження самоназви скіфів від першого царя

[IV: 6] Отже, як кажуть, від Ліпоксая походять ті скіфи, плем’я яких на-
зивається авхатами, від середнього брата, Арпоксая, ті, що називаються катіа-
рами і траспіями, і, нарешті, від молодшого брата походять ті, що називаються 
паралатами, а всі вони разом, як кажуть, називаються сколотами, а ця назва 
була ім’ям їхнього царя. Назву “скіфи” їм дали елліни.

Історії Геродота Турійця з Галікарнаса книг дев’ять, що їх називають музами / Переклад та 
видання А. О. Білецького. – К., 1993. – С. 181. Переклад з грецької мови.

Про ієрархію племен імперської конфедерації Скіфії, відповідно до якої 
правлячим скіфським племенам належало становище рабовласників по від-
ношенню до решти племен

[IV: 20] За Герром простягається країна, що називається царською, і скіфи, 
які в ній живуть, найхоробріші та найчисленніші і вони вважають інших скіфів 
своїми невільниками.

Там само. – С. 185.

Демонстрація того, що панівне положення скіфських племен та консолідація 
імперської конфедерації трималися на воєнній силі

[IV: 102] Скіфи порадилися між собою і вирішили, що вони самі не 
спроможні помірятися силами і прогнати Дарія і послали вісників до сусідніх 
народів. І царі тих народів уже збиралися і радилися між собою, розуміючи, що 
проти них виступило велике військо. Це були царі таврів і агатірсів, і неврів, і 
андрофагів, і меланхлайнів, і гелонів, і будінів, і савроматів.

Там само. – С. 204.

Свідчення про скликання у Скіфії загальноімперського з’їзду-курултаю
[IV: 118] Отже, скіфські посланці прибули до царів тих народів, яких я 

перелічив. Була там у них нарада, і посланці докладно розповіли про стан ре-
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чей і сказали їм, що перси, підкоривши собі весь інший материк, перекинули 
міст через Боспорську протоку, перейшли тепер на наш материк, поневолили 
фракійців і тепер прокладають міст через ріку Істр, бо хочуть і весь цей край 
підкорити собі. “Отже, вам, – вони продовжували, – аж ніяк не слід бути осто-
ронь і дивитися на те, як ми гинемо, але будучи однодумними з нами, вчинимо 
опір загарбникові […]”.

Там само. – С. 206–207.

Свідчення про збереження підневільними конфедератами скіфів власної дер-
жавної організації та про відповідно слабку консолідацію степової імперії

[IV: 119] Таке сповістили скіфи, а царі, які прибули до них [на нараду] із 
своїх країн, почали радитися і тоді їхні думки розділилися. Гелон, Будін і Сав-
ромат мали спільну думку і обіцяли допомогти скіфам. Проте Агатірс, Невр, 
Андрофаг і царі меланхлайнів і таврів дали скіфам таку відповідь: “[…] коли 
вони виступлять проти нашої країни і перші розпочнуть ворожі дії, тоді і ми 
виступимо, щоб їх відкинути. Доки ми не будемо певні цього, ми залишатиме-
мося спокійні, бо ми гадаємо, що перси не прийшли сюди, щоб напасти на нас, 
але на тих, які винуваті в кривді, що була їм вчинена”.

Там само. – С. 207.

Свідчення про використання підлеглих племен для воєнної служби як свід-
чення традиції, на підставі якої в степовиків розвинувся інститут тренованих 
воєнних невільників

[IV: 120] Коли скіфи почули відповідь, яку їм було дано, вони вирішили 
не давати одразу відкритого бою, але вирішили розділитися на дві частини, 
поступово відступаючи і відбиваючи ворогів, засипати криниці і джерела, що 
виявляться на їхньому шляху, а також підпалити всю траву. До однієї частини, 
на чолі якої був цар Скопасій, приєднаються савромати. Отже, вони, якщо 
проти них підуть перси, відступатимуть і поволі попрямують до ріки Танаїда 
вздовж Маєтидського озера, а коли перси почнуть відступати, нападатимуть 
на них і переслідуватимуть їх. Це була одна частина скіфського війська, для 
якої було визначено такий шлях, як я сказав. Дві інші частини, одна велика, 
яку очолював Ідантірс, і третя, на чолі якої стояв Таксакій, з’єднаються і до 
них ще приєднаються гелони та будіни. Вони ітимуть попереду персів на від-
стані одного дня шляху, так само відходячи поволі та відступаючи, виконуючи 
те, що їм було доручено. По-перше, вони мусять зайти в країни, народи яких 
не вступили в союз із ними, щоб і їх затягнути у війну проти персів (а якщо 
вони не підуть воювати добровільно проти персів, то силоміць змусити їх до 
цього). Потім вони мають повернутися в свою країну і, коли вважатимуть це 
за доцільне, нападуть на персів.

Там само. – С. 207–208.
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Про царські учти та відзначення вином служилої еліти держави
[IV: 66] Один раз на рік кожен правитель області, змішавши вино з водою 

в кратері, дає пити тим скіфам, які повбивали ворогів, а ті, хто цього не зро-
били, не п’ють цього вина, але, присоромлені, сидять осторонь: бо для скіфів 
це найбільша ганьба. А ті, які повбивали дуже багато ворогів, тримають аж два 
келехи і з обох п’ють.

Там само. – С. 195.

Про ритуал укладання угод з іншими державами, що розвинувся з ритуалу 
побратимства, заснованого на символізації спільного споживання вина

[IV: 70] Коли скіфи складають угоди з клятвами, то роблять це в такий 
спосіб: наливають у великий глиняний глек вина і змішують його з кров’ю зі 
стегон обох, що складають угоду. Так роблять вони, злегка надрізуючи тіло 
вістрям або дряпаючи ножем. Потім занурюють у глек меч, стрілу, сокиру і 
дротик і, зробивши це, кажуть багато молитов і нарешті п’ють із глека і ті, що 
складають угоду, і найзнатніші з тих, що їх супроводжують.

Там само. – С. 195–196.

Легенда про підрахунок населення Скіфії царем Аріантом, що засвідчила 
знайомість степовиків з ідеєю обліку населення і майна, а також наявність 
відповідних державних службовців

[IV: 81] Проміж рік Борисфен і Гіпаній є місцевість Ексампай […] В тому 
місці стоїть казан ушестеро більший від кратера, що його присвятив Павсаній, 
син Клеомброта, в гирлі Понту Евксіну. Хто його ще не бачив, я поясню то-
му, що це таке. Цей казан у Скіфії вільно вміщує шістсот амфор і завтовшки 
цей скіфський казан має шість стіп. Як кажуть тубільці, його було зроблено 
з наконечників стріл. Отже, їхній цар, якого звали Аріант, захотів довідатися, 
скільки є скіфів, і для цього наказав усім скіфам кожному принести по одно-
му наконечнику стріли. А хто не принесе, тому він загрожував смертю. Отже, 
коли йому принесли дуже багато наконечників стріл, він вирішив спорудити з 
них постійний пам’ятник. З них він зробив цей казан і присвятив його тому 
Ексампаєві.

Там само. – С. 199.

Про ритуальні почесті під час поховання царя, як засіб внутрішньої кон-
солідації держави, а також про склад персонального оточення царя, що в на-
ступному буде типовим як для степових імперій, так і держав, що потрапили 
в орбіту їхнього політичного та культурного впливу

[IV: 71] Там (у Геррі), коли помирає їхній цар, вони викопують у землі 
велику чотирикутну яму, беруть уже підготовленого померлого, вкривають йо-
го тіло воском (перед тим очищують від нутрощів його черево), наповнюють 
його перетертим копрієм, кмином, насінням селери, кропом, потім зашивають 
черево, кладуть покійника на віз і перевозять його до іншого племені. Ті, до 
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яких привозять померлого, роблять те саме, що й царські скіфи: відрізують 
кінчик вуха, стрижуть на голові волосся, дряпають в різних місцях рамено, 
вкривають синцями лоб і ніс і проколюють стрілою ліву руку. Звідти на возі 
труп царя перевозять ще далі до підвладного їм племені, а ті, до яких його перед 
тим привозили, супроводжують його. І коли так вони об’їздять із покійником 
усі племена, вони прибувають у країну Геррів, яка є областю останнього під-
владного їм племені і місцем поховання царів. Потім, помістивши покійника на 
підстилку в могильному склепі, встромлюють у землю з усіх боків від покійника 
списи, а над ними кладуть деревини і вкривають його очеретяними матами. 
В просторому приміщенні склепу ховають одну з його наложниць, яку перед 
тим задушили, його виночерпія і куховара, конюха, особистого слугу, вісника і 
його коней, а також певну частину його речей і так само золоті чаші (срібла і 
міді вони зовсім не використовують). Коли вони все це зроблять, то насипають 
землю і споруджують великий курган, намагаючись зробити його найвищим.

Там само. – С. 196.

№ 2

V cт. до н.е. Скіфія. – З Історій Геродота про притягальну силу та вплив 
грецької політичної традиції на оточуюче скіфське середовище

[IV: 78] [Скіфський цар] Скіл залишав своє військо у передмісті [Ольвії], 
а сам заходив у місто і наказував зачинити брами, знімав із себе скіфський одяг 
і надягав еллінський і в ньому походжав на агорі без почту, і без списоносців, 
і без усіх інших супутників […] і в усьому іншому він наслідував еллінський 
спосіб життя і приносив жертви богам за еллінськими звичаями.

Історії Геродота Турійця з Галікарнаса книг дев’ять, що їх називають музами / Переклад та 
видання А. О. Білецького. – К., 1993. – С. 198. Переклад з грецької мови.

№ 3

IV cт. до н.е. Боспорське царство. – З трактату Поліена Військові хитрощі 
(бл. 163 р.) про використання боспорським царем Левконом І заставних 
загонів зі скіфів у тилу власного війська – практики, що була запозичена 
в скіфів

Одного разу гераклейці рушили проти Левкона з численним флотом і 
почали робити напади в його країні, де заманеться. Левкон, бачачи, що його 
війська діють недбало і не перешкоджають нападам ворога, для протидії нападу 
виставив попереду гоплітів, а позаду них скіфів, і прилюдно наказав останнім 
у випадку, якщо гопліти діятимуть мляво і дозволятимуть ворогам висісти на 
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берег, стріляти в них і вбивати. Почувши це, гопліти мужньо стали перешко-
джати висадкам ворога.
Латышев В. В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. Часть первая // Вестник 
древней истории. – 1947. – № 2 – С. 316. Переклад з грецької мови.

№ 4

Друга пол. IV ст. до н.е. Фанагорія. – Напис на пам’ятнику із зазначенням 
подвійного титулу боспорського царя Перісада І (349–309 рр. до н.е.), що 
засвідчує збереження у титулатурі боспорських царів династії Спартокідів 
полісного титулу архонта

Аполлодор, син Фанагора, присвятив Афродіті Уранії, володарці Апатура, 
за Перісада, архонта Боспора і Феодосії і царя синдів і всіх маітів.

Корпус боспорских надписей (Corpus іnscrıptionum Regni Bosporani) / Под ред. В. В. Струве. – 
М.; Л., 1965. – № 971. – С. 552–553. Переклад з грецької мови.

№ 5

Бл. 323 р. до н.е. Мілет. – Декрет про взаємне громадянство (ізополітію) 
Ольвії та її колишньої метрополії Мілета, що засвідчує визнання незалеж-
ності Ольвії з боку колишньої метрополії, а також перераховує права гро-
мадян, зокрема право обіймати державні посади

Такі отчі звичаї в ольвіополітів і мілетців.
Мілетець у місті Ольвії, най приносить жертви на тих самих олтарях, і най 

має доступ у ті самі святилища таким самим чином, як ольвіополіт, най будуть 
права безмитності в мілетців на тих же підставах, як і раніше були.

Коли ж він захоче займати державні посади, най прийде він у Раду і, запи-
савшись, нехай посідає їх, і нехай він платить податки, як і інші громадяни.

Най буде право на проедрію* і нехай викликають їх на змагання, і нехай 
моляться в поминальні дні таким самим чином, як моляться й у Мілеті.

А якщо буде у мілетця позов в Ольвії, най користується він правосуддям 
і най отримає вирок у п’ятиденний строк у відділенні суду, де розглядаються 
права громадян.

Най мають безмитність усі мілетці, крім тих, які мають права громадянства 
в іншому місті, і беруть участь в уряді та в судах.

Так само і ольвіополіти в Мілеті най матимуть безмитність, і най користу-
ються ольвіополіти всім іншим в Мілеті так само, як і мілетці в місті Ольвії.

Жебелев С. А. Милет и Ольвия // Известия АН СССР. Отделение гуманитарных наук. – 1929. – 
№ 6. – С. 427–435. Переклад з грецької мови.

* Право посідати почесні місця серед учасників чи глядачів під час публічних церемоній.
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№ 6

Бл. ІІІ ст. до н.е. Херсонес. – Напис на постаменті статуї, спорудженої на 
честь Агасікла, сина Ктесія, з переліком заслуг та урядових посад поша-
нованого, і поставленої в громадському місці, – різновид високої почесної 
відзнаки в демократичних полісах

Народ – Агасіклу, сину Ктесія,
Який запропонував декрет про гарнізон та запровадив його,
Який розмежував виноградник на рівнині,
Який був будівельником стін,
Який облаштував ринок,
Який був стратегом,
Який був жерцем,
Який був гімнасіархом,
Який був агораномом.

Латышев В. В. Надписи Тиры, Ольвии, Херсонеса Таврического, расположенных между Дунаем 
и Боспорским царством. – СПб., 1916. – № 418. Переклад з грецької мови.

№ 7

Початок ІІІ ст. до н.е. Ольвія. – Декрет про найвищу відзнаку громадянина 
поліса за його заслуги – вінчання золотим вінком

Рада і народ ухвалив, синедри запропонували. Позаяк Аполлоній, син 
Евфрона, херсонесит, надав багато великих послуг місту, за що народ, віддаючи 
подяку, нагородив його вінком, зображенням та іншими почестями, а його 
сини, Аполлодор, Аполлоній та Евфрон, які успадкували від батька образ дій, 
всіляку прихильність в [усьому]* корисному для народу постійно виказують і 
взяті містом у борг три тисячі золотих, що були надані батьком [… і] призна-
чив термін сплати […] най ухвалить рада і народ вихваляти синів Аполлонія 
та увінчати золотим вінком, а про увінчання проголосити через покликача […] 
у народних зборах […] оголосити [… під час Діонісій] у театрі […].

Надписи Ольвии (1917–1965) / Под ред. Т. Н. Книпович и Е. И. Леви. – Л., 1968. – № 28, 
табл. XVI. – С. 34–36. Переклад з грецької мови.

* Тут і далі у квадратних дужках позначено відсутні фрагменти пам’ятки; окремі частини 
тексту реконструйовано за змістом.
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№ 8

Початок ІІІ ст. до н.е. Херсонес. – Присяга херсонеситів на вірність полісу 
та демократичному ладу Херсонеса з викладом ідеалів громадянського 
служіння демократичній державі

Клянусь Зевсом, Геєю, Геліосом, Дівою, богами і богинями олімпійськими, 
героями, які володіють містом, хорою та укріпленнями херсонесців.

Я буду однодумним щодо порятунку і свободи громади і громадян і не 
зраджу Херсонес, Керкінітіду, Калос-Лімен, ані інші укріплення, і з решти хори 
(сільської округи), якою херсонесці керують чи керували, нічого нікого, ані 
елліну, ані варвару, і буду оберігати все це для херсонеського народу.

Я не порушу демократичного ладу і не дозволю цього зробити нікому, 
хто зраджує чи порушує закон, і не приховаю цього, а доведу до відома міських 
деміургів.

Я буду ворогом зловмисникові і зрадникові або тому, хто намовляє до 
відпадіння Херсонес, чи Керкінітіду, чи Калос-Лімен, чи укріплення та хору 
херсонесців.

Я служитиму народові і радитиму йому найкраще і найсправедливіше для 
громади і громадян.

Я оберігатиму для народу састер [?] і не розголошуватиму нічого з секретів 
ані еллінові, ані варварові, що може завдати шкоди державі.

Я не даватиму і не братиму подарунків на шкоду громаді і громадянам.
Я не замишлятиму ніякої несправедливої справи проти будь-кого з 

громадян-невідступників, і не дозволю цього нікому, і не приховаю, а доведу 
до відома і на суді подам голос згідно з законами.

Я не чинитиму змови ані проти херсонеської громади, ані проти будь-
кого з громадян, хто не є проголошений ворогом народу; коли ж я ступлю 
з ким-небудь у змову чи пов’яжу себе якоюсь присягою чи зароком, то мені, 
якщо я зламаю це, і тому, що мені належить, нехай буде на краще, а тому, хто 
триматиметься цього, – навпаки.

Якщо я дізнаюся про яку-небудь змову, існуючу чи плановану, я доведу 
про це до відома міських деміургів.

Хліб, який завозять з рівнини, я не буду ані продавати, ані вивозити з 
рівнини у будь-яке інше місце, крім Херсонеса.

Зевсе, Геє, Геліосе, Діво, божества олімпійські! Носію усього цього нехай 
буде благо – мені самому і нащадкам, і тому, що мені належить, а супротив-
никові ж нехай буде лихо – і йому особисто, і нащадкам, і тому, що йому на-
лежить, і нехай ані земля, ані море не приносять йому плоду, нехай жінки не 
народжуватимуть легко […].

Латышев В. В. Надписи Тиры, Ольвии, Херсонеса Таврического, расположенных между Дунаем 
и Боспорским царством. – СПб., 1916. – № 401. Переклад з грецької мови.
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№ 9

Поч. ІІІ ст. до н.е. Афіни. – Декрет народних зборів Афін про вшанування 
боспорського царя Спартока ІІІ (304–284 рр. до н.е.) найвищою нагородою 
за постачання хліба афінській громаді

За архонта Діотіма у сьому пританство Антігоніди, коли Лісістрат, син 
Арістомаха, пеанець, був секретарем, в останній день Гамеліона, у 29-й день 
пританства, народні збори; з проедрів проводив голосування […] син Авто-
сфена, ксіпетеонець, і співголови. Народ ухвалив, Аргирій, син Калімедонта, 
коллітієць, запропонував. Оскільки і раніше предки Спартока чинили послуги 
народу і тепер Спарток перейняв від них прихильність до народу, чинить по-
слуги народу взагалі і зокрема афінянам, які прибувають до нього, то за це і 
афінський народ зробив їх громадянами і пошанував мідними статуями на площі 
і в порту та заявив, що якщо хтось зазіхне на владу предків його чи Спартокову, 
то допомагати їм всією силою і на землі, і на морі.

Ще Спарток, коли почув від посольства, що прибуло від афінян, що народ 
повернув собі місто, він порадів разом щастю народу і подарував п’ятнадцять 
тисяч медимнів хліба, також обіцяє і на майбутні часи чинити послуги афін-
ському народові, наскільки буде в змозі, і діє так, бо наперед вирішив зберігати 
прихильність до народу, передану йому від його предків.

Тому, аби народ також виявив свою ревність щодо тих, хто постійно бу-
ває прихильний до нього з давнього часу, в добрий час нехай ухвалить народ 
похвалити царя Спартока, сина Євмела, боспорця, і увінчати золотим вінком 
згідно із законом за доброчесність та прихильність, в яких він перебуває до 
народу, і оголосити про вінок під час трагедій (на свято) Великих Діонісій на 
змаганнях. Про виготовлення вінка і оголошення потурбуватися завідуючим 
видатками. Поставити йому одну мідну статую на площі біля (статуй його) 
предків, а іншу – в Акрополі.

А щоб дізнався цар Спарток про декрет народу, вибрали послами трьох 
мужів з усіх афінян, які після виборів вирушать, подадуть цей декрет, повідо-
млять про прихильність, яку має до нього народ, і попрохають його допома-
гати народові, наскільки в нього сил. Дати, що належить, на дорожні витрати 
кожному з послів.

Щоб було нагадування про дружбу і дарунки, які додаються до наявних, то 
секретареві цього притаства написати цей декрет на кам’яній стелі і виставити 
її в Акрополі. Зроблені витрати оплатити завідуючим видатками.

Народ.

Граков Б. Н. Материалы по истории Скифии в греческих надписях Балканского полуострова 
и Малой Азии // Вестник древней истории. – 1939. – № 3. – С. 241–243. Переклад з грецької 
мови.
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№ 10

ІІІ ст. до н.е. Ольвія. – Уривки з декрету про вшанування великого купця 
та полісного службовця Протогена, вирізьбленого на мармуровій стелі 
на відзнаку його громадянських заслуг; зміст напису засвідчує наявність 
олігархічного правління в Ольвії та прагнення службовців створити по-
зитивну пам’ять про себе

Сторона А. Рада і народ ухвалили двадцятого числа, архонти і [колегія] 
семи запропонували: через те, що і Геросон, батько Протогена, зробив місту 
багато важливих послуг і грішми, і вчинками, і Протоген, успадкувавши від 
батька прихильність до народу, все життя продовжував говорити і діяти якнай-
краще: по-перше, коли цар Сайтафарн прибув до Канкіта і вимагав подарунків 
[з нагоди] проїзду, а громадська скарбниця була порожня, він на прохання на-
роду дав чотириста золотих; і коли архонти віддали у заклад священні сосуди 
на потреби міста Поліхарму за сто золотих і не могли їх викупити, а іноземець 
(Поліхарм) хотів уже нести їх до майстра, [Протоген] сам викупив сосуди, за-
плативши ці сто золотих; і коли архонти з Демоконтом на чолі дешево купили 
вина на триста золотих; і за жерця Геродора, коли був голод і хліб продавався 
по п’ять медимнів за золотий, і народ внаслідок небезпеки, що насувалася, ви-
знав за потрібне заготовити достатню кількість хліба і закликав до цього тих, 
хто мав запаси, він перший виступив і обіцяв дві тисячі медимнів по десять 
медимнів за золотий, і тоді, як інші відразу одержали плату, він, давши піль-
гу на рік, не взяв ніяких процентів; і за того самого жерця, коли з’явились у 
величезній кількості сайї, вимагаючи подарунків, а народ не міг їм дати і по-
просив Протогена зарадити його скрутному становищу, він, виступивши (на 
народних зборах), запропонував чотириста золотих; і будучи обраний членом 
Колегії Дев’яти, він запропонував від себе не менш як тисячу п’ятсот золотих в 
рахунок майбутніх доходів, з яких було вчасно задоволено багато скіпетроносців 
[варварів] і чимало подарунків було підготовлено для царя; і коли за декретом 
було віддано на відкуп спорядження посольства в резиденцію царя [Сайтафарна], 
за якою відкупники мали одержати від міста триста золотих, і взяв на відкуп 
Конон, але внаслідок того, що архонти не могли заплатити ці гроші, які були у 
відкупників податків, бо вони ще не внесли їх у державну скарбницю, [Конон з 
товаришами] відмовились від відкупу і внаслідок цього було три переторги і на 
третій раз відкуп лишився за Форміоном – то Протоген, побачивши, що місто 
матиме великі неприємності, сам, прибувши на [народні] збори, дав ці триста 
золотих; і коли за жерця Плістарха знову був великий голод і хліб продавався 
по півтора медимна за золотий, але було очевидно, що подорожчає, як він і став 
продаватися за одну й дві третини золотого, і через те народ злякався і визнав 
за необхідне закупити хліб, і для цього закликав заможних допомогти, Протоген 
перший, коли відбувалися збори, пообіцяв на закупівлю хліба тисячу золотих, 
які відразу приніс і дав з того числа триста без відсотків на рік і, давши всю 
суму золотом, одержав міддю з чотириста, він перший обіцяв дві з половиною 
тисячі медимнів пшениці з яких п’ятсот дав по чотири і одній шостій медимна 
[за золотий], тоді як інші, хто запропонував хліб у цей час, відразу одержали 
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належні їм суми з доставлених грошей, він, давши пільгу на рік, одержав гроші 
без ніяких відсотків, і внаслідок цієї послуги Протогена народові було достав-
лено багато грошей і чимало хліба; і коли цар Сайтафарн прийшов на той бік 
(ріки) за подарунками і архонти скликали народні збори і оголосили про при-
буття царя і про те, що в скарбниці немає ніяких грошей, Протоген виступив 
і дав дев’ятсот золотих, коли ж посли, Протоген і Арістократ, взяли ці гроші і 
прибули до царя, а цар незадоволений подарунками, розгнівався і виступив у 
похід […].

Сторона Б. [Протоген] витратив на обидві стіни півтори тисячі золотих і 
віддав більшу частину з них золотом, а одержав з чотирьохсот міддю; відбудував 
він і зруйновані вежі – обидві при великій брамі: Кафігіторову придорожню і 
Епідаврієву; також коли місто платило фрахти приватним особам, які возили 
каміння, внаслідок того, що полісні судна були поламані і не мали ніякого спо-
рядження, він запропонував їх полагодити і витратив на це двісті золотих, і 
негайно дав звіт, внаслідок чого народ, який і раніше часто нагороджував його 
вінками, увінчав і тоді за звітування; до того ж, коли залишалася незакінченою 
схінія (святилище), що коло вежі Посія, народ звернувся до нього, прохаючи 
закінчити і цю четверту схінію, і Протоген, не бажаючи відмовлятися від жод-
них послуг, узяв на себе і це будівництво, на яке запропонував сто золотих. Він, 
взявши управління громадським майном і посаду скарбника, розпоряджався 
найважливішими міськими прибутками і нікого з відкупників податків не 
вигнав з його маєтності, і ні в кого не забрав нічого з майна, а, зглядаючись 
на їхнє скрутне становище, одним простив борги, іншим надав відстрочки на 
стільки часу, скільки вони хотіли, і не брав ніяких відсотків. Розпоряджаючись 
більшою частиною громадських сум, він протягом трьох років безперервно всім 
управляв чесно і справедливо, звітуючись у встановлені строки, а лишки при-
бутків за час своєї каденції зараховував собі як плату за борги – хоч насправді 
цього не було – і таким чином звільнив місто від боргів і очистив від відсотків. 
І коли все в місті було в занепаді внаслідок воєн і неврожаїв і кошти зовсім ви-
черпались, так що народ через це попросив його зробити місячні відстрочки і 
потурбуватися про кредиторів і боржників, він перший, хоча борги йому і його 
батькові сягали шести тисяч золотих, запропонував народові розпоряджатися 
ним як тому завгодно, і коли народ попросив його простити боржникам їхні 
борги, він усім все простив […].

Латышев В. В. Надписи Тиры, Ольвии, Херсонеса Таврического, расположенных между Дунаем 
и Боспорским царством. – СПб., 1916. – № 32. Переклад з грецької мови.

№ 11

ІІ ст. до н.е. Ольвія. – Напис на стелі тимчасової полісної колегії ситонів, 
яка відала роздачею хліба нужденним в Ольвії, з присвятою своєї служби 
Герою Вчуваючому

Ті хто були ситонами Теокл, син Трасіадама, Деметрій, син Фокрита, Ате-
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ней син Конона, Навтім, син Героксена, за секретаря Атенодора, сині Демагора, 
це зображення Герою Вчуваючому присвятили.

Надписи Ольвии (1917–1965) / Под ред. Т. Н. Книпович и Е. И. Леви. – Л., 1968. – № 72. – 
С. 67–68. Переклад з грецької мови.

№ 12

179 р. до н.е. Херсонес. – Уривок з договору між Херсонесом та Понтій-
ським царем Фарнаком І, згідно з яким монарх брав на себе зобов’язання 
охороняти демократію в Херсонесі, – приклад збереження містами само-
врядування після входження до складу автократичних держав

Присяга, якою заприсягнув цар Фарнак, коли до нього прибули посли Ма-
трій та Гераклій: “Присягаю Зевсом, Геєю, Геліосом, всіма богами олімпійськими 
і богинями; я назавжди буду другом херсонеситам, і якщо сусідні варвари підуть 
походом на Херсонес або підвладний херсонеситам край, чи будуть кривдити 
херсонеситів, і вони покличуть мене, буду допомагати їм, як дозволить мені 
час, і в жодному разі не замислю лихого проти херсонеситів і не вчиню проти 
херсонеситів нічого такого, що було б на шкоду херсонеській громаді, але нама-
гатимуся з усіх своїх сил охороняти її демократію, допоки вони будуть вірними 
дружбі зі мною і якщо присягнуть тією ж самою присягою і триматимуться 

До док. № 11
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дружби з римлянами і нічого проти них не вчинятимуть. Нехай буде мені благо, 
якщо я триматимусь присяги, і навпаки, якщо ні”.

Латышев В. В. Надписи Тиры, Ольвии, Херсонеса Таврического, расположенных между Дунаем 
и Боспорским царством. – СПб., 1916. – № 402. Переклад з грецької мови.

№ 13

І ст. до н.е. – І ст. н.е. Пантікапей. – Надгробок начальника євнухів, який 
засвідчує існування корпусу невільників на службі в боспорських царів, а 
також високий державний статус похованого

Амфітіон, начальник євнухів, прощавай.

Корпус боспорских надписей (Corpus іnscrıptionum Regni Bosporani) / Под ред. В. В. Струве. – 
М.; Л., 1965. – № 301. – С. 215. Переклад з грецької мови.

№ 14

Поч. І ст. н.е. Пантікапей. – Напис на постаменті пам’ятника боспорсько-
го царя Аспурга (8–38 р. н.е.), поставленого на замовлення царського са-
новника, із зазначенням боспорських царських і римських титулів на час 
встановлення римського протекторату

Великого царя Аспурга (його статую) друга римлян, який походить від 
царя Асандроха, друга цезаря і друга римлян, який царює над усім Боспором, 
Феодосією, синдами, меотами, маітами, тарпітами, торетами, псесами і танаїтами, 
який підкорив скіфів і таврів, Менестрат, син Менестрата, завідувач острова, 
(поставив) свого спасителя та благодійника.

Корпус боспорских надписей (Corpus іnscrıptionum Regni Bosporani) / Под ред. В. В. Струве. – 
М.; Л., 1965. – № 40. – С. 47–49. Переклад з грецької мови.

№ 15

80 р. н.е. Пантікапей. – Стела з відпускною невільникові із дорученням 
опіки над ним іудейській синагозі – свідчення організації в місті само-
врядної етнорелігійної громади

За царювання Тиберія Юлія Рескупорида, друга цезаря і друга римлян, 
благочестивого, 377 року, місяця Перитія, 12-го дня, я, Хреста, колишня дружина 
Друза, відпускаю за обітницею у молитовні мого годованця Гераклеса на волю; 
жити йому – де захоче безперешкодно, з гарантією від захоплення і неспокою 
з боку кого б не було з моїх спадкоємців, згідно з моєю обітницею, за умови 
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шанування і старанного відвідування молитовні, за згодою моїх спадкоємців 
Геракліда і Геліконіади, а також під опікою іудейської синагоги.

Корпус боспорских надписей (Corpus іnscrıptionum Regni Bosporani) / Под ред. В. В. Струве. – 
М.; Л., 1965. – № 70. – С. 76–79. Переклад з грецької мови.

№ 16

І ст. н.е. Пантікапей. – Фрагмент з напівстертого напису декрету народних 
зборів Пантікапея про нагородження, що засвідчує збереження полісного 
самоуправління в столиці Боспорського царства та повідомляє про різно-
види державних нагород

Нехай постановить рада і народ похвалити згаданого вище та уважити 
золотою каблучкою за догоджання місту.

Корпус боспорских надписей (Corpus іnscrıptionum Regni Bosporani) / Под ред. В. В. Струве. – 
М.; Л., 1965. – № 432. – С. 277–280. Переклад з грецької мови.

№ 17

І ст. н.е. Пантікапей. – Віршована епітафія на пам’ятнику воїну, загиблому 
у битві з варварами, з висловленням ідеалу жертовного служіння державі 
як Вітчизні

Левкій, син Левкія, прощавай.
Коли ти припинив свої труди і підійшов до кінця, (тоді) і душа залиши-

ла твоє міцне тіло, Левкій, і достойні Вітчизни та грізні ворогам обладунки, 
почервонілі від варварської крові. Так помер ти від натовпу ворогів. Адже і 
троянський Гектор загинув серед передових бійців.

Корпус боспорских надписей (Corpus іnscrıptionum Regni Bosporani) / Под ред. В. В. Струве. – 
М.; Л., 1965. – № 136. – С. 134–135. Переклад з грецької мови.

№ 18

Бл. 131–154 рр. н.е. Херсонес. – Епітафія на надгробку Аристона з перелі-
ком виборних державних посад, які похований обіймав протягом життя, – 
свідчення ротації кадрів на державних посадах у демократичних полісах 
та приклад високої самооцінки громадянами своїх послуг державі

Аристонові, сину Аттіни, другу вітчизни,
Який був посланцем з клопотанням про свободу до Авґуста шість років 

і втомився,
Який обіймав посаду продіка*,

* Букв. “захисник” – суддя у Херсонесі. 
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Який обіймав посаду номофіласа*,
Який чудово проявив себе на посаді деміурга**,
Який був посланцем до Ріметалка щодо союзу і успішно,
Який чудово виконував обов’язки жерця [народ нагородив вінком] і мід-

ним зображенням,
Який завідував [державною] скарбницею і з’ясував грошові ресурси 

міста,
Який був послом до царя Ріметалка вдруге і успішно,
Який прекрасно виконував обов’язки деміурга (і народ нагородив його 

вінком) і цілою статуєю,
Який був взірцевим громадянином.
Виконав Кефісодот

Латышев В. В. Надписи Тиры, Ольвии, Херсонеса Таврического, расположенных между Дунаем 
и Боспорским царством. – СПб., 1916. – № 424. Переклад з грецької мови.

№ 19

Не пізніше 280 р. н.е. Пантікапей. – Фрагмент напису на підніжжі пам’ятника, 
присвяченого Зевсу Спасителю та Гері Спасительці із зазначенням вищих 
служителів царського двору (аристопілітів), причому згадування про ста-
тус колишніх посадовців засвідчувало регулярну ротацію і високий сус-
пільний престиж придворної та/або державної служби

В добрий час. У царювання царя Тиберія Юлія Тейрана, друга цезаря 
і друга римлян, благочестивого, пославили цей пам’ятник богам небесним, 
Зевсу Спасителю та Гері Спасительці, за перемогу і довголіття царя Тейрана і 
цариці Елії аристопіліти своїм богам і благодійникам при жерці Юлії Хофарні, 
сині Афродисія, колишньому лохагу***, та решта аристопілітів: Менестрат, син 
Госемфлія, намісник царської резиденції і намісник Феодосії; Фанн, син Сакла, 
хіліарх**** і начальник аспургіан*****; Фанн, син Агафуса, головний секретар; 
Харитон, син Нікефора, лохаг; Фідан, син Феангела, колишній політарх******; Лиман, 
син Фіда, політарх; Евій, син Менестрата; Ерот, син Радамасія, колишній завід-
увач звітної палати, Психаріон, син Сога, завідувач звітної палати; Психаріон, син 
Геракліда; Лазен, син Ен […]; Бадак, син Менестрата; Фадінам […]; Барбаріон, 

* Букв. “охоронець закону” – у Херсонесі виборний посадовець, член законодавчої комісії, яка 
оцінювала пропозиції ухвал та законів, що виносилися на розгляд народних зборів.

** Букв. “завідувач народної справи” – в Херсонесі назва члена міської ради, себто полісного 
уряду.

*** Командувач військового загону.
**** Командувач загону в тисячу воїнів.
***** Назва одного з племен на Північному Кавказі, які увійшли до складу Боспорського цар-

ства.
****** Посадовець, який відав воєнними справами.
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син Мевака; Гіє […]; Александр, син Александра, колишній завідувач Пінакі-
ди*; Фебант, син Менестрата; Папій, син Хофарна; Хофарн, син Памфіла; Поф, 
син Мени; Менестрат, син Зенона; Феодосій, син Сі […]; Барбар, син Феофіла; 
Менестрат, син Менестрата, секретар […]**

Корпус боспорских надписей (Corpus іnscrıptionum Regni Bosporani) / Под ред. В. В. Струве. – 
М.; Л., 1965. – № 36. – С. 36–43. Переклад з грецької мови.

№ 20

193 р. н.е. Танаїс. – Присвятний напис на стелі зі свідченням експансії Бос-
порського царства у Криму, а також збереження самоуправління у грець-
ких містах

[…] тисячі, завоювавши сірахів*** та скіфів і Таврику приєднавши по до-
говору, зробив море вільним для мореплавців у Понті та у Віфінії, за стратега 
громадян […] Зеноні, сині Дада сині Евія, та за Юлія Д […] і Юлії Родоні, ко-
лишніх завідувачах царської резиденції я, Зенон, син Зенона, син Дада, посланий 
царем в емпорій, присвятив Зевсові, Аресу та Афродиті за Бораспа, сина Баба, 
архонта Танаїсу та еллінарха**** Родона, сина Харитона.

Корпус боспорских надписей (Corpus іnscrıptionum Regni Bosporani) / Под ред. В. В. Струве. – 
М.; Л., 1965. – № 1237. – С. 728–730. Переклад з грецької мови.

№ 21

ІІІ ст. н.е. Гермонасса. – Напис про спонсорування будівництва від імені го-
ловного перекладача з аланської мови, що засвідчує існування державної 
служби перекладачів у Боспорському царстві

Піклуванням Герака, сина Понтіака, головного перекладача аланів. У 
505 році.

Корпус боспорских надписей (Corpus іnscrıptionum Regni Bosporani) / Под ред. В. В. Струве. – 
М.; Л., 1965. – № 1053. – С. 613–614. Переклад з грецької мови.

* Приватна царська канцелярія.
** У решті списку особи записані без посад.
*** Назва одного з племен на Північному Кавказі.
**** Сановник, який відав справами грецької громади в містах Боспорського царства, що мали 

багатоетнічний склад населення.
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№ 22

ІХ–Х ст. – Легендарні повідомлення про данину слов’янських племен хоза-
рам з Повісті минулих літ, які вказують на тривалу пам’ять про існування 
розверстаних податків на території України у складі Хозарського каганату, 
на відміну від гуртової данини, яку збирали там варяги у ІХ–Х ст.

[…] и наидоща ӕ Козарѣ сѣдѧщаӕ на горах сихъ в лѣсѣхъ и рѣша Козари 
. платите намъ дань . съдумавше [же] Полѧне и вдаша ѿ дъıма мечь […]

[…] [И]маху дань Варѧзи изъ заморьӕ . на Чюди и на Словѣнех . на Мери . 
и на всѣхъ Кривичѣхъ . а Козари имаху на Полѧнѣх̑. и на Сѣверѣх̑ и на Вятичѣхъ 
. имаху по бѣлѣи вѣверицѣ ѿ дъıма […]

Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. – Т. 1. – Л., 1926. – Стб. 17; 
19.

№ 23

Поч. Х ст. Хорезм. – З енциклопедії мусульманського географа Абу Алі 
Агмеда Ібн Омара Ібн Руста Аль-Алак ан-нафіса про іудейську релігію вер-
хівки Хозарського каганату, двоїсту систему верховного правління, будову 
столиці та комплектування війська хозар

Їхній володар зветься іша; їхній верховний правитель є хазар каган, але 
останній є господарем лише по імені, справжня влада належить іші, тому що він 
займається справами правління і командування військом, займає таку позицію, 
що йому нема перед ким звітувати, хто би був вищий за нього. Їхній верховний 
вождь сповідує іудейську віру, як і іша, воєнні командири та знатні люди, які є 
з ними, решта ж хозар сповідує релігію подібну до тієї, що мають турки. Їхня 
столиця – Саригшин. Посередині неї є інше місто, що називається Габ Н-л-’ 
(Хамліх). Узимку місцеве населення мешкає у цих двох містах, з настанням 
весни, однак вони виходять з них на степ, де залишаються до настання зими 
[…]. Їхній володар, іша, обложив податком заможних і багатих (мусульман), 
аби вони виставляли вершників у кількості, співрозмірній з їхніми статками 
або успішністю їхніх занять. Вони щороку воюють проти печенігів. Сам іша 
завідує даниною, яку він одержує, і іде на війну з власним військом. Царське 
військо складається з десяти тисяч вершників, як тих, хто служить постійно, 
так і тих, хто був виставлений заможними в рахунок підданства.

Хвольсон Д. Известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах Абу-Али 
Ахмеда бен Омар ибн Даста. – СПб., 1869. – С. 15–18. Переклад з арабської мови.
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№ 24

Х ст. Арабський халіфат. – З праці Аль-Масалік аль Мамалік мусульмансько-
го географа Абу-Ісгака Ібрагіма Ібн Мугаммада аль-Істахрі про ритуальне 
удушення, що практикувалося під час виборів хозарського кагана і було 
покликане символічно формалізувати взаємні обов’язки володаря та його 
підданців

Їхній головний муж називається хакан хозарів. Він вищий за володаря 
(маліка) хозарів, за винятком того, що саме володар хозарів призначає його. 
Коли вони хочуть призначити цього хакана, вони приносять його і душать 
шматком шовку, поки той мало не удушиться. Тоді вони кажуть йому: “Скільки 
ти бажаєш правити?” Він каже: “Стільки-то років”. Якщо він помре раніше, тоді 
добре. Якщо ні, його вбивають, коли він досягне названого року. Хаканство у 
них є дійсним лише у знатній родині.

Dunlop D. M. The History of the Jewish Khazars. – Princeton, 1954. – P. 97. Переклад з арабської 
мови.

№ 25

Х ст. Атіль. – Лист-відповідь хозарського царя Йосипа до державного діяча 
Омайядського халіфату в Іспанії Хасдая Ібн Шапрута (простора редакція) 
з описом Хозарської держави

Легендарні дані про центральноєвразійське походження держави і правлячої 
династії хозарів і зайняття ними у Східній Європі території степової конфе-
дерації оногурів

Ти питаєш мене у своєму листі: “з якого народу, якого роду та племені ти?” 
Я повідомляю тобі, що я від синів Яфета, з потомства Тогарми. Так я знайшов у 
родовідних книгах моїх предків, що у Тогарми було десять синів; ось їхні імена: 
первісток Авійор, другий – Турис, третій – Аваз, четвертий – Угуз, п’ятий – 
Биз-л, шостий – Т-р-на, сьомий – Хозар, восьмий – Янур, дев’ятий – Б-лг-р, 
десятий – Савір. Я – від синів Хозара, сьомого. У мене записано, що коли мої 
предки були ще нечисленні, найсвятіший – най він благословиться – дав їм силу, 
потужність і міць. Вони вели війну за війною з багатьма народами, які були 
потужніші та сильніші за них. З божою допомогою вони прогнали їх і зайняли 
їх країну, а деяких з них змусили платити данину до цього дня. У країні, де я 
мешкаю, раніше мешкали В-н-н-тр’и [Оногури]. Наші предки, хозари, воювали 
з ними. В-н-н-тр’и були численні, настільки численні, як пісок у моря, але не 
могли встояти перед хозарами. Вони залишили свою країну і втекли, а ті їх 
переслідували, поки на нагнали їх, до річки під назвою Дуна. По цей день вони 
розташовані на річці Дуна поблизу Кустандіни, а хозари зайняли їхню країну 
по сей день.
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Про порядок престолонаслідування в династії каганів від батька до сина, 
каганський двір, столицю та державу

Після цих подій [прийняття іудаїзму] посів на троні з синів його синів 
цар на ім’я Обадія. Він поправив царство і утвердив віру належним чином і за 
правилом. Він побудував доми зібрань(храми) та доми навчання і зібрав мудре-
ців ізраїльських, дав їм золото й срібло, і вони розтлумачили [йому] 24 книги 
[Святого Письма], Мішну, Талмуд і збірки святкових молитов […] По ньому 
воцарився його син Єзекія і син того, Манассія; після нього зацарював Ханукка, 
брат Обадьї, і син того, Ісак, [потім] його син Завулон, його син Мойсей, його 
син Ніссі, його син Аарон, його син Менахем, його син Веніамін, Аарон і я, 
Йосип, син царя Аарона, цар син царя, син з царських синів. Чужак не може 
сидіти на престолі моїх предків, але тільки син сідає на престол свого батька. 
Такий наш звичай і звичай наших предків з того самого дня, відколи вони пе-
ребувають на [цій] землі, відносно якої най благоволить Той, хто воцаряє всіх 
царів, назавжди зберегти мій царський престол до кінця всіх поколінь.

Про територію Хозарії, зокрема її володіння та данників (кочовиків та осілих) 
на північному березі Чорного моря та біля Дніпра (Вагз)

Ти ще наполегливо питав про мою країну і яка протяжність мого володіння. 
Я тобі повідомляю, що я живу біля річки на ім’я Ітиль, в кінці річки Гургана. 
Початок цієї річки дивиться на схід протягом чотирьох місяців дороги. Біля 
[цієї] річки розташовані численні народи в селах і містах, деякі на відкритих 
просторах, а інші у фортифікованих [стінами] містах. Ось їхні назви: Буртас, 
Булгар, Сувар, Арису, Цермис, Ванантит, Савір, Салавіюн. Кожний народ не під-
дається [точному] розслідуванню і їм нема ліку. Усі вони мені служать і платять 
данину. Звідти кордон повертає до Хорезму, доходячи до Гургана. Усі, хто живе 
по березі [цього моря] протягом одного місяця дороги, усі платять мені данину. 
А ще на південній стороні – Самандар у кінці [країни] Т-д-лу, поки кордон не 
поверне до “Воріт”, себто Баб-ал-Абвабу, а він розташований на березі моря. 
Звідти кордон повертає убік гір. Азур, в кінці [країни] Б-г-да, С-риди, Китун, 
Ар-ку, Шаула, С-г-с-р-т, Ал-бус-р, Ухус-р, Киарус-р, Циг-л-г, Зуних, розташовані 
на дуже високих горах, усі алани до кордону Аф-кана, усі мешканці країни Каса 
і всі [племена] Киял, Т-к-т, Г-бул до кордону моря Кустандіни, протягом двох 
місяців дороги, усі платять мені данину. З західної сторони – Ш-р-кіл, С-м-к-р-ц, 
К-р-ц, Суг-рай, Алус, Л-м-б-т, Б-р-т-нит, Алубиха, Кут, Манк-т, Бур-к, Ал-ма, 
Г-рузин. Ці місцевості розташовані на березі моря Костандіни, до західного його 
боку. Звідти кордон повертає у напрямку північної сторони, [до країни] на ім’я 
Б-ц-ра. Вони розташовані біля річки на ім’я Ва-г-з. Вони мешкають на відкритих 
місцевостях, які не мають стін. Вони кочують і розташовуються у степу, поки не 
доходять до кордону [області] Х-г-рим. Вони численні, наче пісок, якого багато 
на березі моря. Усі вони служать і платять мені данину. Місце розташування 
їх і місце проживання їх простирається на відстань 4 місяців дороги. Знай і 
зрозумій, що я мешкаю біля устя ріки, с допомогою всемогутнього. Я охороняю 
устя ріки і не пускаю русів, які приходять на кораблях, приходити морем, аби 
йти на ісмаїльтян, і [так само] усіх ворогів на суші приходити до “Воріт”. Я веду 
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з ними війну. Якби я залишив їх [у спокої] на одну годину, вони б знищили 
усю країну ісмаїльтян до Багдада і до країни […]. Сюди доходять межі влади 
моєї держави.

Опис хозарської столиці із зазначенням етнорелігійних громад – свідчення 
про племінний поділ території держави

Ти ще питав мене про моє місце проживання. Знай, що я мешкаю біля 
цієї річки, з допомогою всемогутнього, і на ній знаходяться три міста. В одно-
му [з них] мешкає цариця; це місто, в якому народився я. Воно велике, має 
50 на 50 фарсахів у довжину [й ширину], описує окружність, розташоване у 
вигляді кола. У другому місті мешкають іудеї, християни та ісмаїльтяни і, крім 
цих [людей], раби з усіляких народів. Воно середньої величини, має у довжину 
та ширину 8 на 8 фарсахів. У третьому місті мешкаю я [сам], мої князі, раби 
і слуги і наближені до мене виночерпії. Воно розташоване у формі кола, має у 
довжину та ширину 3 на 3 фарсаха. Між цими стінами тягнеться ріка. Це моє 
місцеперебування у дні зими. З місяця нісана ми виходимо з міста і йдемо 
кожний до свого винограднику і свого поля і до своєї роботи. Кожен з наших 
родів має ще [спадкове] володіння [одержане] від своїх предків, місце, де вони 
розташовуються; вони відправляються [туди] і розташовуються в його межах. 
А я, мої князі і раби йдемо і пересуваємося впродовж 20 фарсахів шляху, поки 
на доходимо до великої річки, що називається В-д-шан, і звідти йдемо довкола 
[нашої країни], поки не прийдемо до кінця [нашого] міста без боязні і остраху; 
наприкінці місяця кіслева, у дні [свята] Хануки, ми приходимо у [наше] місто. 
Такі розміри нашої області і місце наших стоянок. Країна наша не дістає багато 
дощів, [але] багата річками та джерелами, а з її річок […] дуже багато риби. 
Країна наша плодюча, в ній дуже багато полів, лук і […], яким нема числа; усі 
вони зрошуються з ріки і від ріки дістають рослинність. […] Я мешкаю по-
середині острівця; мої поля і виноградники і усе потрібне мені знаходиться на 
острівці. З допомогою бога всемогутнього, и живу спокійно.

Коковцов П. К. Еврейско-хозарская переписка в Х веке. – Л., 1932. – С. 91–92; 97–98; 99–102; 
102–103. Переклад з івриту.

№ 26

Х ст. Багдад. – З опису подорожі посланця арабського халіфа Агмеда Ібн 
Фадлана у Болгарію про державний устрій Хозарського каганату

Про вищих правителів та їхні повноваження
Що ж до володаря хозарів, титул якого хакан, то насправді він не з’являється 

інакше, як раз на чотири місяці і на віддаленні. Його називають “великий хакан”, 
а його заступника називають хакан-бех. Це той, який начальствує над військами 
і командує ними, управляє справами держави і керує нею, з’являється на людях, 
здійснює походи, і йому виказують покірність володарі, які знаходяться побли-



72 № 27 .   Х  с т.  Іран

зу нього. І він щодня вступає до найбільшого хакана смиренно, проявляючи 
приниження та спокій. Він входить до нього не інакше як босий, тримаючи в 
своїй руці дрова, причому коли він привітає його, то запалює ці дрова. Коли ж 
він покінчить з паливом, він сідає поряд з царем на його трон по правій його 
стороні. Його заступає чоловік, який називається кундур-хакан, а цього також 
заступає чоловік, якого називають джавшигир. Звичай найбільшого володаря 
такий, що він не влаштовує аудієнції людям, і не розмовляє з ними, і до нього 
ніхто не з’являється, крім тих, кого ми згадали, а повноваження вершити справи, 
карати і правити державою належать його заступнику хакану-беху.

Про організацію мусульманської громади та її стосунки з каганським уря-
дом

У володаря хозар є величезне місто на річці Атил. Воно складається з двох 
сторін. В одній з цих двох сторін живуть мусульмани, а в іншій стороні – цар та 
його наближені. Над мусульманами начальником є муж з наближених отроків 
володаря, який називається хаз. Він мусульманин, і судова влада над мусуль-
манами, які живуть у країні хозар, і тими, хто приїздить до них у торговельних 
справах, надана цьому отроку-мусульманину, так що ніхто не розглядає їхні 
справи і не чинить суд між ними, крім нього. У мусульман у цьому місті є со-
борна мечеть, в якій вони творять молитву і перебувають в ній по п’ятничних 
днях. При ній є високий мінарет і декілька муедзинів.

Про розверстані податки з підвладного населення та мита у транзитній тор-
гівлі в Хозарському каганаті, що є свідченням організації спеціалізованої 
державної податкової служби

На володарі саклабів лежить данина, яку він платить володареві хозар; 
від кожного будинку в його державі – шкіру соболя. Якщо прибуде корабель 
з країни хозар у країну саклабів, то володар виїде верхи і перерахує те, що в 
ньому, і візьме від усього цього десяту частину. А якщо прибудуть руси чи хто-
небудь з інших племен з рабами, то цар, справді, вибирає для себе з кожного 
десятка голів одну голову.

Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. – 
Харьков, 1956. – С. 146; 147; 140–141. Переклад з арабської мови.

№ 27

Х ст. Іран. – З анонімної перської географії Худуд ал-алам про територію, 
поділ на провінції, міста і торгівлю Хозарської держави

Це дуже приємна і квітуча країна з великими багатствами. Звідси при-
ходять корови, вівці та незліченні раби.

Атіль – місто, розділене річкою Атіль. Це столиця хозарів і ставка во-
лодаря, який зветься Тархан Каган і є одним із нащадків Анса. Він мешкає 
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зі своїм військом у західній половині міста, яке має стіни. У другій половині 
мешкають мусульмани та ідолопоклонники. Цей володар має у цьому місті сім 
губернаторів, які сповідають сім різних вір. Щоразу, коли виникає якась більш 
важлива справа, вони питають настанову в володаря або ж повідомляють його 
про рішення по цій справі.

Самандар – місто на морському узбережжі. Це приємне місце, з ринками 
та купцями.

Хамліх, Баланджар, Байда, Савгар, Хутлуг, Лакан, Сувар, Маскат – це міс-
та хозарів, усі їх обведено міцними стінами. Добробут та багатство володаря 
хозарів походять головно з морських мит.

Hudud al-‘Ālam. The Regions of the World. A Persian Geography (372 A. H. – 982 A. D.) / Transl. by 
V. Minorsky. – London, 1937. – C. 162–163. Переклад з перської мови.

№ 28

X–XII ст. – Літописні повідомлення про адміністративну структуру держа-
ви: адміністративні реформи Святослава Ігоревича (970) та Володимира 
Святославича (988); розподіл Русі Ярославом і Мстиславом Володимирови-
чами (1026); розподіл Ярославом спадщини поміж синами (“Ряд” Ярослава 
1054 р.); розділення влади на Русі в дуумвіраті Святослав Всеволодич – 
Рюрик Ростиславич (1181); заповіт Ярослава Володимировича Галицького 
(1187)

970 р.
Святославъ посади Ярополка в Киевѣ, а Ольга в Деревѣхъ […] И пояша 

ноугородьци Володимера к собѣ, и иде Володимиръ съ Добрынею уемъ своимъ 
Ноугороду*.

Повесть временных лет. – СПб., 1999. – С. 33.

988 р.
Бѣ бо у него [Володимира] сыновъ 12: Вышеславъ, Изяславъ, Ярославъ, 

Святополкъ, Всеволодъ, Святославъ, Мьстиславъ, Борисъ, Глѣбъ, Станиславъ, 
Позвиздъ, Судиславъ. И посади Вышеслава в Новѣгородѣ, а Изяслава Полотьскѣ, 
а Святополка Туровѣ, а Ярослава Ростовѣ. Умершю же старѣйшему Вышеславу 
Новѣгородѣ, посадиша Ярослава Новѣгородѣ, а Бориса Ростовѣ, а Глѣба Муромѣ, 
Святослава Деревѣхъ, Всеволода Володимери, Мстислава Тмуторокани**.

Повесть временных лет. – СПб., 1999. – С. 54.

* Перед тим, як вирушити у свій останній похід до Болгарії, Святослав Ігоревич провів ад-
міністративну реформу, поставивши синів своїми посадниками у найважливіших, на його погляд, 
містах держави: старшого, Ярополка, він посадив у Києві, молодшого, Олега, – в головному місті 
нещодавно приєднаної до Києва Древлянської землі Овручі, а позашлюбного сина Володимира – в 
другій столиці Русі Новгороді Великому. Реформа була продовжена його сином Володимиром.

** Ймовірно, розповідь літописця про розподіл волостей між синами Володимира звела воєдино 
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1026 р.
Ярославъ совокупи воя многы и приде Кыеву, и створи миръ с братом 

своим Мьстиславомь […] И раздѣлиста по Днѣпръ Русьскую землю: Ярославъ 
прия сю сторону, а Мьстиславъ ону. И начаста житии мирно и в братолюбьствѣ, 
и уста усобица и мятежь, и бысть тишина велика в земли.

Повесть временных лет. – СПб., 1999. – С. 65.

1036 р.
Посемь же перея его [Мстислава] власть его всю Ярославъ, и бысть само-

властець Русьстѣй земли*.

Повесть временных лет. – СПб., 1999. – С. 66.

1054 р.
Се же поручаю в собе мѣсто столъ старѣйшему сыну моему и брату 

вашему Изяславу Кыевъ; сего послушайте, якоже послушаете мене, да той вы 
будеть в мене мѣсто; а Святославу даю Черниговъ, а Всеволоду Переяславль, а 
Игорю Володимерь, а Вячеславу Смолинескъ.

Повесть временных лет. – СПб., 1999. – С. 70.

И раздѣлишя землю; и взя вятшии** Изяславъ Киевъ и Новгород и ины 
городы многы Киевьскыя въ предѣлѣхъ; а Святославъ Черниговъ и всю страну 
въсточную до Мурома; а Всеволод Переяславль, Ростовъ, Суждаль, Бѣлоозеро, 
Поволжье***.

Новгородская первая летопись старшого и младшего изводов / Под ред. и с предисл. А.Н.На-
сонова. – М.; Л., 1950. – С. 469.

заходи князя кількох років. Адміністративна реформа Володимира Святославича означала злам 
старої організації країни, коли на місцях сиділи племінні князі, що неохоче корились київському 
государю і повставали проти нього за будь якої нагоди. Так було по смерті Олега 912 р., так 
сталося по загибелі Ігоря 944 р. Лише поставивши своїх посадників у визначних містах держави, 
Володимир Святославич зміг забезпечити цілісність країни і можливість для центрального уряду 
дієво керувати нею.

* Унаслідок кривавої боротьби за спадщину Володимира Ярославича (помер 1015 р.) між його 
синами в живих залишились Ярослав, Мстислав і Судислав. Останній сидів у закутному Пскові й не 
брав участі у змаганнях за землі. Коли Ярослав утвердився в Києві 1019 р., він вирішив підкорити 
своїй владі Мстислава, котрий княжив у Чернігові. 1024 р. брати зійшлися недалеко від Чернігова 
в битві біля села Листвен. Переміг Мстислав, а Ярославу довелось втікати до Новгорода Вели-
кого і там пересидіти два роки. Після відчутної поразки Ярослав змирився з розділенням Руської 
землі (в угоді йшлося насамперед про Наддніпрянщину) і більше не чинив спроб підкорити собі 
Мстислава. Літопис засвідчив, що в суспільній свідомості брати вважались співправителями 
країни, своєрідними дуумвірами.

 Лише 1036 р., коли Мстислав помер, літописець зафіксував факт відновлення одноосібності 
княжої влади на Русі, єдиновладної монархії.

** У значенні: більше від інших.
*** Кілька пізніших літописів (Новгородський перший, Тверський, Авраамки та ін.) конкре-

тизують цю скупу картину розподілу Русі поміж п’ятьма Ярославичами, що залишилися серед 
живих на час смерті батька. Завдяки “рядові” 1054 р. єдність держави дещо послабилась. Вона 
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1181 р.
Рюрикъ же аче побѣду возма, […] но возлюби мира паче рати и пожити 

хотя въ братолюбьи*.

Летопись по Ипатскому списку. – СПб., 1871. – С. 421–422.

1187 р.
[…] се приказываю мѣсто свое Олгови, сынови своему меншему, а Володи-

мѣру даю Перемышль**.

Летопись по Ипатскому списку. – СПб., 1871. – С. 442.

№ 29

1097 р. – Літописне повідомлення про Любецький з’їзд князів***

Придоша Святополкъ, и Володимеръ, и Давыдъ Игоревичь, и Василко 
Ростиславичь, и Давыдъ Святославичь, и брат его Олег, и сняшася Любячи на 
устроенье мира, и глаголаша к собѣ, рекуще: “Почто губим Русьскую землю, 
сами на ся котору дѣюще? А половци земю нашю несуть розно, и ради суть, 
оже межю нами рати. Да нонѣ отселѣ имемся въ едино серце, и блюдем Рускыѣ 
земли. Кождо да держить отчину свою: Святополкъ Кыевъ Изяславлю, Володи-
мерь Всеволожю, Давыдъ и Олегъ и Ярославъ Святославлю, а им же роздаялъ 
Всеволодъ городы: Давыду Володимерь, Ростиславичема Перемышьль Волода-
реви, Теребовль Василкови”. И на том цѣловаша крест.

Повесть временных лет. – СПб., 1999. – С. 109–110.

залишилась монархією, але вже не одноосібною, а з тріумвірами-Ярославичами на чолі. Однак у 
цілому єдність країни збереглася.

*  1181 р. був створений дуумвірат глави смоленських Ростиславичів – Рюрика і старійшого 
в роді Ольговичів – Святослава Всеволодича. Ініціатива виходила від Рюрика, що виглядає пара-
доксальним: адже незадовго до того він переміг Святослава в битві поблизу Києва і загнав того 
до Чернігова. Проте Рюрик запропонував супернику спільно правити в Південній Русі. Він “собѣ 
взя всю Рускую землю”, а Святославу великодушно віддав Київ (див.: Котляр М. Ф. Княжа служба в 
Київській Русі. – К., 2009. – С. 20–25).

** Галицький князь Ярослав Володимирович незадовго до кончини скликав своїх мужів на раду 
і виголосив заповіт. Формально Ярослав дотримався букви закону: Перемишльський стіл, що 
традиційно вважався першим у Галицькій землі, був переданий рідному синові Володимиру, а не-
законно народжений Олег отримав Галич. Однак після смерті Ярослава Володимировича “бысть 
мятежь великъ в Галицкой земли”: бояри разом із Володимиром Ярославичем вигнали Олега з 
Галича і посадили на стіл цього законного нащадка Ярослава.

*** У Любечі 1097 р. зібралися київський князь Святополк Ізяславич і переяславський князь 
Володимир Всеволодич Мономах (вони тоді спільно правили в Руській землі) з князями-ізгоями Ярос-
лавичами, – тими, що втратили батьківські землі: Давидом Ігоревичем, Володарем і Васильком 
Ростиславичами, Давидом, Олегом і Ярославом Святославичами. Починаючи з 60-х років ХІ ст. 
ізгої почали збройну боротьбу за батьківські землі, якими їх обділили дядьки Ізяслав і Всеволод. 
Найбільший спалах цієї боротьби припав на кінець 70-х і 90-ті роки, коли загинули Ростислав 
Володимирович, Борис В’ячеславич і великий князь київський Ізяслав Ярославич. Рішення Любець-



76 № 30 .   X I–X I I I  с т.

№ 30

XI–XIII ст. – Статті Руської Правди щодо захисту княжих урядників, норми 
їх утримання, роль княжого двору як місця здійснення адміністративних 
функцій урядниками

І.
Статті Короткої Руської Правди (ХІ ст.), у яких йдеться про княжих слуг 
вищої (тивуни) та середньої (сільський староста, конюх) ланок

[…] Аще ли челuдинъ съкрыетсu любо оу варuга, любо оу кольбuга, а 
его за три дни не выведоуть, а познають и в третіи день, то изымати ємоу свои 
челuдинъ, а 3 гривнѣ за обидоу. […]

[…] А въ кнuжи тивоунѣ 80 гривенъ. А конюхъ старыи оу стада 80 гри-
венъ, zко оуставилъ Изuславъ въ своем конюсѣ, его ж(е) оубилѣ Дорогобоудьци. 
А въ сельскомъ старостѣ кнuжи и в ра[та]инѣмъ 12 гривнѣ. А в рuдовници 
кнuжѣ 5 гривенъ. А въ смердѣ и въ хо[ло]пѣ 5 гривенъ. […] А се оурокъ 
мостьниковъ: аще помостивше мостъ, взuти jт дѣла ногата, а jт городници 
ногата; аще же боудеть ветхаго моста подтвердиті нѣколико доскъ, или 3, или 
4, или 5, то тое же.

ІІ.
Статті Розширеної Руської Правди (ХІІІ ст.), у яких йдеться про осіб з най-
ближчого оточення київського князя, княжих урядовців вищої (тисяцькі, 
тивуни, дружинники) та середньої (сільський тивун, митник, писар) ланок, 
слуг (“отроци”, конюхи, кухарі); визначаються норми денного утримання 
гінцям, норми платні будівничим міст та мостів, порядок отримання спадку 
(“задниця”) дітьми бояр та дружинників

СУД ZРОСЛАВЛЬ ВОЛ(О)ДИМѢРИЧ(Ь).
Правда Русьскаz.

[…]
По Zрославѣ же паки совкупившесu съıнове iгj: Изuславъ, Свuтославъ, 

Всеволодъ и мужи ихъ: Коснuчько, Перенѣгъ, Никифоръ и jтложиша оубиiниi 
за голову, но кунами сu въıкупати; а іно все zко же Zрославъ судилъ, такоже 
и съıнове iго оуставиша.

О оубииствѣ. Аже кто оубиiть кнuжа мужа в разбjи, а головника не 
ищють, то виревную платити, въ чьiи же верви голова лежить, то 80 гри(венъ); 
паки л(и) людинъ, то 40 гри(венъ). […]

А се покони вирнии бъıли при Zрославѣ: вирнику взuти 7 вѣдеръ солоду 
на недѣлю, же овенъ любо полоть, любо 2 ногатѣ; а в середу куна же съıръ, а 
в пuтницю тако же; а куръ пj двою iму на день; а хлѣбjвъ 7 на недѣлю, а 
пшена 7 оуборкjвъ, а гороху 7 оуборковъ, а соли 7 голважень: то то вирнику со 

кого з’їзду були покликані припинити княжі чвари на Русі, закріпивши за ізгоями волості батьків. 
Однак незабаром після з’їзду Давид Ігоревич віроломно схопив і осліпив Василька Ростиславича, 
намагаючись відібрати в нього Теребовльську волость. Громадянська війна в державі тривала.
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отрокомь; а кони 4, конем на ротъ сути овесъ; вирнику 8 гри(венъ), а 10 кунъ 
перекладнаz, а метелнику 12 вѣкшии, а съсаднаz гривна.

Аже будеть вира во 80 гри(венъ), то вирнику 16 гри(венъ) и 10 кунъ и 
12 вѣкши, а переди съсаднаz гри(вна), а за голову 3 гри(внъı).

О кнuжи мужѣ. Аже въ кнuжи отроци, іли в конюсѣ, іли в поварѣ, то 
40 гри(венъ).

А за тивунъ за jгнищнъıи, і за конюшии, то 80 гри(венъ).
А в сельскjмь тивунѣ кнuжѣ іли в ратаинѣмь, то 12 гри(венъ). А за 

рuдовича 5 гри(венъ). Тако же и за боzрескъ. […]
О челuди. А челuдинъ скръıiтьс(u), а закличють и на торгу, а за 3 дни 

не въıведуть iго, а пjзнаiть и третии день, то свои челuдинъ понuти, а оному 
платити 3 гри(вны) продажи. […]

О татбѣ. Паки ли будеть что татебно купилъ в торгу, или кjнь, или 
портъ, іли скотину, то въıведеть свободна мужа два или мъıтника; аже начнеть 
не знати, оу когj купилъ, то іти по немь тѣмъ видокомъ на роту, а истьцю 
своi лице взuти; а что с нимь погибло, а тогj iму желѣти, а оному желѣти 
своихъ кунъ, зане не знаiть оу когj купивъ; пjзнаiть ли на долзѣ оу когj 
то купилъ, то своѣ кунъı возметь, і сему платити, что оу негj будеть погибло, 
а кнuзю продажю. […]

Аже буд(у)ть холωпи татьi, судъ кнuжь. Аже буд(у)ть холjпи татиi 
любо кнuжи, любо боzрьстии, любо чернечь, іх же кнuзь продажею не казнить, 
зане суть не свободни, то двjиче платить ко істьцю за обидоу. […]

ОУСТАВ ВОЛ(О)ДИМѢР(Ь) ВСЕВОЛ(J)ДИЧА.
Володимѣръ Всеволjдичь по Свuтополцѣ, созва дружину свою на Берес-

товѣмь: Ратибора Киiвьскj[гj] тъıсuчьскjго, Прокjпью Бѣлогородьскjгj 
тъıсuчьскjго, Станислава Переzславьскогj тъıсuчьскогj, Нажира, Мирослава, 
Иванка Чюдиновича Jлгjва мужа, и оуставили до третьzгj рѣза, оже iмлеть 
въ треть кунъı; аже кто возметь два рѣза, то то iму взuти исто; паки ли воз-
меть три рѣзъı, то иста iму не взuти. […]

А се наклади. А се накладъı: 12 гри(венъ), отроку 2 гри(внъı) и 20 кунъ, 
а самому ѣхати со отрокомь на дву коню, сути же на ротъ овесъ, а мuсо дати 
овенъ любо полоть, а инѣмь кормомь, что има черево возметь, писцю 10 кунъ, 
перекладнагj 5 кунъ, на мѣхъ двѣ ногатѣ. […]

О задницѣ боzрьстѣи и о дружьнѣи. Аже в боzрехъ любо в дружинѣ, то 
за кнuзu задницu не идеть; но оже не будеть съıновъ, а дчери возмуть. […]

А се закладаюче городъ. А се оурjци городнику: закладаюче горjдню, 
куну взяти, а кjнчавше ногата; а за кормъ, и за волjгу, и за мuса, и за ръıбъı 
7 кунъ на нед(ѣ)лю, 7 хлѣбовъ, 7 оубjркjвъ пшена, 7 луконъ jвса на 4 кони; 
імати же iму, донелѣ городъ срубuть, а солоду одину дадuть 10 луконъ.

О мостницѣхъ. А се мjстнику оуроци: помостивше мостъ, взuти jт 10 
локотъ по ногатѣ; аже починить моста ветхаго, то кjлико горjднѣ починить, 
то взuти iму по кунѣ jт горjднѣ; а мостнику самому ѣхати со отрокомь на 
дву коню, 4 лукна jвса на нед[ѣ]лю, а ѣсть, что можеть. […]
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А се оурωци судебнии. А се оурjци судебнии: jт виръı 9 кунъ, а ме-
телнику 9 вѣкошь, а jт бортноѣ земли 30 кунъ, а о инѣхъ о всѣхъ тuжь, кjму 
помjгуть, по 4 кунъı, а метелнику 6 вѣкошь. […]

Правда Русская. Тексты. – М.; Л., 1940. – С. 70–73, 104–116.

№ 31

Поч. ХІІ ст. Київ. – З Повісті минулих літ про племінний склад половецької 
конфедерації, її ватажків та їхні функції

Про укладення миру між київським князем Святополком Ізяславичем та по-
ловецьким ватажком Тугорканом, що було скріплене династичним шлюбом 
(1094).

[…] В лѣт̑ . ҂s҃ . х҃в . [6602 (1094)] Створи миръ с Половцѣ Ст҃ополкъ . ї 
поӕ жену дщерь Тугортоканю . кнѧзѧ Половецьскаго […]

Повідомлення про розгром половців руськими військами 4 квітня 1103 р., при 
чому вказано на збір та нараду (курултай) половецької конфедерації у сховищі 
на річці Сутень (нині р. Молочна, Запорізька обл.), а також названо імена 
деяких з нібито двох десятків полонених племінних ватажків половців.

[…] и поидоша [Русь] на конихъ . и в лодьӕхъ . и приидоша ниже порогъ . 
и сташа въ Протолчехъ . и в Хортичимъ ѡстровѣ . ї всѣдоша на конѣ . и пѣшьци 
из лодѣи высѣдавше . идоша в поле . д҃ . дн҃и . и придоша на Сутинъ . Половци 
же слышавше ӕко идуть Русь . и собрашасѧ бес числа . и начаша думати . и 
рече Русоба . просимъ мира . в Руси ӕко крѣпко сѧ имуть бити с нами . мы 
бо мно зла створохомъ Рускои земли . и рѣша оуншии Оурусобѣ . аще сѧ ты 
боиши Руси но мы сѧ не боимъ сихъ бо избивше и поидемь в землю ихъ . и 
приимемъ всѧ грады ихъ . и кто избавить ны ѿ насъ […] поидоша Половьци . и 
посла передъ собою въ сторожѣ Алтунопу . иже словѧше мужьствомъ . тако же и 
Русьстии кнѧзи послаша сторожѣ свои . и въстерегоша Алтунопу . и ѡбъступиша 
Алтунопу и въбиша и . и сущаӕ с нимъ . ни единъ же избы ѿ нихъ . но всѧ 
избиша . и поидоша полци Половецьстии . аки борове . и не бѣ перезрити ихъ 
. и Русь поидоша противу имъ . и великии Бъ҃ . вложив жалость . велику оу 
Половцѣ и страхъ нападе на нѧ . и трепетъ . ѿ лица Русьскыхъ вои . и дрѣмаху 
самѣ . и конемъ ихъ не бѧше спѣха оу ногахъ . Русь же с весельемь на конихъ 
. и пѣши потекоша к нимъ . Половци же видивше оустремленье Руское на сѧ . 
не доступивше погѣгоша . передъ Рускыми кнѧзи . наши же погнаша сѣкуще ӕ 
. въ . д҃ . мс̑ца . априлѧ . и великое сп҃снье створи Бъ҃ въ тъ дн҃ь . бл҃говѣрнымъ 
кнѧземъ Русьскымъ . и всимъ хрестьӕномъ . а на врагы нашѣ дасть побѣду 
велику . и въбиша ту в полку кнѧзии . к҃ . Оурусобу . Кочиӕ . Ӕросланопу . 
Китанопу . Кунама . Асупа Курътыка . Ченегрепа . Сурьбарь . и прочаӕ кнѧзѧ 
ихъ . а Вельдуза ӕша . […]
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Повідомлення про використання половецьким князем Кончаком на службі 
запрошеного (очевидно, з Середньої Азії) мусульманського фахівця зі стрільби 
“живим вогнем” (себто “грецьким вогнем”).

[…] Пошелъ бѧше . ѡканьнъıи и безбожнъıи и треклѧтъıи Кончакъ . со 
мьножествомь Половець . на Роусь похоупсѧ . ӕко плѣнити хотѧ градъı Роускыѣ 
. и пожещї . ѡгньмь . бѧше бо ѡбрѣлъ моужа такового . бесоурменина иже 
стрѣлѧше . живъıмъ ѡгньмь . бѧхоу же и оу нихъ лоуци тоузи . самострѣлнии 
. ѡдва . . н҃ . моужь . можашеть напрѧщи […]

Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. – Т. 2. – Изд. 2-е. – М., 1998. – 
Стб. 216; 253–255; 634.

№ 32

Кінець ХІІ ст. Реґенсбург. – Повідомлення іудейського ребе Петахії Реґенс-
бурзького про племінний склад половецької конфедерації у Східній Європі 
і відсутність у половців верховного правителя

В них нема царя, а є лише князі і шляхетні родини.

Три еврейских путешественника / Пер. В. П. Марголина. – Москва: Мосты культуры, 2004. – 
С. 264. Переклад з івриту.

№ 33

Поч. ХІІІ ст. Ірак. – З праці арабського хроніста Ібн аль-Асіра Кяміль ут-
Теваріх про місто Судак як міжнародну купецьку колонію на половецькій 
території, а зокрема про існування в місті окремої самоврядної руської 
громади

Прибули вони [монголо-татари] до міста Судака; це місто кипчаків, з якого 
вони дістають свої товари, тому що воно [розташоване] на березі Хозарського 
моря і до нього пристають кораблі з тканинами; останні продаються, а на них 
купуються невільники – дівчата та хлопці, буртаські хутра, бобри, білки та інші 
речі, які водяться в їхній землі. Це Хозарське море є те море, яке з’єднується 
з Константинопольською протокою. Прийшовши до Судака, татари оволоділи 
ним, а мешканці його розбрелися; деякі з них зі своїми родинами і своїм майном 
забралися на гори, а деякі подалися на море і погнали в країну Румську, що 
перебуває в руках мусульман з роду Килиджарслана […]. Тоді зібралося багато 
з найродовитіших купців і багатіїв руських, уносячи з собою те, що в них було 
цінного, і рушили в путь, щоби на декількох кораблях перевезтися через [Чорне] 
море у країни мусульманські. Коли вони наблизилися до гавані, в яку прямували, 
то один з кораблів їхніх розбився і потонув; врятувалися тільки люди.

Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды / Изд. В. Г. Тизенгаузен. – Т. І. – 
СПб., 1884. – С. 27.
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№ 34

1223 р. – Китайська хроніка Юань ши кінця XIV cт. про перемогу корпусу 
Субутая над половецькою конфедерацією на чолі із вождями Юрієм Конча-
ковичем і Таткаром та використання полонених половців у монгольському 
війську

Субутай попросив милості дозволити йому підкорити країну Кін-ча (кип-
чаків). Він повів військо довкола моря Куан-тьєн-гіс (“Велике море”, себто 
Каспійське море) і прибув у гори Тай-хуо-лінь (Кавказ). На протилежному боці 
Субутай зустрів вождів Ю-лі-гі (Юрія Кончаковича) і Та-та-хар’а (Таткар), які 
зібрали свої війська на річці Бу-дсу. Сина Ю-лі-гі було поранено стрілою і він 
втік до лісу. Його раб прийшов і видав свого хазяїна. Зрештою усі підкорилися, 
і після того як країна Кін-ча була підкорена, Субутай зайшов аж до річки А-лі-гі, 
де він зустрів ватажків Уа-ло-с (русів) великого і малого Мі-чі-с-лао (Мстислав). 
Відбулася битва, коли останні зазнали поразки. Коли вони підкорилися, Субу-
тай підкорив А-су (ясів/аланів) і тоді повернувся додому […]. На пропозицію 
Субутая було утворено спеціальний корпус, який складався з ме-лі-кі (меркітів), 
най-ман (найманів) та кін-ча (кипчаків), який супроводжував того полководця 
по дорозі додому.

Bretschneider E. Mediaeval researches from Eastern Asiatic Sources: Fragments towards the know-
ledge of geography and history of Central and western Asia from 13th to the 17th century. – Vol. I. – 
London, 1888. – 297–298. Переклад з англійської мови.

№ 35

Кінець 1230 р. – перша половина 1231 p. – Повідомлення представника 
князівської адміністрації тисяцького Дем’яна своєму князеві Данилу Ро-
мановичу про небезпеку участі у з’їзді князів та бояр у м. Вишні, оскільки 
боярин Пилип Молибогович та белзький князь Олександр Всеволодович 
задумали вчинити замах на життя князя під час з’їзду

"êî ïèðú çîëú gñòü • "êî ñâhmàíî gñòü ágçáîæíûìú òâîèìú 
áî#ðèíîìú Ôèëèïîìú • è áðàòîó÷àäîìú òâîèìú • Wëgêñàíäðîìú • "êî 
oyáügíoy òè áûòè • è òî ñëûøàâú ïîèäè íàçàäú • è ñîägðæè ñòîëú w҃öà 
ñâîgãî•

Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини 
ХIV століть: Дослідження. Тексти. – Львів, 2004. – С. 252–253.
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№ 36

1233 р., не пізніше кінця листопада – середини грудня. Галич. – Таємне по-
відомлення боярина Судислава Бернатовича белзькому князю Олександру 
Всеволодовичу з обіцянкою посадити його на Галицький стіл, якщо він 
зрадить князя Данила Романовича, що засвідчує виняткову роль галиць-
кого боярства в управлінні державою

Äàìú òîáh Ãàëè÷ü ïîèäè ^ áðàòà.

Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини 
ХIV століть: Дослідження. Тексти. – Львів, 2004. – С. 257–259.

№ 37

1236–1238 рр. – З хроніки Рашидеддіна Джаміату-т-теваріх початку XIV 
ст. про розгром 1236–1238 р. кипчацької конфедерації із зазначенням імен 
її останніх племінних вождів

Потім царевичі після наради пішли кожен зі своїм військом облавою, 
вступаючи у битви і займаючи області, які їм траплялися на шляху. Менгу-каан 
з лівого краю йшов облавою берегом (Каспійського) моря. Бачмана, одного з 
найбезсоромніших тамтешніх правителів з народу кипчаків, племені олбурлік*, 
і Качир-укуле, з племені ас (аланів), обох забрав у полон […]

[Монгольські принци] Шибан, Бучек і Бурі виступили у похід в країну 
Крим і в племені чінчакан (кипчаків) захопили [ватажка] Таткару. Берке відпра-
вився у похід на кипчаків і захопив у полон Арджумака, Куран-баса і Капарана, 
воєначальників Беркуті.

Рашид-ад-Дин. Сборник летописей / Пер. с персидского Ю. П. Верховского. Под ред. А. А. Ромас-
ке вича, Е. Э. Бертельса и А. Ю. Якубовского. – Т. ІІ. – М.; Л.: Издательство АН СССР, 1946. – 340 с. – 
С. 38–39. Переклад з перської мови.

№ 38

1241 р. – Літописне повідомлення про всевладність боярства**

Бояре же галицьстии Данила княземь собѣ называху, а сами всю землю 
дръжаху. Доброславъ же въкняжилъся бѣ и Судьичь, поповъ внукъ, и грабяше 
всю землю, и въшедъ в Бакату, все Понизье прия, без княжа повелениа. Григо-

* Відоме під назвами ольберлю, отперлюеве.
** Бояри на Русі були великою силою, маючи земельні володіння, багатства, власні містечка 

і замки, а відтак володіючи політичною могутністю. Особливо сильним було галицьке боярство, 
з яким за потугою могло зрівнятися хіба що боярство Новгорода Великого. Його намагався при-
боркати творець Галицько-Волинського князівства Роман Мстиславич, та передчасна смерть 
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рия же Васильевича себѣ горнюю страну Премышльскую мысляше одръжати. 
И бысть мятежь великъ въ земли и грабежь отъ нихъ.

Галицько-Волинський літопис. – К., 2002. – С. 103.

№ 39

1241 р. – З монгольської хроніки Таємна історія монголів (1274) про завою-
вання монголів у Східній Європі 1236–1240 рр. і призначення намісників

Надіслані на підмогу [полководцю] Субутаю царевичі Бату, Бурі, Ґуюк, 
Мунке і всі інші царевичі, підкоривши народи канлін (кипчаки-кангли у Цен-
тральній Азії), кипчаут (кипчаки Східної Європи) і байчжигіт (башкіри), зруй-
нували міста Ечжил (насправді річка Волга/Ітиль), Чжаїх (річка Урал/Яїк) і Мегет 
(можливо, аланське місто Магас), а також цілковито розгромили і полонили 
[народ] орусут (Русь). Вони повністю підкорили [народ] асут (аси/яси/алани) 
і [народ] сесут (?), а також населення міст Болар (Болгар), Манкерман-Ківа (Ки-
їв) й інших міст, поставили даругачинів (податкових намісників) і таммачинів 
(воєнних намісників) і повернулися на батьківщину.

The Secret History of the Mongols. – V. 1: Translation by F. W. Cleaves. – Cambridge, Mass.; London, 
England, 1982. Переклад з монгольської мови.

№ 40

Не раніше 1247 р. Рим. – Папський легат Джованні дель Плано Карпіні про 
межування західних золотоординських улусів по річках, засвідчене під 
час його подорожі у Монгольську імперію 1245–1247 рр.

Їхали ж ми через всю країну команів (половців), що являла собою суціль-
ну рівнину і мала чотири великі річки: першу – Дніпро, біля якої з боку Русі 
кочував Коренца*, а з іншого боку по тамтешніх степах кочував Мауці**, який 
вище (статусом) за Коренцу; другу – Дін, біля якої кочує якийсь князь іменем 
Картан, одружений на сестрі Бату; третю – Волгу, ця річка дуже велика, і біля 
неї переходить з місця на місце Бату; четверта називається Яїк, біля неї пере-

1205 р. завадила йому. Галицькі бояри повставали проти синів Романа Данила і Василька, і їм 
змолоду доводилось напружувати всі сили, щоб зламати опір земельних магнатів. Великі галицькі 
бояри, найперше Григорій Васильович і Доброслав, відчули себе господарями в князівстві і навіть 
почали роздавати князівські землі своїм прибічникам. Лише завдяки державним талантам Данила 
Романовича, його опертю на городян Галича й інших міст князівства вдалося кинути до в’язниці 
Григорія і Доброслава, зламати опір боярства і 1245 р. знищити опозицію.

* Куремса – у давньоруських джерелах, оригінальне тюркське ім’я – Курмиши, син Кадана 
сина Огедея.

** Муджи Яя, син Чагатая.
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ходять з місця на місце два тисячники – один з одного боку річки, інший – з 
другого боку. Усі вони взимку спускаються до моря, а влітку берегами цих самих 
річок піднімаються угору.

Плано Карпіні Дж. дель. История монгалов / Перевод А. И. Малеина. – 3-е изд. – М.: Мысль, 
1997. – С. 72. Переклад з латинської мови.

№ 41

1255 р. – Свідчення Галицько-Волинського літопису про присутність у 
м. Ба кота монгольського баскака, дії галицького князя Данила Романо-
вича з її відвоювання, при чому засвідчено роль княжого двірського як 
виконавця важливих доручень князя

В та же лѣт̑ . (или преже или потомъ . ) приѣхаша Татарѣ . ко Бакотѣ . 
и приложисѧ Милѣи к нимъ . Данилови же пошедшоу на воину . на Литвоу 
на Новъгородокъ . бывшю раскалью . посла сн҃а си Лва на Бакотоу посла Левъ 
дворьского перед̑ собою . изъѣхавше ӕша . Милѣӕ баскака . и приведе Левъ . 
Мѣлѣѧ ѡц҃ю си . и быс̑ паки Бакота . королева ѡц҃а его . потом же сдоумавъ . 
со сн҃мъ и ѿпоусти и . а пороучникъ быс̑ Левъ . ӕко вѣрноу емоу (емоу) быти 
. и паки приѣхавшим̑ Татаромъ и створи льсть . и предасть ю пакы Татаромъ 
Бакотоу

Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. – Т. 2. – Изд. 2-е. – М., 1998. – 
Стб. 828–829.

№ 42

1268 р., не раніше квітня 1–7. [Перемишль]. – Повідомлення галицького 
князя Лева Даниловича володимирському князю Васильку Романовичу 
про доцільність проведення з’їзду князів (снему) за участю литовського 
князя Войшелка Міндовговича, що засвідчує практику проведення кня-
зівських з’їздів

Õîòhëú áûõú ñí#òèñ# ñ òîáîþ • àáû òîóòî è Âîøgëêú áûëú•

Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини 
ХIV століть: Дослідження. Тексти. – Львів, 2004. – С. 275–277.
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№ 43

1282 р., середина вересня. [Холм]. – Повідомлення холмського князя Юрія 
Львовича володимирському і берестейському князю Володимиру Василь-
ковичу про неможливість особистої участі в поході проти Польщі та з по-
радою залучити до походу в разі потреби всіх бояр та княжих людей

Ñòðîþ ìîè • ðàä̑ áûõú è ñàìú ñ òîáîþ øgëú • íî íhêîëü g ìü häîó 
ãîñïîäèíg äî Ñîóæäàëè ægíèòüc̑ à ñî ñîáîþ • ïîèìàþ íg ìíîãî ëþäèè• à 
ñg âñè ìîè ëþäüg è áî"ðh • Á î҃ó íà ðîóöh è òîáh • à êîëè òè áîóägòü 
ëþáî òîãäà ñ íèìè ïîèäè•

Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини 
ХIV століть: Дослідження. Тексти. – Львів, 2004. – С. 283–285.

№ 44

1283 р. – Свідчення Галицько-Волинського літопису про перейняття адмі-
ністрацією Галицько-Волинського князівства принесеної монголами прак-
тики переписів населення, внаслідок якої було встановлено зменшення 
його кількості на 52,5 тисяч осіб

По ѿшествии жие̑ Телебоужинѣ и Ногаевѣ . Левъ кнѧзь сочте колко погибло 
воѣ его землѣ людии што поимано . избито и што ихъ Бж҃иею волею изъмерло 
. полъ трѣтьи . падесѧть . тъıсѧчѣ

Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. – Т. 2. – Изд. 2-е. – М., 1998. – 
Стб. 895.

№ 45

1288 p., січень. Кам’янець. – Звернення володимирського князя Володи-
мира Васильковича до двоюрідного брата, луцького і дубенського князя 
Мстислава Даниловича, проголошеного наступником Володимира Василь-
ковича, з вимогою припинити свавільне роздавання земель, що переви-
щувало права спадкоємця престолу

Áðàòg • òû ìgíg • íè íà ëüêîó "ëú • íè êîïügìü ì# gñè äîáüüëú* 
• íè èç ãîðîäîâú • ìîèõú • âûáèë ì# gñü • ðàòüþ • ïðèøgäú íà ì# 
• wæg ñ#êî ÷èíèøè íàäî ìíîþ òû ìè áðàòú gñü • à äðîóãèè ìè áðàòú 
Ëgâú • à ñûíîâg÷ü ìè • Þðüè • "çú æg îó âàñú • òðgõú èçáðàëú gñìü 
• ògág wäèíîãî • è äàëú òè gñìü • çgìëþ ñâîþ âñþ • è ãîðîäû • ïî 
ñâîgìü æèâîòh • à ïðè ìîgì òè æèâîòh íg âîñòîóïàòèñ# íè âî ÷òî æg 

* Так у тексті.
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• ñg æg gñìü îó÷èíèëú çà ãîðäîñòü áðàòà ñâîgãî • è ñíâ҃öà ñâîgãî • äàëú 
gñìü òîáh çgìëþ ñâîþ•

Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини 
ХIV століть: Дослідження. Тексти. – Львів, 2004. – С. 302–304.

№ 46

1290 р., липня 29. – Комерційний контракт з відстроченою виплатою, що 
серед інших гарантій передбачав передачу відкупу на збирання мита у 
Кафі, укладений за участі колишнього та діючого консулів Кафи Петра та 
Оліверіо Доріа; засвідчує активну участь перших консулів Кафи у торго-
вельних операціях та причетність до відкупу державних податків

Я, Якобус де Каріо, від власного імені та в ім’я Боніфація де Орто, ви-
знаємо тобі, Петру Аурії*, що від тебе нам було віддано, ми маємо і одержали 
всі твої тканини і речі і за їхню вартість означена особа від свого імені й імені 
Боніфація обіцяє дати і віддати сімдесят тисяч аспрів, добрих і правдивої ваги 
[…], а також віддати у заставу боргове зобов’язання Ансальдо де Нігро разом 
зі збором мита у Кафі […].

Укладено у Кафі, у фондіку генуезців 29 липня 1290 р. при свідках Оліверіо 
Аурії** та Януїно де Куріа.

Genes et l’Outre-Mer. Tome I: Les actes de Caffa di notaire Lamberto di Sambuceto 1289–1290 / 
Еd. M. Balard. – Paris, 1978. – № 810. – С. 328. Переклад з латинської мови.

№ 47

1299 р., травня 1. Лупрет-Нана. – Присуд березького старости (наджупана) 
Григорія, урядника князя Русі Лева Даниловича, щодо припинення судо-
вих суперечок і примирення Софрона, Соломона, Степана та Зоварда, з 
одного боку, і синів Томи – з другого, із застереженням, що на випадок, 
якщо якась зі сторін відновить суперечку, сплачуватиме грошову кару 
сто марок, що свідчить про повноваження князівських старост у судово-
адміністративних справах

Ми, Григорій, граф з Берега, урядник князя Русі Лева, та четверо суддів 
від тутешньої знаті.

Подаємо для пам’ятного запису, що на восьмий день [після свята] бла-
женного Георгія-мученика, особисто з’явившись перед нами, душевно здорові 
Софрон, Соломон, Степан та їхній брат Зовард, з одного боку, та Ладислав і 

* Петро Аурії (інакше: Доріа), консул Кафи у 1289 р. і діючий консул Трапезунда.
** Оліверіо Аурії (інакше: Доріа), діючий консул Кафи.
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Донч, сини Томи – з другого, за добровільним бажанням і згодою обох сторін, 
при посередництві нас та інших чесних людей дійшли до такого мирного єднання 
в усіх судових процесах, які досі між ними точаться чи відбуваються. У зв’язку 
з цим усі справи, які між ними ведуться, віддали на скасування і зробили так, 
щоб це було завершено, в чому і зобов’язалися.

Якщо б хтось із них намагався поновити згадані суперечки, в яких вони 
дійшли до примирення, або Ладислав і Донч, його брат, чи хтось із родичів, 
або Софрон і його брати, то перед [заявою] початком спору повинен сплатити 
сто марок.

Дано у Лупрет-Нані, на згаданий восьмий день, року Божого 1299.

[Місце прикріплення чотирьох печаток]

Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини ХIV 
століть: Дослідження. Тексти. – Львів, 2004. № … – С. 125–129. Переклад з латинської мови.

№ 48

ХІІІ ст. – З грузинської хроніки Картліс цховреба про перебування поло-
вецьких найманців та невільників на чолі з ватажком Отроком, сином 
Шарукана, на службі грузинського царя Давида Агмашенебелі

[…] І добре знав [Давид] чисельність кипчацького народу, його мужність 
у битві, їхню легкість бігу та здатність мчати туди-назад, жахливість їхнього на-
паду, легкість, з якою їх можна утримати у покорі і їхню абсолютну придатність 
до його волі, більше того – наскільки вони були близькі й бідні. Вони могли 
легко прийти і тому, що багато років тому щаслива і справедливо славна своєю 
добротою цариця Гурандухт, донька ватажка кипчаків Атрака, сина Шарагана, 
була принесена звідти як його законна дружина і цариця цілої Грузії. З цією 
метою він послав надійних людей і позвав до себе кипчаків та його тестя. Вони 
прийняли їх з радістю, але вони зажадали безпечного проходу від ясів (аланів). 
Маючи це на меті, цар погодився піти в Овсеті (Осетія, країна ясів/аланів), і 
він пішов туди зі швидкістю свого слова і взяв із собою Георгія Чкондіделі, 
свого головного секретаря. […] вони вступили до Овсеті і царьки Овсеті та 
їхні ватажки вийшли і простерлися перед ним наче раби. Кипчаки і яси дали 
йому заручників з обох боків і таким чином він легко поєднав два народи. І 
там була дружба і мир поміж ними, як між братами. Він узяв фортецю Дарьял 
і проходи Овсеті та Кавказькі гори. Він зробив кипчакам безпечний прохід і 
він вивів велику кількість і його тестя і братів своєї дружини. Не даремно він 
так постарався, і не на неслухняність він привів їх, але з їхньою допомогою він 
цілком знищив сили Персії і поширив страх і терор на всіх царів навколишніх 
земель і з їхньою допомогою він здійснив неймовірні подвиги. […] Він поселив 
кипчаків у добрих місцях з їхніми родинами, з яких сорок тисяч добірних воїнів 
бували з ним, коли він ішов на війну. Він забезпечив їх конями і зброєю. Більше 
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того, були в нього у володіння й невільники [з кипчаків]. Вибрані мужі, навчені 
у битвах, десь п’ять тисяч чоловік, усі з яких стали християнами і у незліченній 
кількості були врятовані для Христа. Коли він зібрав їх там, і організував за 
родами і поставив над ними воєвод та командирів, і також війська його власного 
царства, добірні і добре споряджені, на добрих конях, які ніколи не повертають 
назад і не відступають, він очолив їх […].

Golden P. B. Cumanica I. The Qıpčaqs in Georgia // Archivum Eurasiae Medii Aevi. – IV. – Wiesbaden, 
1984. – P. 58–59. Переклад з англійської мови.

№ 49

Кінець ХІІІ ст. Каїр. – Повідомлення мамлюцького бюрократа Ібн Абд-аз-
Захира про Золоту Орду

Про використання купців в ролі дипломатичних посланців, 1261 р.
У 660 р. [1261–1262 р. від нар. Хр.] він [мамлюцький султан Бейбарс] 

написав Берке, великому володарю татарському, листа […]. Цього листа він 
відіслав з однією довіреною особою з аланських купців.

Перша письмова згадка про місто Крим – столицю золотоординського улусу-
тумену, названого його іменем, – та організацію населення в етнорелігійних 
громадах, 1262 р.

Потім вони [посли султана Бейбарса] зійшли на гору, що називається Су-
дак. Тут їх зустрів правитель цього краю в містечку Крим, яке населяють люди 
різних націй, як-от кипчаки, руси, алани. Переїзд від берега до цього селища 
забирає один день. З Крима вони за один день доїхали до степу, де вони застали 
начальника десяти тисяч вершників, який управляв тим краєм.

Про прийняття золотоординським ханом Берке посольства мамлюцького 
султана Бейбарса та про дипломатичне листування тюркською мовою.

Він [Берке] перебував у великому шатрі, в якому вміщалося 100 чоловік; 
шатро було вкрите білою повстю, а зсередини оздоблене шовковими тканинами, 
китайками, коштовним камінням та перлами. Він сидів на престолі, а поряд з 
ним старша дружина і коло нього 50 або 60 емірів на лавах шатра. Коли вони 
ввійшли до нього, то він наказав своєму везіреві прочитати послання, потім 
змусив їх перейти з лівого боку на правий […]. Головний кадій, який був при 
ньому, переклав послання і послав список Кану; лист султана було прочитано 
тюркською особам, які були при ньому [Берке]. Вони [татари] дуже зраділи 
цьому; він [Берке] відпустив послів зі своєю відповіддю і відправив з ними 
своїх послів.

Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды / Изд. В. Г. Тизенгаузен. – Т. І. – 
СПб., 1884. – С. 55; 63; 63. Переклад з арабської мови.
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№ 50

Кінець ХІІІ – початок XIV ст. Каїр. – З хроніки мамлюцького еміра та ца-
редворця Рукнеддіна Бейбарса про особливості державного ладу Золотої 
Орди

Про посольство від золотоординського хана Туда-Менгу 1283–1284 рр. та 
його послання монгольською мовою

[…] 682 р. [1283/1284 р. від нар. Хр.] прибули посли від Туда-Менгу, який 
сидів на царському престолі Берковичів, з повідомленням про прийняття ним 
ісламу і з маніфестом про його воцаріння. Вони були з кипчацьких правознавців; 
один з них називався Меджеддін Ата, а другий – Нуреддін. Вони представили 
власноручного листа від нього [хана Туда-Менгу], писане монгольською […].

Про захоплення подунайсько-буджацьким улус-бегом Ногаєм Кримського 
улусу, збирання в ньому податків та пограбування міста Крим під час сепа-
ратистського повстання проти хана Токти, 1299 р.

[…] 698 р. [1298/1299 р. від нар. Хр.] було вбито у місті Кафі згадану осо-
бу [Актаджи, онука Ногая] внаслідок того, що його дід Ногай, уразивши Токту, 
оволодів його провінціями і послав [цього] сина своєї доньки у землю Криму, 
аби зібрати податки, накладені на його мешканців. Той прийшов у Кафу, а це 
місто генуезьких франків – воно між Стамбулом і [містом] Крим, і зажадав від 
їхніх мешканців грошей. Вони пригостили його, піднесли йому щось поїсти та 
вино попити. Він поїв, випив вина і сп’янів. Тоді мешканці напали на нього і 
вбили його. Повідомлення про його убивство дійшло до Ногая, діда його, який 
відрядив до [міста] Крим велике військо. Воно пограбувало його, спалило його, 
повбивало численних кримських міщан, захопило у полон купців мусульман-
ських, аланських і франкських, що перебували у ньому, захопило майно їхнє, 
пограбувало Сару-Керман [Херсонес], Кирк-Єрі, Керч та інші […].

Про захоплення улус-бегом Ногаєм дніпровсько-дністровського улусу в на-
щадків темника Курмиши (Куремси) під час сепаратистського повстання 
проти хана Токти, 1299 р.

[…] 698 р. [1298/1299 р. від народження Христового] було вбито Абаджи, 
сина Курмиши, і брата його Караджина. Це були сини Курмиши. Усього їх було 
три брати, що належали до старших полководців і командували тьмами у північ-
них областях [себто в Золотій Орді]. Вони були однакової з Ногаєм могутності, 
значення та чисельності війська, і погодилися з ним воювати проти Токти. Коли 
справа Ногая владналася, то і сини його одержали владу, себто Джека, Тека і 
Турай, а на долю синів Курмиши не випало того, на що вони розраховували. 
Між ними вийшла сварка і вони, себто Абаджи, Караджин та Янджи, зважилися 
відділитися від них і перейшли на бік Токти […]. Коли брати Абаджи і Кара-
джин зібралися в синів Ногая, то вони вбили обох. Дізнавшись про це, Янджи 
не повернувся до них, а врятувався сам. Сини Ногая, сплюндрувавши тьми 
Абаджи і його брата, перебили і забрали у полон і неволю більшу частину їх. 
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Їхня могутність посилилася, їхнє військо примножилося і влада їх розширилася. 
Вони навіть перевершили батька свого […].

Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды / Изд. В. Г. Тизенгаузен. – Т. І. – 
СПб., 1884. – С. 105; 112–113; 112–113. Переклад з арабської мови.

№ 51

Бл. 1334 р. Сарай. – Марокканський мандрівник Ібн Баттута про золото-
ординську столицю Сарай із засвідченням типового розподілу міста на 
самоврядні етнорелігійні громади

В ньому [живуть] різні народи, як-от монголи – це мешканці країни і 
володарі, деякі з них мусульмани, аси, які є мусульманами, кипчаки, черкеси, 
руси і візантійці, які є християнами. Кожен народ живе на своїй ділянці окремо, 
там і їхні базари. А купці та чужоземці з обох Іраків, з Єгипту, Сирії та інших 
міст мешкають на дільниці, де стіна оточує майно купців.

Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды / Изд. В. Г. Тизенгаузен. – Т. І. – 
СПб., 1884. – С. 306. Переклад з арабської мови.

№ 52

1339 p., січня 20. Володимир. – Грамота “князя і спадкоємця Королівства 
Русі” Юрія Тройденовича про надання його слузі Барткові зі Сандомира, а 
після його смерті – дітям і всім законним спадкоємцям, війтівства у м. Ся-
нок на маґдебурзькому праві із розмежуванням прав і юрисдикції війта 
та населення міста, з обмеженням деяких із них п’ятнадцятирічним тер-
міном

Bo ім’я Господнє, амінь.
Оскільки легше забуваються земні справи людей, які ясно не підтвер-

джуються ні письмом, ні словом свідків, то необхідно, щоб звершена справа 
на довгі роки була скріплена гідним пам’яті записом. Отож хай дізнаються всі 
загалом і кожен зокрема – як тепер, так і у майбутньому, кому б не був по-
даний цей аркуш – чи то для читання, чи для слухання, що ми, Юрій, Божою 
ласкою князь і спадкоємець Королівства Русі, будучи при доброму здоров’ї тіла 
та душі, внаслідок зрілої, заздалегідь обміркованої та щирої волі дали та надали 
нашому вірному слузі Барткові зі Сандомира війтівство у нашому місті Сяноці, 
що розташоване над рікою, званою Сян, з повною владою та усією юрисдикцією 
за німецьким, тобто маґдебурзьким правом, [щоб] він та його діти і всі законні 
спадкоємці [на основі цього] постійного права вільно та за спадщиною [цим 
війтівством] володіли, [його] держали та посідали, як [це передбачає] саме 
маґдебурзьке право, [що] має силу та зберігається у кожних окремих містах; 



90 № 52 .   1339  p. ,  с ічн я  20 .  Во лодимир

[право, що дозволяє] судити будь-яку людину – чи то німця, поляка, угорця або 
русина, якого б стану і статі або становища не була ця людина, [якщо перебуває] 
в окрузі та околицях, належних до цього ж міста Сянока. А кари від вказаних 
осіб два динари, згідно з правом, повинні віднести нам, а третій повинен бути 
призначений самому Барткові, його нащадкам і спадкоємцям. Урешті, раніше 
названому Барткові, його дітям і законним теперішнім і майбутнім спадкоємцям 
ми дали в самому місті Сяноці у посідання згідно з усіма правами або свобо-
дою спадкоємства ринок і його околиці, щоб його забудувати чи споруджувати 
на ньому, що захочуть – будинки і всілякі крамниці, тобто [для] суконників, 
крамарів, м’ясників, шевців, рибалок, та все те, що могли б застосовувати та 
обернути на власний ужиток. І рівно ж цьому згаданому Барткові та його на-
щадкам ми дали та надали дворище кравців і лазні з їх площами, чи були б 
вони розміщені внутрі чи поза містом Сяноком. Окрім того, часто згадуваному 
Барткові і його спадкоємцям або законним дітям ми добродушно дозволили 
[на основі] вічного і спадкового права володіти шостим лишком чи ланом між 
гаями і межами самого міста Сянока, тобто півмилі в околицях самого міста 
вище і нижче [від нього], біля ріки Сяну [на] одну милю і стільки праворуч, 
на тій частині берега, де розміщене місто, з усіма пожитками [та] прибутками, 
які є і які можуть бути, тобто на ріллі, де викорчувані і де можуть бути ви-
корчувані [дерева], на луках, пасовищах, полях, болотах, у лісах і зарослях, 
при полюванні на тварин і всіляких звірів і ловлі різних птахів, а також з усіх 
пожитків і доходів, які можна було б набути між гаями та згаданими межами 
[міста]. А жителі та поселенці, що осіли чи перебувають у самому місті Сяноці 
і за його межами, що обробляють і працюють на інших лишках чи ланах на 
околицях згаданого міста, після закінчення 15 років свободи повинні будуть 
сплачувати 16 грошів щорічного чиншу. А з городів, що лежать навкруги міста, 
третій динар повинен бути сплачуваний цьому ж Барткові та його дітям. Крім 
того, часто згадуваному Барткові та всім його нащадкам ми дали і надали ріку 
Сян упродовж півмилі по обидва її береги вище міста з малим островом біля 
міста і всіми потоками, що впадають у цей же Сян у згаданих межах, і млин, що 
розміщений у Требчі, якими б не були з цього всього користі або доходи, тобто 
з млинів, ставів і ловлі риби з будь-яких гребель, що по-німецьки називаються 
We(h)r, а по-слов’янськи яз.

Однаково ж велимо і чітко наказуємо, щоб ніхто всупереч цій нашій ласці 
з наших урядовців і службовців, шляхетний чи не шляхетний, вельможа чи про-
столюдин не смів розпоряджатися, судити, наказувати в названому місті Сяноці 
і його околицях, на землях або на водах проти волі часто згадуваного Бартка 
та законних спадкоємців і законних наступників. Хто ж учинить по-іншому, 
хай знає, що він накликав на себе наш гнів і важку образу. Але якщо колись 
цей часто згадуваний Бартко, його спадкоємці та законні нащадки у догідливу 
[для них] пору забажають частково або повністю продати, виставити на про-
даж або обміняти на інші добра згадане Сяноцьке війтівство з усіма зисками 
та прибутками, [то] ми повністю з цим згідні.

На доказ цього ми веліли скласти дану грамоту і скріпити [її] прикріп-
ленням нашої печатки.
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Звершено у Володимирі при сумлінних і почесних мужах, а саме: Йоаном, 
званим Лякта, Адальбертом, війтом з Бохні, Бартоломеєм, війтом з Варшави, 
Йоаном Бруноном, Левом із Сивича.

Дано року Божого 1339, в день святого Фабіяна і Севастіяна.

Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини 
ХIV століть: Дослідження. Тексти. – Львів, 2004. – С. 187–194. Переклад з латинської мови.

№ 53

Перша половина XIV cт. – Повідомлення єгипетського хроніста аль-Умарі 
про Золоту Орду

Про службу в золотоординському війську підневільних народів і статус остан-
ніх як державних рабів

[…] У султана цієї держави раті черкесів, русів та ясів. Це мешканці добре 
впорядкованих, багатолюдних міст і гір, наповнених лісами та плодами. В них 
росте посіяний хліб, цідиться вим’я, течуть ріки та добуваються плоди. Вони 
не в силах супротивитися султанові цих країв і тому ставляться до нього як 
його підданці, хоча в них є [власні] володарі. Якщо вони зверталися до нього 
із послухом, подарунками та підношеннями, він їх залишав у спокої. А коли 
ні – він здійснював на них грабіжницькі набіги і дошкуляв облогами; скільки 
разів він вбивав їхніх чоловіків, забирав у полон їхніх дружин та дітей, уводив 
їх рабами в різні країни […].

Про функціонування в Золотій Орді монгольської податкової системи
[…] Розповів мені найдостойніший пан Нізамеддін Абу-ль-Фадаіл Ягья, 

син ель-Гакіма, що на користь султана цієї держави на всіх накладено данину, 
що з них стягується. Іноді данина ставить їх у скрутне становище у неврожай-
ний рік, внаслідок мору, який нападає на їхню худобу, або внаслідок випадіння 
снігу та стовщення льоду. Вони тоді продають своїх дітей для оплати свого 
боргу. Шеріф Шемседдін Мугаммад ель-Гусейні, ель-Кербелаї, купець, розповідав 
мені в місяці реджебі “унікальному” 738 р. [1338 р. від нар. Хр.], коли він по-
вернувся з цієї країни, яку він об’їздив під час подорожі і в якій він, заїхавши 
далеко, дістався до Акча-Кермана і країни Булгарської. Накупив він, розповів 
він мені, при цій своїй подорожі невільників та невільниць від їхніх батьків і 
матерів, унаслідок того, що їм забракло грошей з нагоди даного їм царем наказу 
виступити в іранську землю, і тому вони були змушені продати своїх дітей. Він 
вивіз від них рабів кращих і дорожчих […].

Про вищих державних посадовців у Золотій Орді: улусних беків, беклярібека, 
везіра

[…] Правителі цього султана – чотири улусних еміри, з яких старшим 
є беклярібек, себто старший емір […]. Усяка важлива справа вирішується не 
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інакше як цими чотирма емірами. Коли когось з них не було, то його ім’я [все-
таки] вписувалося в ярлики, себто укази, як би воно було вписано, якщо б він 
був, або його намісник заступав його місце. Вирішують же справу не інакше 
як через везіра, а везір вирішує справу без них, віддає накази намісникам їх і 
вписує їхні імена [до ярликів]. Везір – справжній султан, який єдиновладно роз-
поряджається фінансовою частиною, адмініструванням і усуненням [чиновників], 
навіть у найважливіших справах, як би беклярібек розпоряджався одноосібно у 
військовій справі. Щодо ж сукупності [дій] їх усіх у майнових справах народу, 
то емірам вони більшою частиною відомі лише настільки, наскільки їх знають 
їхні намісники […].

Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды / Изд. В. Г. Тизенгаузен. – Т. І. – 
СПб., 1884. – С. 232; 235; 249. Переклад з арабської мови.

№ 54

Середина XIV ст. – Свідчення анонімної єгипетської хроніки про функціо-
нування курултаю у Золотій Орді

Коли помер цар Узбек, то еміри держави ухвалили, щоби його середній 
син Джанібек правив державою до прибуття його старшого брата Тінібека.

Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды / Изд. В. Г. Тизенгаузен. – Т. І. – 
СПб., 1884. – С. 163–164. Переклад з арабської мови.

№ 55

1357 р., березня 4. – Лист (бітік) кримського улусного бега Зайнеддіна 
Рамадана венеціанцям, який засвідчує його повноваження у стосунках з 
іноземними посланцями та у визначенні умов для перебування, торгівлі 
та оподаткування іноземних купців на підпорядкованій йому території

Слово Рамадана венеціанським франкам.
Посланець пана дожа, Андреа, доставив грамоту з печаткою – запит пана 

дожа і ми знайшли виконуваним те, про що він попросив.
Прибуваючим купцям-венеціанцям належить приїздити у Янгішегр. Ті, хто 

привозить свої товари і торгує ними у Криму, повинні сплачувати три відсотки 
[їхньої вартості], якщо вони не торгують, то не повинні платити нічого, а якщо 
вони провозять свої товари іншим, то повинні платити тартнак(вагове). Їхні 
трактирники не повинні платити ані айлик (місячина), ані ясак (тут: подушний 
податок). Також якщо венеціанець вступить у суперечку з особою з [Кримського] 
тумену або ж у тяжбу з ним, тоді тому, хто позивається на венеціанця, належить 
іти до консула і звертатися до нього; якщо ж венеціанець позиватиметься на 
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когось з [Кримського] тумену, йому належить йти до правителя [Кримського] 
краю (себто кримського улус-бега). Коли [венеціанська] нава (торговельний 
вітрильник) чи галея (галера) здійснить завантаження, довіреній особі прави-
теля [Кримського краю/тумену] разом з довіреною особою консула належить 
здійснити в ній догляд, аби на ній не втік якийсь утікач або раб, а потім вона 
може вільно відправлятися.

Так були укладені домовленості і договір у році 757 місяця рабі-уль-еввеля 
в перший день (4 березня 1356 р.) в [ставці Великого хана у] Гюлістані.

Григорьев А. П., Григорьев В. П. Коллекция золотоордынских документов XIV века из Венеции. – 
СПб., 2002. – С. 181. Переклад з давнього венеціанського діалекту італійської мови.

№ 56

1358 р., вересня 13. Сарай (?). – Ярлик хана Бердібека кримському улус-
бегу Кутлуг-Тімуру з наказом йому разом з улус-бегом Азаку вжити заходів 
для повернення грошей і майна, пограбованих за кілька років перед тим 
у купців з м. Солхат, причому розкриваються повноваження кримського 
улус-бега у стосунках з іноземними володарями, а також участь золото-
ординських достойників у комерційних оборудках

Слово [хана] Бердібека [Кримському улус-бегу] Кутлуг-Тімуру.
Ідумелік, Іоанн, Стефан та Айніддін Юсуф – ці люди прийшли до Нас і 

ними подано тут таке прохання з торговельних справ: “коли купці їхали у Кон-
стантинополь, на них напали галеї (галери) венеціанців; 2330 соммів сріблом та 
іншими товарами було розкрадено, двоє людей вбито, а [двох] інших два роки 
протримали у в’язниці. По двох роках нас було звільнено і ми прийшли до по-
кійного імператора*, волаючи по допомогу. Нам було видано пожалування [від 
хана], згідно з яким [кримський улус-бег] Рамадан** повинен був стягнути [по-
грабоване] з венеціанських франків, зобов’язавши їх відшукати й оплатити це 
майно. На засвідчення цього франкам було наказано заплатити за це майно. І 
Рамадан особисто послав одну [особу] з тим повідомленням [до венеціанського 
консула в Азаку], але тому не було [нічого] заплачено і було заборонено в’їзд.

Нині водночас із цим ярликом написано [наступне]: “Ви, [кримський 
улус-бег] Кутлуг-Тімур із Солкату, і ви, [улус-бег Азаку] Зікебей у Тані, разом 
повинні звернутися до консула венеціанців і розповісти йому про цих людей. 
За часів Рамадана було говорено і доведено, що це майно справді перебуває 
у венеціанців і внаслідок цього воно повинно бути віддане. Вам належить не 
припиняти зусиль, спрямованих на якнайскорішу видачу”.

Їм видано ярлик із золотою печаткою у рік 758, у 8-й місяць року, у 10-й 
день місяця (13 вересня 1358 р.).

* Золотоординський хан Джанібек (правив 1341–1357 рр.).
** Зайнеддін Рамадан, див. док. № 55.
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Цю петицію подали князі Могулбуга, Кутлуг-Тімур, Тімур, Кораган, Ко-
джаджук […]

Написав Сабахаддін-кятіб.

Григорьев А. П., Григорьев В. П. Коллекция золотоордынских документов XIV века из Венеции. – 
СПб., 2002. – С. 186–188. Переклад з давнього венеціанського діалекту італійської мови.

№ 57

1359 р. – Купча, укладена між Петрашем Радцьовським і Анною Радивон-
ковою на дідицтво останньої, у якій згадуються головні урядники: староста 
землі Руської Отто Пілецький, воєвода Цтибор, писар Яшко, суддя Олефір-
ко, війт перемишльський, писар Дячкович та інші особи

† Âú ëhòî øgñòè òèñ#míî~ øèñòüägñ#òú ñgìî~ (îñìüñîòíî~) êuïèëú 
ïàíú Ïgòðàøü ähäèöòâî âú Àííû Ðàäèâîíúêîâîh ähäíèíu ~~ è âîòíèíu, 
øòî ïî íþé wògöú äàëú. Àíà ïðîäàëà Ïgòðàøêîâè Ðàäúöhóâüñêîìu ñâîþ 
ähäíèíu è âîòíèíu îó âhêè è ähògì ~ãî: ïîëú ñòàâà è ñî ìëèíîìú è 
ñü êîð÷ìîþ è çgìëgþ è ñü ç äâîðèmè è ñî âñhìú øòî êîëè wòöà ~h 
ïðèñëuøàëî. À â òî ígíàäîáh îóñòuïàòè ñ# íè îóíuêuìú ~h íè ïëgìgíþ ~h. 
À êuïèëú ïàíú Ïgòðàøü çà ñîðîêú ãðèâgíú. À íà òî ïîñëuñè ïàíú ñòàðîñòà 
ðuñêîh çgìëè Jòà Ïèëgöêèé, âî~âîäà Öòèáîðú, ïèñàð "øêî; à ñg çgìë#íg: 
ïàíú Õîäüêî Árágëüñêèé, Êàäîëúôîâè÷ü Äðuçäú, Èâàíúêî Ïîëúïðè÷è÷ü, 
Áîãäàíú Òèâuíú, Ogïàíú Âîëîøèíú Ðèáîòíèöêèé, Îëgôhðüêî ñuäü", ïàíú 
âîéòú ïgðgìrñøëüñêèè, Êàíúòuðú íç Îóãîðú ãîñòü, ïàíú Ãuòàðúòú, 
Êîñòü Ñîêîâè÷ü, Ãàíüêh Ðàõîâè÷ü. À ïèòú ìîãîðè÷ü îó Áráèöêîãî äîìu 
çà êîïu ãðîøgé. À ïèñàëú ãðàìîòu ïèñàðü ïàíà ñòàðîñòríú äü"êú èçú 
Áîëgñòðàøè÷ü èìgíìü Äü"÷êîâè÷ü. À ïðè òîìü áûëú ïîïî* ïg÷hðgñêèè 
Ïgòðú à êîðú÷ìèòú Îëgõíîâè÷ü Ñgìgíú. Îó âhêè âhêîìú àìèíü.

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej. – Lwów, 1880. – T. VIII. – Nr. III. – S. 5. 
Мова староукраїнська.

№ 58

1373 р., грудня 15. Ярослав. – Привілей князя Владислава Опольчика Ход-
ку Лойовичу на с. Гвіздець Коломийського повіту, виданий у присутності 
урядників двору князя та львівського каштеляна Бєнка**

In Nomine Domini Amen. Decet excellenciam principum suorum subditorum 
comodis et utilitatibus intendere, ut, dum eorum profectibus invigilant, ipsos in honoris 

* Так у тексті.
** Перша документальна згадка про уряд львівського каштеляна.
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sui promocione serviciis senciant prompciores, nos igitur Ladislaus Dei gracia Dux 
Opoliensis, dominus Wyeluniensis et Russie etc. ad perpetuam rei memoriam volu-
mus devenire: quod inspectis dignis et fidelibus obsequiis per Chodkonem Loyowycz 
fidelem nobis exhibitis et adhuc futuris temporibus nobis et nostris successoribus eo 
fidelius exhibendis, maturo nostrorum seniorum prehabito consilio diligenti, de nostre 
largitatis munificencia eidem Chodkoni et suis heredibus atque legittimis successori-
bus villam nostram dictam Choszdzecz prope flumen dictum Czarnyawa in districtu 
nostro Colomiensi et cum omnibus suis pertinenciis, iuribus et dominiis, proventibus, 
obvencionibus, censibus, redditibus et emolimentis, prout eadem willa in suis metis et 
graniciis est situata circumferencialiter et distincta, cum agris cultis et incultis, et de 
nowo extirpandis, cum silvis, mericis, nemoribus, rubetis, aucupacionibus, venacio-
nibus, pratis, pascuis, molendinis, stangnis (sic), piscinis, montibus, collibus, vallibus, 
planiciebus, aquis, aquarumve decursibus, ceterisque omnibus adherenciis, utilitatibus 
et usufructibus, pro nunc in dicta villa existentibus vel temporibus succesivis ex eadem 
pro venire valentibus damus, conferimus, donamus et appropriamus prenominato 
Chodkoni et suis heredibus et legittimis successoribus hereditarie iure Feodali, ea 
libertate et consuetudine, qua ceteri vaselli (sic) nostri possident sua bona, perpetuis 
temporibus possidendam, tenendam, habendam, vendendam, obligandam, donandam, 
alienandam, immutandam et ad usus beneplacitos convertendam. Hoc tamen excluso, 
quod singuli kmethones in dicta villa residentes, nobis et nostris successoribus singulis 
annis ad festum sancti Martini Confessoris duos grossos latos solvere pro censu nostre 
camere sint astricti, et quod prenominatus Chodko aut sui successores de prescripta 
villa nobis aut nostris heredibus, quocienscumque ad expedicionem generalem in terra 
Russie vocatus fuerit, cum una hasta et uno sagitario, cum armis bene preparatis, in 
equis valentibus tenebuntur deservire. Promittimus insuper prenarrato Chodkoni ac 
suis successoribus, quod si captus vel capti fuerint sub nostro Balinario (sic) in exercitu 
nostro, seu aliqua dampna in equis interfectis perceperint ab hostibus nostris, ipsum 
vel ipsos ab huiusmodi capitivitate, scitu tamen proborum virorum, dampnis singulis 
restitutis, liberare. In cuius rei testimonium presentes scribi fecimus et nostri sigilli 
maioris munimine roborari.

Actum et datum Iaroslaw feria quinta post diem beate Lucie virginis gloriose 
anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo tercio, presentibus hys strenuis 
Bohvncono Magistro nostre curie, Merbothe de Odiovycze, Ienkone de Konczovycze, 
Chodkone de Biblicz, Leone de Dworkowicz, Byenkone Castellano Lamburgensi et 
Iohanne de Glogouia nostro Prothonotario.

Пе р е к л а д

В ім’я Господа амінь. Як годиться розпочати, що володарі, пильнуючи про 
надання для вигоди і користі своїх підданих та їхніх успіхів, з метою явного 
винагородження підданих, тому ми, Владислав, Божою ласкою Божої князь 
опольський, господар велюнський і Русі і т.п. для вічної пам’яті про справу 
хочемо наступне: що, приглядаючись до гідної та вірної служби Ходка Лойо-
вича, вірно нам виконуваної, і що в майбутньому нам і нашим спадкоємцям 
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ним вірно виконуватиметься, приспішуючи подану нашими старшими пильну 
пораду, з нашого щедрого дару цьому Ходку і його дідичам, а також законним 
спадкоємцям наше село, зване Гвіздець, коло річки Чарнява в повіті нашому 
Коломийському, з всіма його добрами, правами і володіннями, прибутками, 
данинами, чиншами, податками та набутками, так як це село в своїх межах і 
кордонах є встановлене і розмежоване навколо, з ґрунтами обробленими та 
необробленими, і новорозчищеними, з лісами, дібровами, гаями, ожинниками, 
пташиними та звіриними заповідниками, луками, пашами, млинами, озерами, 
ставами, горами, узгір’ями, долинами, рівнинами, водами, каналами та іншими 
всіма посіданнями, пожитками і зисками, зараз в названому селі наявними або 
переданими у спадок, з яких на пожиток даємо, призначаємо, даруємо і віддаємо 
у власність згаданому Ходку і його дідичам та законним спадкоємцям правом 
феодала, вільно і звикло інших васалів наших посідати, на вічні часи посідати, 
тримати, володіти, продавати, заставляти, дарувати, позбувати, обмінювати і на 
інший вжиток скеровувати. За тим однак винятком, що окремі кметі, в цьому 
селі осілі, нам та нашим спадкоємцям кожного року до свята св. Мартина спо-
відника два гроші зобов’язані сплатити на чинш до нашого двору, і що згаданий 
Ходко або його спадкоємці з цього села нам або нашим дідичам кожного разу 
на посполите рушення, в Руській землі оголошене, буде зобов’язаний давати 
одного вершника та одного лучника з добрим озброєнням та на коні, і з повним 
забезпеченням. Обіцяємо понад це вищевписаному Ходку та його спадкоємцям, 
що якщо буде вбитий у часі війни, під нашим керівництвом, або інший при-
суд прийме від наших ворогів, або потрапить у неволю, ухвалою справедливих 
мужів, до попереднього стану повернеться. Для засвідчення цієї справи нашим 
підписом і прикладенням нашої великої печатки затверджуємо.

Діялося і дано в Ярославі, п’ятого дня після свята блаженної Люції року 
Божого 1373, в присутності чинних Богунка, магістра нашого двору, Мербота 
з Одійович, Єнка з Кончович, Ходка з Бібліч, Леона з Дворкович, Бєнка, львів-
ського каштеляна та Йогана з Глогови, нашого протонотарія.

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej.– Lwów, 1875. – T.V. – Nr. VIII. – S. 9–10. 
Мова латинська.

№ 59

1377 р., жовтня 11. Перемишль. – Привілей князя Владислава Опольчика 
львівським отцям на села Кротошин, Зашків, Костіїв і чотири двори у с. 
Мервиця, виданий у присутності урядників, зокрема, руського старости 
Яцька Радла, ярославського каштеляна Віктора, галицького каштеляна 
Сціборія Андріяшка та ін.

In nomine Domini Amen. Ad rei memoriam Sempiternam
Nos Ladislaus dei gracia Dux Opoliensis, vielunensis et Russie Tenore presen-

cium singulis et universis quibus expedit notificamus. Quod quum ex vi concessionis 
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domini Gregory Pape fratribus predicatoribus pro Christo peregrinantibus in terris 
infidelium misericorditer sit indultum, quod bona mobilia et immobilia possint obtinere 
et in pios usus convertere, prout eorum superioribus videbitur expedire, de consilio 
nostrorum fidelium ac de munificencia nostre largitatis Monasterio et Conventui in 
honorem corporis Christi fabricato et fratribus ordinis predicatorum in nostra Civitate 
Lemburga, ut eiusdem Monastery fratres eo fervencius possint intendere devocioni, 
villas nostras Krohoszin (sic), Zaskovicz, Kosczieiow et quatuor domus sive curias 
in villa Mervicz in districtu Lemburgensi sittuatas cum omnibus illarum utilitatibus, 
fructibus, proventibus, emolimentis et ceteris obvencionibus universis, eisdem iuribus et 
dominys, quibus easdem villas et quamlibet earum tenuimus, habuimus et possedimus 
et prout eedem ville et quatuor curie et earum quelibet in suis metis sunt limitate et 
distincte, videlicet agris, campis, pratis, molendinis, piscinis, aquis et earum decursibus, 
silvis, borris, virgultis, mellificys et ceteris earum pertinencys et appendys universis, 
damus, concedimus et donamus donacione inviolabili perpetue possidendas, tenen-
das, regendas ac utifruendas et in pios usus convertendas, prout superioribus prefati 
ordinis melius et utilius videbitur expedire. Specialiter tamen reservamus pro nobis 
et nostris posteris plenariam facultatem recipiendi annis singulis duos latos grossos 
vel quatuor parvos de qualibet domo seu fumo villarum predictarum. In cuius rei 
testimonium Sigillum nostrum presentibus est appensum.

Datum in Prymsl die dominica ante festum Sancte Hedvigis (11 Października) 
anno domini Millesimo (Trecentesimo Septuagesimo) septimo. Presentibus nostris 
fidelibus Ieszkone Radlo Capitaneo Russie, Victore Castellano Iaroslaviensi, Stiborio 
Andreasskone Haliciensi et Franczkone Lubaczoviensi Castellanis, Chodkone Bibilsky, 
Hlebone et domino Nicolao Cancellario nostro, qui presencia habuit in commisso, 
testibus ad premissa.

Пе р е к л а д

В ім’я Господа амінь. Для вічної пам’яті про справу.
Ми, Владислав, Божою ласкою князь опольський, велюнський і Русі. Зміс-

том цієї грамоти засвідчуємо кожному зокрема і всім загалом, кому належить. 
Що коли силою надання Папи Римського Григорія домініканцям, що були по-
слані в ім’я Христа в землі невірних, милосердно був наданий привілей, щоб 
добра рухомі і нерухомі могли отримувати і на побожний вжиток скеровувати, 
в міру того як вони надалі розвиватимуться, з вірної нашої постанови та вели-
кої доброчинності монастирю та ордену, створеному на славу Христа, і братам 
ордену домініканців у нашому місті Львові, щоб цього монастиря брати із за-
палом могли присвячувати себе побожному служінню, села наші Кротошин, 
Зашків, Костіїв і чотири доми або двори в селі Мервиця Львівського повіту 
розташовані, тримати, мати і посідати з всіма їхніми добрами, пожитками, 
прибутками, будинками та іншими всіма данинами, правами та власностями, 
що до цих сіл (належать), і внаслідок цього ці села і чотири двори, що в своїх 
межах і кордонах є встановлені і розмежовані, з ґрунтами, полями, луками, 
млинами, ставами, водами, каналами, лісами, борами, насадженнями, пасіками 
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та іншими всіма до них належними даємо, призначаємо і даруємо невідворотно, 
з правом посідання, тримання, керування і використання на побожні цілі, щоб 
вищезгаданий орден краще і корисніше розвивався. Зокрема, однак, залишаємо 
за нами та нашими спадкоємцями повне право кожного року збирати з всіх 
будинків або домів згаданих сіл по два великих гроші або чотири малих. На 
підтвердження цієї справи наша печатка є привішена.

Дано в Перемишлі в неділю перед святом св. Ядвіги (11 жовтня) року 
Божого 1377. У присутності наших вірних Єшка Радла, руського старости, Ві-
ктора, ярославського каштеляна, Сціборія Андреашка, галицького каштеляна, та 
Франчка, любачівського каштеляна, Ходка Бібільського, Гліба і Миколая, нашого 
канцлера, в присутності цих свідків відбулося затвердження.

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej.– Lwów, 1870. – T.ІІ. – Nr. VII. – S. 10–11. 
Мова латинська.

№ 60

1381 р., лютого 19. Ставка у середній течії р. Дон. – Привілей (тарханний 
ярлик) хана Тохтамиша Беку Гаджжі на увільнення його волості над Мо-
лочним лиманом від державних податків, із зазначенням адміністраторів 
Кримського улусу, причетних до збирання податків, а також розгалуженої 
системи податків, що збиралися в степах України за монголів

Головуючому (башлик) Кримським туменом Кутлу-Бузі, його даругам-
беклярібекам, кадіям-законознавцям, його старійшинам [та] наставникам, його 
диванним писарям, його митникам [та] ваговикам, букаулам [та] туткаулам, хто 
б не був завідувачем якогось [державного] промислу:

Державцю цього ярлика Беку Гаджжі, який перебуває під нашою опікою 
і дістав пожалування (союргал), було даровано чикиш* разом з додатками, який 
щорічно надходив до скарбниці з Сютґьольського іля (волості). Віднині і надалі 
уповноважені від [Кримського] тумену** нехай не збирають з [іля] Сютґьоля [по-
даток] під назвою “салик” (салик), не беруть підвід (улаг) і харчів (шусун) і не 
домагаються і не збирають усередині та ззовні Криму на стоянках прирахованих 
до Сютґьоля людей, хоч би ким вони були, комірний податок і поземельний по-
даток. Нехай вони звільняють від чикишу з усіх їх разом через виняток, який ми 
робимо, через протекцію, яку ми надаємо, через написання йому (Беку Гаджжі) 
тарханства нашого з пайзою*** та [оцим] ярликом і надають Беку Гаджжі вірою і 
правдою сприяння – отак ми забажали. Після такого нашого веління уповно-
важені від тумену особи, які стягають салик і кисмет (нерегулярні податки та 
штрафи), нехай побояться завдавати йому турботи та смутки.

* Букв. вихід – весь комплекс урядових повинностей.
** Волость, що мала виставляти 10 тис. вояків, те саме, що улус.
*** Запозичений монголами в Китаї клейнод; мав вигляд таблички, що носилася на поясі; до-

кумент засвідчує тривання даної практики на час видання ярлика.
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Також і ти, Бек Гаджжі, якщо будеш чинити утиски бідним та убогим, 
говорячи “Он як мене пожалувано”, тобі також добре не буде. З такими словами 
було видано для постійного зберігання ярлик з червоною печаткою.

Григорьев В. В. Ярлыки Тохтамыша и Сеадет-Гирея // Записки Одесского общества истории и 
древностей 1844. – Т. 1. – С. 338–340. Переклад з чагатайської мови.

№ 61

1385 р. Каїр. – Свідчення єгипетського історика аль-Макрізі про прибуття 
до столиці мамлюцької держави у Єгипті посланців кримського улус-бека 
і привезені ними дипломатичні подарунки

11 зу-ль-гидджа 786 р. [24 січня 1385 р.] прибули посли [з держави] хана 
Токтамиша […]. Потім вони прибули на аудієнцію до палацу у понеділок 18 
числа. При них були їхні подарунки, а саме: сім соколів з мисливських птахів, 
сім тюків тканин, декілька невільників. Коли було прочитано їхнього листа, то 
виявилося, що вони – посли правлячого землями Криму […]. 21 числа [вони 
були] нагороджені халатами і відпущені назад.

Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды / Изд. В. Г. Тизенгаузен. – Т. І. – 
СПб., 1884. – С. 441–442. Переклад з арабської мови.

№ 62

1386 р., не раніше травня 22. – Присяга луцького намісника Федора Да-
нилевича разом з братом Михайлом на вірність королю Владиславу із 
зобов’язанням поводитися із підданими “исправно”, “как Богу любо”, слу-
хатися короля “во всем, как … повелит”, боятися його як Бога, інформувати 
про все, “што кол от кого оуслышю на господаря нашего великого короля, 
лихо или добро”

Се язъ Федоръ Данильевичь исъ братомъ своимъ Михайломъ дала есва 
правду господареви нашему великому королю польскому, литоескому [!] дѣдич(у) 
и роускому, иных многихъ земль господареви. Оcподарь мой великий король, дал 
м(и) намѣстничати oy Луцьску, и съ его руки сѣлъ есмь; чинити ми исправно 
земляном, какъ Б(o)гy любо и осподареви моему великому королю, а слушати 
ми господаря своего великого корол(я) во всемъ, как ми повелить, и бояти 
м(и) ся его какъ Б(о)га. А што кол от кого оуслышю на господаря нашего, лихо 
или добро, того м(и) не оутаити господаря нашего великого короля. А што ми 
оускажет осподарь мой, тое радъ чиню и всею мыслью моею и до живота. А все 
ми доброе мыслити съ моимъ братом господареви нашему великому корол(ю). 
А города Луцьска блюсти ми, а никому не дати, алижь осподарь мой великий 
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король возметь, коли оусхочеть. На семъ на всем мы два исъ братом моимъ 
цѣлува кр(е)стъ, штожь нама все то исправити косподареви нашему великом(у) 
королю, а не исправива, судить намъ Б(о)гъ и честный кр(е)стъ и осподарева 
казнь и гроза.

Archiwum ksiąząt Lubartowiczów-Sanguszków w Sławucie. – Lwów, 1887. – T. 1. – № 7. – S. 7–8.

№ 63

1398 р., квітня 24. Ханська ставка поблизу с. Мишурин Ріг. – Фрагмент при-
вілею золотоординського хана Тімур-Кутлука на подовження податкового 
імунітету (тарханства) Мугаммеду з його синами на належне їм на правах 
власності місто Індірчі поблизу м. Судак з переліком податків і повиннос-
тей, що звичайно збиралися на користь держави

[…] Ми ізволили, щоби державець цього ярлика Мугаммад одержав на-
ше пожалування і став тарханом, тому що в предків Мугаммада з часів давно 
померлого Саїн-хана(хана Батия), переходив [тарханний] ярлик від одного до 
іншого, згідно з правилами істинного тарханства, тому що наш старший брат-
хан пожалував його батька Гаджжі Байрама Ходжу, позаяк той сам звернувся 
до нас з проханням, пояснюючи, що настала його черга для призначення його 
тарханом, і ми визнали це подання можливим.

Нехай віднині і надалі сини Мугаммеда, старший Гаджжі Мугаммед і Маг-
муд, будуть тарханами у [місцевості] Індірчі (разом з її землями і водами), яку 
вони придбали відповідно до оформленої за правилами шаріатської купчої, і в 
якій з давніх пір було чимало тарханів, і селище якої широко відоме – вона роз-
ташована по сусідству з містом на ім’я Судак, що [знаходиться] в тумені Криму 
та Кирк-єра. Нехай їхнім землям і водам, їхнім садкам та виноградникам, їхнім 
баням і млинам, їхнім землям – чи вони постійно використовуються, чи здавна 
лишаються порожніми – а також їхнім селам, оратаям і торговцям, хто б вони не 
були, ніхто не чинив насильства, нехай несправедливим чином не брали-стягали 
б будь-чого. Нехай не забирають тамгу (податок) з їхніх виноградників, з Ін-
кінчі й Ускубола – комірний збір і гуменний збір (індір мали), а з приписаних 
селян – кисмет (нерегулярні податки і штрафи) та кубчур (натуральний податок 
на овець), ясак (натуральні податки) і калан (грошові збори?) – себто податок 
під назвою салик (річне). Нехай під час купівлі-продажу ними будь-яких речей 
у [містах] Криму чи в Кафі, по дорозі до цих міст чи прямо в них, на вході до 
них чи виході з них з них, не брали бадж (податок на продаж) і хардж (подо-
рожній збір?), тамгу (ввізне мито), тартнак (вагове). Нехай не домагаються 
від тарханів та залежних від них людей дорожнього збору чи дозорного. Нехай 
не хапають їхню худобу для підвід [на державні потреби]. Нехай на ночівлю-
постій до них не ставлять. Нехай не домагаються від них корму-фуражу. Нехай 
вони будуть захищені від будь-яких турбот, поборів і надзвичайних податків, 
щоби, перебуваючи у тиші та спокої, у години, призначені для молитов, вони 
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постійно підносили молитви і благословення за нас і наш рід родів. Виданий 
для постійного зберігання ярлик із золотим нішаном* і червоною тамгою**.

Григорьев А. П. Золотоордынские ярлыки: поиск и интерпретация // Тюркологический сборник, 
2005. – М., 2006. – С. 97–100. Переклад з чагатайської мови.

№ 64

1420 р., квітня 15–24. Крим/Солхат. – Фрагмент ярлика золотоординського 
хана Улуг-Мугаммада Туглу-баю на посаду даруги Керчі з округою, в якому 
викладено функції даруги, описано межі Керченської округи та стосунки 
даруги з місцевими старійшинами

[…] Колись цей Туглу-бай звертався з поданням до хана, нашого великого 
старшого брата, кажучи про те, що на підставі звичного права батько його […] 
був [Керченським даругою], а тепер настала його черга [посісти цю посаду]. 
Попередній хан, старший наш брат [Тохтамиш] дістав від Туглу-бая заставу, 
з’ясував його справу, визнав його прохання можливим і ізволив пожалувати 
його посадою керченського [даруги].

Позаяк брати Туглу-бай і Хизр звернулися тепер до нас з проханням і 
представили ярлик на спадкову передачу їхньому роду [цієї посади], ми також, 
керуючись звичаями пожалувань покійних ханів, наших старших братів, із-
волили передати Керченський іль (волость) Туглу-баєві як старшому братові і 
Хизрові.

Віднині і надалі хто б не був, нехай не заміряється і не вступає ані в Керч, 
ані в місцевості, які здавна приписані до Керченського іля, які називаються 
Отли-Таз, Япин-Ґьолі, Істебан-Тюпи, Качир-Єрі, Кабак-Таш, Маджар, Кункуз, 
Качи, Балта, Керпіч, Туз-Ґьоль, Ікі-Умрак, Аяни та Кизилар. І ви, старійшини 
Керченського іля Селенга, Кічік і Каракчи, на чолі з Селенгою, всіляко допо-
магайте [державцям цього ярлика] у збиранні податків денної та нічної податі, 
орун (букв. тронний [збір]), черік (букв. військовий [збір]), тюкарек (роздача?), 
ок (“на стрілу”), кон (постій) і чикиш, не викривляйте сенсу вказівок Туглу-бая 
та Хизра, які робитимуться відповідно до наказів нашого ярлика, а збирайте, 
діставайте і накопичуйте. І ще платіть щорічно нашим пожалуваним державцям 
ярлика стільки ж, скільки й раніше ви платили своїм даругам.

А також ми ізволили нікому не навертати на рабів-утікачів з Керченсько-
го іля, а належить їх вивести з готовністю звідти, де б вони не опинилися – у 
[містах] Крим, Кафі чи в Кипчацькому степу, і видати [державцям ярлика]. 
І нехай люди Керченського іля, які здавна мешкають там осіло чи кочують у 
тамтешньому юрті, не йдуть звідти і не вештаються.

* Букв. відзнака, ханський вензель з ім’ям та титулом, що виписувався на початку ярлика.
** Тут: квадратна печатка, що була стилізацією китайських печаток. Тамги відбивалися з 

використанням золотих, червоних і синіх чорнил, що відповідним чином відзначалося в тексті 
ярлика.
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І вказівки, які виходять від Туглу-бая та Хизра і відповідають положенням 
нашого ярлика, щоб ніхто не смів викривляти, а невігласи, які викривлятимуть 
ці вказівки, неодмінно стерегтимуться цього робити, тільки-но дізнаються, що 
ті відповідали нашому велінню.

І ви самі, Туглу-бай і Хизр, якщо коли будете утискати тих податних 
бідняків, які уже несуть тягар і перебуватимуть у вашому віданні, знайте, що і 
вам за це нічого доброго не буде.

На підставі викладеного вище для постійного зберіганні видано цей ярлик 
з золотим нішаном та червоною тамгою.

Григорьев А. П. Золотоордынские ярлыки: поиск и интерпретация // Тюркологический сборник, 
2005. – M., 2006. – С. 120–124. Переклад з чагатайської мови.

№ 65

1425 р., травня 12. Сучава. – Дарча грамота господаря землі Молдавської 
Олександра Воєводи боярину Стровчу, “істинному” і “вірному” слузі, який 
служив “правою і вірною службою”, на два села: Левошовці і Неполоківці 
та дві “пустелі”: одна – в Деревновцях, інша – в Черлені

† ìë(ñ)ò³þ áæ¿gþ ìû àëgkàíäðú âîgâîäà ãîñïîäàðü çgìëè ìî(ë) äàâñêîè 
÷èíè(ì) çíàìgíèòî, èññè(ì) ëèñòî(ì) íàøè(ì) îóñè(ì) êòî íàíü îóçðè(ò) 
èëè gãî îóñëûøè(ò) ÷òó÷è wæg òîòü èñòèííûè ñëóãà íàøü âhðíûè ïà(í) 
ñòðîâ÷ü ñëuæè(ë) íàìü ïðàâîþ è âhðíîþ ñëóæáîþ. òhìü ìû âèähâøg 
gãî ïðàâóþ è âhðíóþ ñëóæáu äî íà(ñ) æàëîâàëè gñìû gãî îñîáíîþ íàøgþ 
ìë(ñ)ò¿þ è äàëè gñìû gìó îó íàøîè çgìëè îó ìî(ë)äàâñêîè äâà ñgëà íà 
èì# ëgâîøîâöè ñu îóñûìè ñâîèìè êuòû è ígïîëîêîâöè è äâà ïuñòûíè gäíà 
ägðgíîâgöü è íà ÷gðëgíîè ïðîòèâü âgëèêîè ìîãûëè. à õîòàðü òè(ì) äâî(ì) 
ñgëî(ì) ïî ñòàðû(ì) õîòàðî(ì) êuäà èç âhêà wæèâàëè. à õîòàðü òhìà 
äâhìà ïuñòûíhìà ïî ñòàðû(ì) õîòàðî(ì) êóäà çuêðú îæèâà(ë), mî áû 
gìó áûëè îóðèêü ñú îóñè(ì) äîõîäî(ì) gìó è ähòg(ì) gãî è uíu÷àòàìü 
gãî è ïðhuíu÷àòî(ì) gãî è ïðàmuðàòîìü gãî è áðàò¿#(ì) gãî, êòî áuäg(ò) 
áëèæí¿è. à òî gñìû gìu äàëè îóðè(ê) çà ðàâàñîâà ñgëà w(ò) ñî÷àâh è 
w(ò) ægæ¿è è çà òàòàðû mî áû wíè è è(õ) ïëgì# çà ðàâàñîâà ñgëà è 
çà òàòàðü, íèêîëè íguïîìèíàëè. à èíü ãîâîðèëè áû íèmî íèêîëè. à íà òî 
g(ñò) âhðà ã(ñä)âàìè è âhðà âúçëþáëgííàãîìè ñíà èë¿#mà âîgâîäû è âhðà 
uñè(õ) ähò¿è íàøè(õ) è âhðà îóñè(õ) áî#ðü íàøè(õ), âhðà ïàíà ìèõàèëà 
äîðîãuíñêîãî è ähò¿è gãî, âhðà ïàíà ìèõàèëà äîðîãuíñêîãî è ähò¿è gãî, âhðà 
ïàíà ãðè(í)êà è ähò¿è gãî, âhðà ïà(íà) ígãðû äâîðíèêà, âhðà ïàíà âàíh 
òuëîâñêîãî è ähò¿è gãî, âhðà ïàíà æuðæà è ähò³è gãî, âhðà ïàíà âè(ë) ÷è 
è ähò¿è gãî, âhðà ïàíà èë¿#øà è ähò¿è gãî, âhðà ïàíà äàíà è ähò¿è gãî, 
âhðà ïàíà èñà¿# ÷àøíèêà è ähò¿è gãî, âhðà ïàíà ígñò#êà è ähò¿è gãî, 
âhðà ïàíà ñòàíà, âhðà ïàíà èâàíà ähäêà, âhðà ïàíà äúìúyêuøà è ähò¿è 
gãw, âhðà ïàíà îïðèøàêà è ähò¿è gãî, âhðà ïàíà ÷þðêþ è ähò¿è gãî, âhðà 
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ïàíà #êuøà âèñò¿#ðíèêà è ähò¿è gãî, âhðà ïà(íà) íhãîì ëîãîägòà, âhðà 
ïàíà mgôàíà êëþ÷íèêà è âhðà îóñè(õ) áîëhð íàøè(õ) ìîëäàâñêûè(ó) è 
âgëèêûè(õ) è ìàëûè(õ) è ähò¿ è(õ) ígïîðuøgíî íèêîëè íà âhêû âh÷íûè. à 
ïî íàøg(ì) æèâîòh êòî áóäg(ò) ãîñïîäàðü íàøîè çgìëè èëè w(ò) ähò¿è 
íàøè(õ) èëè w(ò) íàøè(õ) áðàòè èëè êîãî áú èçágðg(ò) áûòè, òîòû 
mîáû è(ì) ígïîðóøèëè íàøgãî äàí¿#, çàíóæg gñìû è(ì) äàëè çà è(õ) 
ïðàâóþ è âhðíóþ ñëó(æ)áó. òî(ã) ðà(ä¿) mî áû è(ì) ïîòâgðäèëè. à íàè 
áîëøgg ïîò[âðúæägí¿g òîìó] ëèñòó âgëhëû gñìû ñëusè íàøgìu âhðíîìu 
ïàíó êvï÷è÷þ ïðèâhñèòè íàøþ âgëèêîóþ ïg÷à(ò) ê ñgì(u) ëèñòv. ïèñà 
wàíöà ãðàìàòè(ê) îó ñî÷àâh â ëh(ò) s҃ö ҃ë ҃ã ì(ñ)öä ìë(è) â¿.

Documentele Moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare (anii 1374–1457). – Vol. 1. – Iaşi, 1931. – 
P. 173–174.

№ 66

1428 р., березня 14. – Уривок з листа Улуг-Мугаммада османському султану 
Мураду ІІ із повідомленнями про усобиці в Золотій Орді, про перебування 
ставки золотоординського хана біля Дніпра та про обмін дипломатичними 
місіями між державами через купців

[…] Наш брат-хан Токтамиш Хан і Ваш дід Ґазій Баєзід Беґ відповідно до 
доброго старого звичаю обмінювалися послами, подарунками, привітаннями і, пе-
ребуваючи у дружбі-приязні, удостоїлися милості Аллага. Потім, коли Всевишній 
своєю милістю доручив високе місце наших попередніх братів-ханів нам, поміж 
нами спалахнула ворожнеча і в наступному події розвинулися так, що престол 
дістався Бараку. У позаминулому році Божою милістю військо рушило у похід і 
ми змусили втікати Барака і Мансура. Трон і царство [Всевишній] вклав у наші 
руки, а оті втекли геть, забравши свої загони. Ось уже протягом одного-двох 
років ми прикочовуємо для зимівлі до Озю (Дніпра). Ми не вирядили до Вас 
людину, вважаючи, що коли б ми його послали, то Волох* його б не пропустив. 
Ми не знали, що від Вас водним шляхом до нас було відправлено чоловіка. Як 
сталося, що він не прибув? Про Ваше перебування у доброму здоров’ї та гаразді 
ми дізналися від [купця] Гаджжі Ібада Турка […]. Якщо ми будемо обмінюватися 
послами, подарунками і привітаннями, якщо будуть відвідувати один одного 
наші купці-уртаки**, хіба це не буде благом? [Щось] є минуще, а це залишиться 
на віки вічні. Повідомте, як краще видалити ту частину підвладних Волоху не-
вірних, які перебувають поміж нами. Нехай сушею і водою їздять купці-уртаки 
і незаможні бідняки і добувають собі засоби на прожиток. Іще, аби Гаджжі Ібад 
Турк поїхав і спитав про Ваше здоров’я, ми відправили з ним лист-привітання, 
вважаючи, що Ви знаєте його як мудру людину.

* Тут: господар Валахії.
** Купці, які на паях виконували замовлення монарших покровителів.
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Писано в рік мавпи в Орді на березі Озю двадцять сьомого дня місяця 
джумади-аль-авваль року вісімсот тридцять першого.

Григорьев А. П. Письмо золотоордынского хана Улуг-Мухаммада турецкому султану Мураду II 
// Тюркологический сборник, 1973. – M., 1975. – С. 54–55. Переклад з чагатайської мови.

№ 67

1433 р., січня 9. Краків. – Витяг зі статуту короля Владислава Ягайла про 
призначення старост

[…] Caeterum promittimus et spondemus: quod nullum terrigenam possessiona-
tum pro aliquo excessu, seu culpa capiemus, seu capi mandabimus; nec aliquam vindic-
tam in ipso faciemus, nisi judicio rationabiliter fuerit convictus: et ad manus nostras, 
vel nostrorum Capitaneorum, per Judices ejusdem Terrae, in qua idem terrigena residet 
praesentatus; illo tamen homine, qui in furto, vel in publico maleficio, (utpote incen-
dio, homicidio voluntario, raptu virginum et mulierum, villarum depopulationibus, et 
spoliis) deprehenderetur: similiter illis, qui de se nollent debitam facere cautionem vel 
dare, juxta quantitatem excessus vel delicti, duntaxat exceptis. Nulli autem bona seu 
possessiones recipiemus: nisi fuerit judicialiter per Judices competentes vel Barones 
nostros Nobis condemnatus. Item promittimus, quod omnibus terrigenis, cum bonis 
et haereditatibus nostris granities postulantibus ac petentibus non denegabimus. Item 
pollicemur: quod omnes Terras nostras Regni nostri Poloniae, etiam Terrarum Russiae 
includendo, salvis tamen avenae contributionibus (de quibus Nobis, ad tempora vitae 
nostrae, sola Russia respondebit) ad unum jus et unam legem communem omnibus 
Terris reducemus: reducimusque, adunamus et unimus tenore praesentium mediante. 
Item attendentes, quod dicti Regni nostri incolae, et inhabitatores in favorem nostrae 
Majestatis, privilegiis ipsis, per Nos et nostros praedecessores concessis quandoque 
derogarunt: eadem ipsorum privilegia nostra, et praedecessorum nostrorum, Regum 
ac Ducum, et haeredum legitimorum et verorum Regni Poloniae praedicti, ad sta-
tum priorem reducimus, reintegramus, restauramus: ac praesentis scripti patrocinio 
confirmamus, ratificamus, et declaramus, ipsaque robur obtinere perpetuae firmitatis. 
Item si qui terrigenae, aut quivis alij incolae Regni Poloniae praedicti pendente lite in 
judicijs, pro quibuscunque causis concordare voluerint; a poenis nostris, et Judicum 
ac Subjudicum, Palatinorum ac Castellanorum, eosdem liberos facimus, et solutos. 
Item promittimus, quod nulli poenas super nobilibus, ad quas Nobis judicialiter 
fuerint condemnati, exigendas donabimus, sed eas per Nos, aut nostros Capitaneos, 
seu officiales exigemus: et exactas, juxta bene placitum nostrum convertemus. Item 
omnes incolae Terrarum, Cujaviensis et Dobrzynensis, de avena solita, quam Nobis 
solvere consveverunt, ad decem annos duntaxat Nobis respondere sint adstricti, qui-
bus revolutis ab hujusmodi avena liberi sint, et exempti. Item Notarij Terrestres, ad 
Officium Notariatus promoti, semper soli judicijs, et non per alios, vel subscribas, 
vel surrogandos resideant, ubi commode potuerint, alias liceret eis habere substitutos, 
quos Baronibus, Judicibus Terrarum, in quibus officium hujusmodi possident, substi-
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tuendos praesentare teneantur: et quod tales sint bonae famae, et a dictis Baronibus, 
et Judicibus, ad officium hujusmodi approbati; alias a Nobis continuo hoc ipsorum 
officium, alijs habilioribus, et magis assiduis est conferendum. Nulla autem levis causa, 
nisi ardua, absentiam Notariorum poterit excusare. Harum, quibus sigillum nostrae 
Majestatis appensum est, testimonio literarum.

Datum Cracoviae feria sexta intra Octavam Epiphaniae Domini, anno domini 
1433.

Praesentibus Reverendis in Christo Patribus, Magnificis et Nobilibus: Alberto, 
Sanctae Gnesnensis Ecclesiae Archiepiscopo, et Primate, Sbigneo Cracoviensi, Joan-
ne Vladislaviensi, Joanne Chełmiensi, Episcopis. Nicolao de Michałow Castellano et 
Capitaneo Cracoviensi, Petro Szafraniec Sandomiriensi, Joanne de Lichin Brzestensi, 
Іarando de Grabie Vladislaviensi, Palatinis. Petro de Bnino Gnesnensi, Laurentio 
Zaręba Siradiensi, Alberto Malski Lanciciensi, Dobeslao de Olesznica Woynicensi, 
Cristino de Koziegłowy Sandecensi, Domaratho de Kobylany Bieczensi, Cristino 
Brzczensi, Joanne de Kretkow Dobrzynensi, Varschio de Samborzec Zawichostensi, 
Paulo Slodczy Małogostensi, Stanislao Gamrat Polanecensi, Paszkone de Gosławice 
Konariensi, Stanislao de Gozdna Brestensi, Castellanis: Joanne de Olesznica, Regni 
nostri Poloniae Mareschalco, Petro de Pieszkowa skała Cracoviensi, Petro Korczbok 
Posnaniensi, Stanislao Bielawski Lanciciensi, Stanislao Sczkowski Vladislaviensi, An-
drea de Lublin Dobrzynensi, Regni nostri Poloniae Thesaurarijs, Succamerarijs. Paulo 
de Bogumiłowice Cracoviensi, Joanne de Sprowa Sandomiriensi, Abraha de Sbąszyn 
Posnaniensi, Petro de Widawa Siradiensi, Nicolao Słup Dobrinensi, Judicibus. Stanislao 
de Charbniowice Sandomiriensi, Zegotha de Moykowice Siradiensi, Alexio Dobrinensi, 
Nicolao de Kościelec Bydgostensi, Vexilliferis. Petro Strynkowski Pincerna Lanciciensi, 
Sigismundo Bobowski Cracoviensi, Zawissio de Olesznica Sandomiriensi, Subjudici-
bus, et alijs Militibus in Generali Parlamento, seu Conventione constitutis. Datum 
per manas praedicti Reverendi, Patris, Domini Joannis, Episcopi Vladislaviensis Regni 
Poloniae Cancellarij, et Venerabilis Vladislai de Oporow, Decretorum Doctoris Decani 
Cracoviensis, Sedis Apostolicae Protonotarij, ejusdem Regni Vicecancellarij.

Пе р е к л а д

[…] Крім цього, обіцяємо і запевняємо, що жодного осілого зем’янина 
за будь-яку кривду чи вину не ув’язнимо чи ув’язнити не дамо, ані судового 
вироку не робитимемо, аж поки це в суді не буде справедливо доведено; і до 
рук наших, або наших старост, через суддів тих земель, в яких цей зем’янин 
перебуває; цей же, хто буде зловлений при крадіжці або публічній кривді (та-
кій як підпал, вбивство, зґвалтування, спустошення сіл та військовий розбій), 
якщо себе не бажатиме зобов’язати заставою або порученням, також великими 
шкодами або злочинами, принаймні з винятком, що ми жодних дібр чи по-
сесій не приймемо, доки не буде в суді суддями або нашими можновладцями 
визнаний винним. Далі обіцяємо всім зем’янам, з добрами та володіннями, що 
границь оскаржувати і порушувати не будемо. Далі обіцяємо: що всі землі на-
шого Польського Королівства, навіть землі Русі включаючи, за виключенням, 
однак, податку з вівса (з якого нам до кінця нашого життя єдина Русь відпо-
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відатиме) до одного права і одного спільного закону всіх земель приводимо і 
приводитимемо, приєднуємо і поєднуватимемо змістом цієї грамоти. Далі звер-
таємо увагу, щоб згадані мешканці нашого Королівства та ті, що перебувають в 
нашій королівській ласці, привілеї ці, нами та нашими попередниками надані, 
ніколи не порушували; ці наші привілеї, наших попередників, королів, князів, 
законних і правдивих володарів Польського Королівства до попереднього ста-
ну повертаємо, поновлюємо і в присутності свідків документом затверджуємо, 
ратифікуємо і проголошуємо, і надаємо правної сили навічно. Далі якщо ці 
зем’яни, або які-небудь інші мешканці Польського Королівства згадані, судового 
розслідування перед вирішенням суперечки в суді стосовно будь-якої справи 
бажатимуть; їх від нашої кари, суддів і підсудків, воєвод і каштелянів звільняємо. 
Далі обіцяємо, що жодних кар, понад ті, що будуть в суді нами призначені, не 
вимагатимемо, тільки тих, які нами, або нашими старостами, або урядниками 
визначені, згідно з нашою умовою змінюємо. Далі всі мешканці Куявської і 
Добжинської земель зі звиклого податку, як нам платити призвичаєні, тільки 
до десяти років нам відповідати зобов’язані, потім від цього податку будуть 
звільнені і виключені. Далі земські писарі, на уряд писаря висунуті, завжди 
в єдиному суді, і не в інших, або підписками, заступниками засідатимуть, де 
відповідно зможуть, іншим личить мати заступників, яких можновладці, судді 
земель, на цьому уряді матимуть, і щодо заступників зобов’язуються, що ті 
добре ім’я матимуть, і згаданими можновладцями та суддями до цього уряду 
будуть затверджені; інші від нас продовжуватимуть урядування, інші жителя-
ми та більшими землевласниками є призначені. Жодна ж незначна причина, 
ані труднощі, не можуть виправдати відсутності писаря. Для засвідчення цієї 
грамоти печатка нашого маєстату є підвішена.

Дано в Кракові у п’ятницю перед святом Трьох Королів, року Божого 
1433.

У присутності велебних у Христі отців, вельможних і шляхетних: Войцеха, 
гнезненського архієпископа та примаса, Збігнева, краківського єпископа, Яна, 
владиславського єпископа, Яна, холмського єпископа; Миколая з Михайлова, 
краківського каштеляна і старости, Петра Шафранця, сандомирського воєводи, 
Яна з Ліхін, брестського воєводи, Яранда з Граб’є, владиславського воєводи; 
Петра з Бніно, гнезненського каштеляна, Вавжинця Заремби, сєрадзького ка-
штеляна, Войцеха Мальського, ленчицького каштеляна, Добеслава з Олесниці, 
войницького каштеляна, Крістіна з Козіглов, сандецького каштеляна, Домарата з 
Кобилян, бечського каштеляна, Крістіна, бжченського каштеляна, Яна з Креткова, 
добжинського каштеляна, Варші з Самбожець, завіхостського каштеляна, Павла 
Слодчого, малогостського каштеляна, Станіслава Гамрата, полянецького каштеля-
на, Пашка з Гославиць, конарського каштеляна, Станіслава з Гоздна, брестського 
каштеляна; Яна з Олесниці, маршалка нашого Польського Королівства, Петра з 
Пяскової Скали, краківського, Петра Корчбока, познанського, Станіслава Бєляв-
ського, ланьцутського, Станіслава Счковського, владиславського, Анджея з Лю-
бліна, добжинського підскарбіїв та підкоморіїв нашого Польського Королівства, 
Павла з Богумиловичів, краківського, Яна зі Спрови, сандомирського, Абраха зі 
Збоншин, познанського, Петра з Відави, сєрадзького, Миколая Слупа, добринь-
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ського суддів; Станіслава з Харбньович, сандомирського, Жеготи з Мойкович, 
сєрадзького, Алєкси, добриньського, Миколая з Косцєлець, бидгоського хорун-
жих; Петра Стринковського, ланцутського підчашого, Сиґізмунда Бобовського, 
краківського, Завіші з Олесниці, сандомирського підсудків та інших численних 
на генеральному сеймі присутніх. Дано вищезгаданим велебним отцем Яном, 
єпископом, канцлером Польського Королівства, та превелебним Владиславом з 
Опорова, писарем декретів, краківським деканом, апостольським протонотарієм, 
віце-канцлером королівства.

Volumina Legum. – Petersburg, 1859. – T. I. – P. 41–42. Мова латинська.

№ 68

1442 р., січня 12. Вільно. – Привілей короля Казимира Дениску Мукосійо-
вичу на м. Збараж (пожиттєво) та села Збаразької волості (довічно) “за 
верную службу”, виданий за згодою Панів-Ради

М(и)л(о)стью Божъю, мы, великий княз Казимер, королевичъ, литовский, 
жомоитъскии, рускии и иныхъ, узревъши есмо верную служъбу слуги нашого 
пана Дениска Мукосеевича и погадавъши есмо с кн(я)зми, с рицеры, с паны, 
со всею нашою Радою, дали есмо ему Збараж до живота, а тые села – Исернь 
а Вандругу, а Лаховъцы, а Дьжемелинцы, а Пищацынцы, а Матфеевъцы, а 
Есковъцы, а Обычъ, а Вербую, а Ходаковъцы, а Серин на Случи, а Ястреблее 
в Городку, – со всимъ с тымъ, што к Збаражу и што к тымъ селомъ издавна 
слушаеть, з нивами и з сеножатьми, и с пасеками, и з ставы, и з ставищи, и з 
реками, и з бобровыми ловищи, и з дубровами, и з бортъными землями. А дали 
есмо ему тые села вечъно и непорушно, и его жоне, и ихъ детемъ, а не будеть 
детей, ино ближнимъ его. А тые села воленъ продати, за мените, заставити и 
по д(у)ши дати. А Збаражъ по его животе коли быхъмо хо тели отъняти у его 
жоны або его детеи, или у ближънихъ его, мы маемъ дати три ста гривень. А 
на то светъки, кн(я)жата, рицери, панове и вся Рада наша. А на потверженье 
того и печать нашу казали есмо привесити к сему нашому листу.

П(и)сан у Вилни, м(е)с(е)ца ген(варя) 12 дек, индикта 5.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25 (1387–1546). Užrašymų knyga 25. –Vilnius, 1998. – S. 283–284.

№ 69

1445 р., липня 24. Луцьк. – Привілей великого князя литовського Сви-
дригайла Петрашку Ланевичу Мильському на с. Сінне Луцького повіту за 
“службу верную, а никгды не опущоную”, виданий за згоди Панів-Ради

Милостью Божью великий княз Швитригаило, литовъскии, рускии и 
иныхъ.

Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ кождому доброму, нинешнемъ 
и напотомъ будучимъ, хто нань возрить или его чтучи услышить, кому жъ того 
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будеть потребъно, ижъ видев намъ служъбу верную а никгды не опущоную слуги 
нашого верного пана Петрашъка Ланевича Мыльского, и мы, досмотревъ з на-
шими кн(я)зи и паны, з нашою верною Радою, даемъ и дали есмо в Луцъкомъ 
повете Сенъно село данъное со всимъ, што к нему слушаеть здавъна в гранехъ, 
какъ се в собе маеть сама отчизна в грани Хобовщина, от Шупъкова данчин, а 
от Котова осов, а от Пескова купля, а от Яблонъна леско, а от Моквина гурба, 
а Мощона прожор, и во всихъ его границахъ, и мы ему дали и записали за его 
к намъ верную служъбу тое село зверху писаное Сенно со всимъ тымъ, што 
к нему здавъна слушало и слушаеть. А которые три лезива Виненскои земли 
держали панъ Сенько Гостскии а панъ Анъдреи Чапличъ, а панъ Ивашко По-
долянскии, очевисте перед нами и устъне поведили, штожъ тые три лезива 
вечъно и навеки продали преречоному пану Петрашъку Ланевичу Мылскому. 
Ино билъ намъ чоломъ, ижъ быхъ потвердилъ ему тые то писаные три лезива 
и з ихъ землями.

Ино мы, в то угленувъши и порядивъши ся з нашою верною Радою, 
потвержаемъ и даемъ ему, и дали есмо и записали, за его верную к намъ служъбу 
тое село верху писаное Сенно со всимъ тымъ первеи выписанымъ, што к тому з 
века прислушало и слушаеть, вечисто а непо рушно, со всими уходы и приходы, 
ничого на себе не вымениваючи, с приселъки и з селищи, и з нивами, и с паш-
нями, и з лесы, и з дубровами, и з боры, и з бортъными землями, и з гаи, и с 
пасеками, и з ловы, и з ловищи, и з бобровыми гоны, и с озерами, и з реками, 
и с криницами, и с потоки, и з ставы, и з ставищи, и з млыны, и з мыты, и з 
болоты, и з рудами, и таки, што в томъ именьи собе примыслить на новомъ 
корени посадити, со всими платы, што к тому селу слушает и перед тым слушало, 
и таки з луги и з сеножатьми, со всими пожитъки; может собе полепъшивати и 
розширивати, и осадити, и примножити. А даемъ и потвержаемъ тому первеи 
писаному пану Петрашку Ланевичу Мылскому верху менованья места вечъно и 
непорушно ему и его детемъ, и его внучатомъ, и его ближънимъ, и его щадком. 
Вольни во всемъ томъ именьи кому отдати и продати, и променяти панъ Петръ 
и его ближъние, и по немъ будучие.

А при томъ были светъки, н(а)ша Рада верная: владыка луцъкий Феодосеи, 
панъ Иванъ Гулевичъ, панъ Васюта Тепътюковичъ, панъ Гаврило Шило, панъ 
Иванъ Волотовичъ, панъ Дениско Мукосеевичъ.

На потверженье того моего жалованья и твердости печать нашу велели 
есмо привесити к сему листу.

А писан у Луцку, под леты рожества Исус Х(ри)с(то)ва 1000 лет и 445 
лета, м(е)с(е)ца июл(я) 24 ден, ин(дикт) 14.

Приказ кн(я)зя Борисово Снаксара.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25 (1387–1546). Užrašymų knyga 25. –Vilnius, 1998. – S. 292–293.
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№ 70

1446 р., травня 13. Генуя. – Петиція колишнього консула Кафи Оливеріо Ма-
руффо дожу і Раді Старійшин Генуї щодо відновлення справедливості від 
упередженого вироку суддів Кафи, що свідчить як про реальність контр-
олю колегії суддів над діяльністю консулів, так і про можливість апеляції 
останніх до верховної влади метрополії

[…] Раніше Маруффо був консулом Кафи і призначив там певну кількість 
податків для підтримання міста і без всякої для себе вигоди. Проте його хибно 
було звинувачено в користі і присуджено до штрафу у 100 соммо. Синдики [суд-
ді], які засудили Оливеріо Маруффо, були упереджені і погано поінформовані. 
Син Оливеріо Маруффо Марко просив їх передбачити можливість перегляду 
рішення, ухваленого у відсутність батька; так воно могло б бути скасоване на 
підставі ознайомлення з автентичними документальними свідченнями і на 
підставі показів самого Оливеріо Маруффо. Синдики голосуванням вирішили 
передбачити можливість такого перегляду. Але відомо, що після завершення 
їхніх повноважень і відбуття до Генуї, їх неможливо зібрати разом і забезпечити 
кворум для прийняття рішення. Позивач неодноразово просив тих, що входять 
до складу Ради Старійшин і Наглядової Колегії Романії, вислухати його скаргу 
і відновити справедливість, звільнивши його від безчестя та виплати штрафу 
і видатків по ньому. Оливеріо Маруффо просить, щоби дож і старійшини до-
ручили офіції Романії чи іншим достойним громадянам Генуї зібрати необхідні 
свідчення, тим більше що в Генує багато осіб, які тоді були в Кафі, і встановити 
істину.

Рішення дожа Рафаеле Адорно, старійшин і Наглядової Колегії Романії: 
доручити Наглядовій Колегії розібратись і призначити одного зі синдиків комуни 
[Генуї] для поради, як слід відповісти на дану петицію.

Карпов С. П. Регесты документов diversorum filze секретного архива Генуи, относящиеся к 
истории Причерноморья // Причерноморье в средние века. – Вып. ІІІ. – СПб., 1998. – С. 42–43. 
Переклад з латинської мови.

№ 71

1449 р. Генуя. – Положення Статуту Кафи про вищі органи управління та 
посадовців генуезької колонії

Положення про консула Кафи із зазначенням його повноважень як голови 
генуезьких володінь в усьому Причорномор’ї, встановленням фіксованого 
жалування, та різними застереженнями щодо занять будь-якою комерційною 
діяльністю, хабарництва та зловживання службовим положенням

Бажаючи приступити до початку Статуту Кафи та місць, які лежать у 
Великому [Чорному] морі, і встановити правила для Консула Кафи як голови 
та начальника означеного міста й усього Чорного моря та імперії Газарії, по-
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становляємо, узаконюємо і затверджуємо, по-перше, що Консул Кафи, який з 
часом має бути, на рік одержуватиме своєї платні 500 соммо кафської монети і 
що він ніяк не може, не сміє чи передбачати мати або одержувати прямо чи опо-
середковано іншого доходу, прибутку чи користі, окладу для старих службовців, 
що перебувають на утриманні, платні для нічних сторожів, слуг чи аргузіїв*, а 
лише звільнюється від податків на продовольство.

Не в праві також згаданий Консул звільнити невільника чи інших осіб 
від податків Кафи. Якщо ж він вчинить всупереч цьому, то повинен на по-
карання повернути усе, що він одержав, незважаючи на дану заборону, а крім 
того заплатити ще стільки ж, себто суму грошей, які не можна було брати, і 
штраф […].

Крім того, постановляємо і наказуємо, щоби згаданий Консул не смів і 
не думав брати на відкуп сам чи через інших ніяких інших податків і стягнень, 
ані збирати їх, ані доручати збирати їх іншим, ані якимось іншим чином брати 
в цьому участь, прямо чи опосередковано під штрафом 100 соммо, четверта 
частина з яких належить звинувачу.

Постановляємо понад те і узаконюємо, щоби згаданий пан Консул не 
міг, не смів і думати і не повинен був би займатися торгівлею, ані доручати 
торгувати від свого імені на весь час своєї каденції явно чи таємно, особисто 
чи через посередництво інших, в Кафі чи якомусь іншому місті, що підлягало 
б його віданню, під штрафом 500 за 100 усього того, чим і на яку суму він тор-
гуватиме. Такий штраф надходить до комуни Кафи і […] його четверта частина 
віддається звинувачеві, ім’я якого повинно тримати в секреті […].

[…] Консул по закінченні терміну каденції, коли синдики скінчать пере-
вірку його дій, повинен повернутися у Геную з тими самими кораблями, на яких 
прибуде його наступник або з іншими, шляхом найзручнішим, найскорішим і 
найкоротшим, під штрафом від 100 до 200 соммо […].

[…] Консул не може, не сміє і думати і не повинен брати чи залишати в 
себе якийсь дар чи подарунок від якої б не було персони, царствуючої чи на-
місницької, за винятком, коли він буде змушений прийняти на честь громади, бо 
буває, що [навколишні] намісники присилають конів чи щось подібне; але якби 
дар був надісланий йому, він повинен негайно відіслати його скарбниці […].

Не можна, однак, згаданому Консулу, самому чи через іншого, придбати 
подарунок, але можна прийняти лише їжу та напої, які він помірно міг би спо-
жити впродовж доби […].

Положення про вибори вищого представницького органу влади при Консу-
лі Кафи – Комітету Старійшин, який демонструє надання виборчого права 
громадянам та міщанам Кафи, описує процедуру таємного голосування під 
час виборів посадовців та приведення до присяги новообраних

Постановляємо і наказуємо, що пан Консул, щойно вступить на відправлен-
ня своєї посади, зобов’язується обрати раду з восьми старійшин нижчеподаним 
чином: чотири з них повинні бути громадянами, а четверо – обивателями Кафи. 

* Персональні охоронці консула.
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Сам пан Консул з массаріями(скарбниками), старим складом Ради Старійшин 
повинні обрати між ними двох старійшин і двох – якогось іншого нижчепойме-
нованих комісій, а саме Наглядового, з чотирьох генеральних синдиків і комітету 
Торговельного, дбаючи про рівне представництво громадян та обивателів. Ці 
вісім чиновників разом із Консулом і скарбниками повинні обрати новий Комі-
тет Старійшин киданням чорних і білих кульок, попередньо склавши присягу, 
що обиратимуть добре і по совісті. Не може ніхто бути допущений у згаданий 
Комітет, якщо за нього не було кинуто принаймні дві третини куль. Посада 
Старійшини триває лише шість місяців. Старійшини, обрані зазначеним поряд-
ком, повинні на початку своєї каденції присягнути на св. Євангелії, поклавши 
руку на св. Письмо, що будуть згадані та нижчепрописані правила виконувати і 
дивитися за їх виконанням, наскільки від них залежатиме, наказавши прочитати 
собі ці правила при заступанні на посаду […].

Устав для генуэзских колоний в Черном море, изданный в Генуе в 1449 году / Латинский текст 
с русским переводом В. Юргевича // Записки Одесского императорского общества истории и 
древностей. –Т. V. – Одесса, 1884. – С. 643–647; 651–652. Переклад з латинської мови.

№ 72

1453 р., березня 7. – Найраніший зі збережених документів Кримського 
ханату – тарханний ярлик, виданий правдоподібно палацевому лікарю 
Гекіму Ягьї; в ньому перераховано привілеї тархана, чим, між іншим, про-
являється тягар державних податків і поборів для звичайних підданців 
Кримського ханату

В ім’я Аллага милостивого і милосердного.
Силою Єдинобожжя і чудесами Мугаммада.
Силою Вічного Бога (Тенгрі) в краю Мугаммада, Пророка Божого.
Гаджжі Ґерей, слово моє.
Цього Великого Улусу огланам і бекам туменів, тисяч, сотень і десятків, 

далі – його головному дарузі Емінеку, який відає Кримським туменом, та беям, 
далі – головному дарузі Кирк-Єра Шаг-Мердану, їх бейству головному сотнику 
Халілю, його достойникам великим [мужам], його законознавцям (муфтіям) і 
професорам медресе (мюдеррісам), суддям та базарним приставам (мугтесібам), 
його суфіям і шейхам, його писарям дивану, “державцю великої тамги”* Агмеду 
Ходжі Гаджіке головному митникові та [митникам-] ваговикам (тартнакчи), 
далі – головному митнику Кирк-Єті-Йері і ваговикам, продовольчим комірникам 
(анбарчі), таврувальникам (яфтачі) та податківцям (ясакчі), так званим калан-
щикам (збирачам поземельного податку), сторожовим військам, пограничним 
і патрульним заставам!

Нехай вони [вищеперелічені у державця цього ярлика] не беруть і не 
кажуть [ніби це], мовляв “вершницький податок” (йорткан ясаги), мовляв 

* Ймовірно, завідувач палацевої канцелярії, аналог османського “нішанджи” – завідувача.
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“привальне” (кара конак), подаючи на доказ [своїх повноважень] документ чи 
що б там не було.

Нехай вони силою не вдираються у їхні доми і не змушують брати на 
постій.

Нехай вони не беруть з їхньої худоби чи землі податку фураж, мовляв, 
[це] податок провіантом (сосун, монг. шосун).

Нехай вони не забирають їхніх коней і тяглових тварин для [обслугову-
вання] гінців (улак).

Нехай вони не беруть податок, відрахування, мито та вагове від тих, хто 
б продав чи купив худобу та тяглових тварин, продав би чи купив рабів та 
рабинь.

Далі, нехай вони не збирають мито та тамгу, якщо хтось відправить арби 
з сіллю, власні арби з продовольством у [міста] Крим і Кафу. Нехай [вони] не 
кажуть, мовляв, [це] “патрульне” (кабакчилик), мовляв [це] “заставне” (кара-
коллук). Нехай вони не кажуть, мовляв, [це] седмина (гефте-єк) на податкову 
службу, мовляв, [це] збір за ловлю [втікачів?] (кап харчі), мовляв, [це] звичаєве 
за пулкуз (?), і не збирають [ці податки]. Ніхто, хто б вони не були, нехай не 
погрожують зброєю і силою нічого, хоч би що то було, не забирають. Ані най-
меншого і хоч би якого примусу, насильства, утисків, гніту, ворожості нехай 
вам не чинять.

Посли та подорожні, хто подорожує “зсередини” (тобто суходолом) на ко-
нях чи “ззовні” (себто морем) на кораблях, займається торгівлею, коли продає та 
купує, йдучи та приходячи гінці та провідники, пташники (кушчі) та барсники 
(барсчі), корабельники (гемічі), мостовщики (кьопрючі), перевальщики (гічючі), 
головам гільдій усередині міст, а назовні їх – старійшини краю, які мешкають 
у селах, особи, які відають щонайменшою і будь-якою податковою справою, усі 
проводирі, усі люди, усі загалом – нехай знають!

Державець цього ярлика Енгюрлі (з Анкари) Магмуд-оглу Гекім Ягья Ага 
був пожалуваний – нехай буде тарханом! Куди б він не сказав, нехай рушатиме 
[вільно і безперешкодно], куди б він не сказав, нехай крокуватиме! Від цього 
дня і надалі нехай від нього не беруть побору та стягнення. Нехай не нарахову-
ють і не беруть так званого річного (салиг). Нехай не кажуть, [що це, мовляв,] 
колуш кол[т]ка (“взаємна допомога”), і не чинять утисків, мовляв, воєнна по-
треба(?). Де б не було, якщо зберуть врожай, мовляв, комора продовольства, 
мовляв, комора сиру, що б не було – нехай [нічого такого] не говорять і [того] 
не забирають. Якщо хтось ослухається, мовляв, [це] звичаєве з току, і вчинить 
[відповідно], у Мене в [містах і округах] Кирк-єр, Крим, Кефе, Керч, Таман, 
Каба (Кабарда?), Кипчак, ніхто в місці, куди дійде мій наказ, хто б він не був, 
нехай не каже [мовляв] мито, вагове, данина, стягнення, і з Гекіма Ягьї нехай 
[того] не збирають.

Ми сказали: “Перебуваючи у покої і ведучи праведне і скромне життя, 
нехай [пожалувані] творять нашим предкам увечері і зранку, вранці та ввечері 
у п’ятиразових намазах молитву і благословення”.

Далі Ми сказали: “Зважаючи на твої минулі подвиги, яке б не знайшлося 
[в тебе] слово, нехай попросить”.
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Далі Ми сказали: “[Коли] ми таким чином постановили і вчинили від-
повідно до цього ярлика, [тоді] що доброго буде тим особам, які чинитимуть 
утиски, насильства, гніт і ворожість Гекіму Ягьї, якого Ми учинили тарханом? 
Нехай же вони бояться!”

Що би ми тут не сказали, ми видали ярлик, що містить усе це, із зо-
лотим вензелем та червоною тамгою. За літочисленням у рік курки вісімсот 
п’ятдесят сьомий, у щасливому місяці сафарі 26-го дня в понеділок. Написано 
у Великій Орді, у Кирк-єрі у палаці. Було представлено головним суддею (кади-
ль-куддат – “суддя над суддями”) Мевляною Садр-і-Джиганом. Написав Алі 
Бахши [писар].

Özyetgin A. M. Altınordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin ve Üslûp Incelemesi. – 
Ankara: TDK, 1996. – S. 112–115. Переклад з чагатайської мови.

№ 73

1466 р., квітня 10. Ставка на р. Азугли-Узень (?). – Лист (бітік) золотоор-
динського хана Мугаммада (1465–1466) османському султану Мегмеду 
Завойовнику, відправлений з купцем Гаджжі Агмадом, із запрошенням 
до обміну торговельними караванами та підтримання дипломатичних сто-
сунків через купців-дипломатів

Він!
Могутністю неповторною і чудодійствами Мугаммадовими і міцніючою 

беззаперечністю Магмудовою – най увічнить Аллаг царювання його!
Проводиреві султанів – милістю владики обох світів – найвеличнішому 

султану Мегмеду Ґазі пребагато вітань – по тому, як вони надійдуть, повідомля-
ється, що посли-посланці наших давніх ханів – наших предків і посли-посланці 
з найкращих колишніх Ваших людей приходили один до одного, купецькі кара-
вани приходили один до одного, подарунками та привітаннями обмінювалися, 
взаємно питалися про гаразд і здоров’я, дружбою-братерством досягали милості 
Всевишнього Аллага. Дякуючи милості Аллага, коли велике місце попередніх 
хані – наших пращурів – було милостиво подароване нам і в той час, коли 
ми за звичаєм наших попередніх кращих людей постановляли обмінюватися 
послами-посланцями, купецькими караванами, взаємно спитатися про гаразд і 
здоров’я, сталося багато поважних справ, тому наші люди не могли приїхати з 
цієї причини. Тепер же милістю Єдиного і Сущого Всевишнього Аллага, якщо 
з цього дня, примножуючи дружбу наших давніх добрих людей, примножаться 
добрі між нами стосунки, зміцнюючи у майбутньому дружбу поміж нами, наші 
добрі люди почнуть ходити один до одного, то [про це] дальній [государ] почує, 
а ближчий [государ] побачить. У минущому світі посеред друзів-ворогів чи не 
це буде доброю славою?

Вважаючи так, відправили ми [до Вас] послом від давніх літ старого мо-
лільника за нас іменем Гаджжі Агмад, аби повідомити про наше добре здоров’я і 
лицезріти Ваш гаразд, відвезти вагоменьке привітання і легенький подарунок.
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Писано у рік курки, за літочисленням [гіджри] вісімсот сімдесятого року, 
благословенного місяця берата, п’ятого [дня] по старому, коли Велика Орда була 
на березі Азугли-Узень, у вівторок.

Григорьев А. П. Письма золотоордынских ханов // Тюркологический сборник, 1975. – М., 1978. – 
С. 241–242. Переклад з чагатайської мови.

№ 74

1475 р., липень. – Фрагмент листа хана Менґлі Ґерея до неназваного осман-
ського достойника із подякою за визволення з генуезького полону і ви-
знанням себе ставлеником османського султана, чим було створено фор-
мальний прецедент для підданства кримських ханів династії Османів

[…] заточений у темниці, я чув, як говорилося про Ваші високі і достох-
вальні якості, і я сподівався на те, що від Вас прийде привітання. Хвала Алла-
гові! Це сподівання нині здійснилося, Кефе стало країною ісламу і я знайшов 
привітання. Милістю Аллага, звільнений з темниці, я опинився ставлеником 
(тікме) нашого падишага*. Як я можу відплатити цей борг, якщо Бог не дасть 
мені засобу? Потрібно, аби Ваша милість захистила мене у присутності нашого 
падишага. Я виказав у присутності Агмеда Паші вірність, покірність і визнання 
нашого падишага і пообіцяв бути другом друзям падишага та ворогом його 
ворогам. Я тримаюся моїх обіцянок. Хоча мої вороги численні, я відмовляюся 
промовляти брехню та піддаватися інтригам. Я боюся, щоб Ви не довірилися 
наклепам. Не гнівайтеся на мене, перш ніж дістанете новини від мене. У спо-
діванні удостоїтися Вашої милості та довіри, цей лист Вам надіслано у першій 
декаді місяця ребі-уль-еввеля року вісімсот вісімдесят.

Le Khanat de Crimée dans les Archives du Musée du Palais de Topkapı / Présenté par A. Bennigsen, 
P. N. Boratav, D. Desaive, Ch. Lemercier-Quelquejay. – Paris, 1978. – P. 55–57. Переклад з османсько-
турецької мови.

№ 75

1475 р., літо-осінь. – Зведення з повідомлень про організоване плюндру-
вання османськими військами під проводом великого везіра Ґедюка Аг-
меда Паши захопленого міста Кафи, для якого застосовувався перепис 
населення й майна та залучалися місцеві колаборанти

6 червня 1475 р. [османський головнокомандувач] Ґедюк Агмед [Паша] 
погодився на укладення триденного припинення воєнних дій. Одразу було роз-
почато власне переговори. До табору турецького вирушили чотири визначних 

* Османський султан Мегмед ІІ Завойовник (1451–1481).
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мешканця, а власне Джуліано Фієскі, Баттіста Аллегрі, Сісто Чентуріоне і Грегоріо 
Россо […] Кафські парламентарії та представники паші уклали наступні умови 
здачі міста: мешканці Кафи та їхнє майно залишаться недоторканими; усі меш-
канці Кафи, які народилися та оженилися у Кафі, можуть залишатися на місці, 
виплачуючи лише харадж на користь султана; решта осіб, яка перебуває в Кафі 
тимчасово, може або лишитися на місці, або виїхати, забравши своє майно.

Цей договір був підписаний делегатами кафської влади без попереднього 
погодження з народом. З тієї причини зчинилося обурення діями генуезьких 
парламентарів.

У день капітуляції турецькі переможці підняли свої прапори на воротах 
Сан-Джорджо та Сан-Теодоро. Консул [Оберто Скварчафіко] з його радниками 
віддали в руки паші урядовий палац […]. 7 червня було оголошено розпоря-
дження, щоби міщани знесли зброю до старого палацу консула […]. Упродовж 
наступних двох днів було проведено масові арешти. Було ув’язнено усіх чужо-
земців, які були у Кафі, а саме італійців, поляків, русинів, грузинів, черкесів та 
інших. У них було конфісковано всю їхню власність […]. Конфіскована здобич 
була колосальною, і сам Ґедюк, як казали, мав дістати з того джерела 25 тис. 
дукатів.

Після пограбування чужоземців великий везір взявся за місцеву люд-
ність […]. [Названі вище] Аллегрі, Чентуріоне, Россо і Фієскі стали довіреними 
мужами везіра. До них долучився такий собі Альвіджо Гаспе […].

9 та 10 червня чотири названі кафіота під керівництвом писаря великого 
везіра провели за його наказом перепис італійців, греків, вірмен, євреїв та інших. 
Враховувалося походження кожного мешканця, його професія, час проживання 
у Кафі, майно, місце походження, сімейний стан включно з часом перебування 
у шлюбі. Тоді виявилося, що в Кафі налічувалося до 70 тисяч населення і 8 
тисяч будинків.

12 і 13 червня кафіотам було видано розпорядження під страхом смерті 
привести на огляд усіх своїх дітей віком від 7 до 20 літ […]. Огляд зібраних 
дітей проводив сам здобувач міста. Один зі свідків катастрофи повідомляє, що 
переможці забрали тоді 3000 хлопців і 450 дівчат […].

Протягом тих самих днів кафіоти були позбавлені всіх своїх невільників, 
які в кількості 3 тисяч перейшли у власність турків. Лише декого з них викупили 
їхні старі власники. Також було оголошено про негайну сплату на користь султана 
хараджу (данини). Він становив від 50 до 100 аспрів залежно від маєтності.

17 червня мешканці Кафи довідалися про те, що вони мають повернутися 
до нормальних занять […].

Małowist Marian. Kaffa – kolonia genueńska na Krymie i problem wsсhodni w latach 1453 – 1475. – 
Warszawa, 1947. – S. 333–336. Переклад з польської мови.
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№ 76

[1479–1480 рр.] – Перелік бояр у “Вержанском пути” “за Днепром” із за-
значенням їхніх зобов’язань військової служби на користь великого князя 
литовського відповідно до розмірів земельних володінь

За Днепромъ бояръ у Вержанъском пути
Лукъянъ Лапътевичъ. Васько Чортовичъ, братъ его Ивашъко. Олферъ 

Маръдасовъ, сы ны в него тры: одинъ у поделе, а два с нимъ живуть. Сенько 
Водохлища, сыны в него два и тыи по служъбамъ. Близнаковъ Василеи, сынъ 
в него одинъ, братъ его Ивашъко, а тре тий братъ Михайло; вси три одно село 
дер жать, одну служъбу служать. Ферзиковъ Сенько, братъ его Ивашъко, третии 
братъ Занько, четвертыи братъ Федко; одно село держать, служъбу служать 
одну. Иванъ Гермневъ, въ него тры сыны; братъ его Тарасъ, в него два сыны; 
братъ ихъ Нестеръ, сынъ в него одинъ; вси тыи тры браты в поделе, двема 
служъбами служать. Иванъ Плакъса, братъ его Яковъ в поделе; село одно, 
служъба одна. Семенъ Федковъ. Кудинъ Путникъ, в него два сыны, трети[й] 
у служъбе; братоничъ Кудиновъ Ивашъко; двема служъбами служать. Иванъ 
Босолыковъ, братъ его Фома, третии братъ Сысои; вси у поделе, служъба одна. 
Ходыка Варварынъ. Сенько Отьчичъ, в него тры сыны – два с нимъ, третим въ 
служъбе. Ермакъ Бороднъ, в него тры сыны – служъ ба. Ивашъко Маръшинъ – 
служ(ба). Олешъко Наришъкинъ – служ(ба). Олешъко, Федоровъ сынъ, в него 
два сыны, одинъ малъ – служ(ба). Семенъ, братъ его Иванъ, третии братъ Ми-
кита, четвертыи братъ Юшъко Русановъ а Федько; тыи пять въси у разъделе, 
служъба одна. Иванъ Деръповъ – служъба. Федько, Моисеевъ сынъ – служъба. 
Микула, Симоновъ сынъ – служъба.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 4 (1479–1491). Užrašymų knyga 4. – Vilnius, 2004. – S. 155–156.

№ 77

[1480 р., квітень]. – Присяга Олізара Шиловича, луцького намісника, на 
вірну службу королю польському і великому князю литовському з обі-
цянкою нікому не передавати держання Луцького замку

Я, панъ Олизар Шиловичъ, присегаю Богу и Пречистой Ег(о) Матери, и 
всимъ с(ве)тымъ, и королю его м(и)л(о)сти на томъ, иже ми его м(и)л(о)сти, 
г(о)с(по)д(а)ру королю, служити верно, к Великому Князству Литовъскому 
при ять, а што слышавъши о недобромъ его м(и)л(о)сти, то ми его м(и)л(о)сти 
поведать. А тежъ, што ми его м(и)л(о)сть полецилъ и далъ Лучоскъ держати, 
маю тот город Лучоскъ держати веръно на короля его м(и)л(о)сть к Великому 
Княжъству Литовъскому, а не маю его никому спускати, ани ко однои инъшои 
стороне, толко г(о)с(по)д(а)ру королю его м(и)л(о)сти и Великому Княжъству 
Ли товскому. А, Боже того не даи, господара ко роля если бы не стало, тогды тотъ 
городъ Луческъ маю спустите сыну его м(и)л(о)сти, котории будеш на Великомъ 
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Княжъстве Литовъскомъ, и Великому Княжъству Литовъ скому. Если то здержу, 
Боже помози ми, а ес ли не здержу, побий ме Богъ въ души и въ теле, etc., etc.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 4 (1479–1491). Užrašymų knyga 4. – Vilnius, 2004. – № 57. – S. 107–
108.

№ 78

Бл. 1487 р. – Скорочений виклад таємного допису до османського султана 
Баєзіда ІІ про службові зловживання урядового податного комісара (еміна) 
порту міста Кефе, який засвідчує сваволю та корупцію останнього, і в той 
же час демонструє ефективність османського комісаріату у справі контр-
олю за діями урядовців на провінції

Казус__________________________________________________________
Нехай Аллаг Всевишній зробить вічним султанат їхньої високості Султана 

Баєзіда, продовжить його життя та щастя! Є надія, що розслідувавши невдяч-
ність одного з мізерників Кефе, Ви побачите, скільки з рук цього еміна Ягьї 
коїться гніту [Вашим підданцям]! Азаби та навіть яничари плачуть і стогнуть 
від його безчестя і волають [по допомогу], а той сидить [собі на своїй посаді], 
проїдаючи падишагове добро, неначе своє власне, сидить, тримаючи в страху 
край, примовляючи “Я – ставленик (дікме) [самого кадіаскера Румелії Чандарли] 
Ібрагіма Паші – відтепер хто мене скине?” Санджакбей (губернатор провінції 
Кефе) та кадії (судді) не знають про його заяви та залякування. Нині, є надія, 
що Ви [мій Падишагу] накажете розслідувати вчинки цього мізерника. Заради 
душі Вашого батька* – нехай буде запашною його могила! – та заради душі Му-
гаммада Обранця [Аллага] – нехай будуть над ним благословення [Аллага]! – Ви 
побачите списані у цьому дефтері всі казуси і накажете [їх] розслідувати. Тоді 
Ви побачите, скільки гніту коїться над падишагськими нещасними! […]

Казус__________________________________________________________
Під час набору азабів (добровольці, які несли морську та гарнізонну 

службу) він бере один золотий (філорі) з кожного. Він записує одних, як таких, 
хто одержує платню, а інших – ні. Тоді він не платить зареєстровану платню, а 
тримає її для себе і платить за хабарі тим, хто був занесений у списки без платні. 
Коли азаби звільняються зі служби, він (Ягья) не платить їм платню, що набігає 
на час їх звільнення (за декілька місяців від попередньої виплати). Також він 
часто набирає та звільняє азабів без оповіщення санджакбея та аги азабів.

Казус__________________________________________________________
Перед цим процедура була такою. Довірений писар санджакбея та ага азабів 

збиралися разом для проведення виплат азабам. Кожен записував дані у свій 
реєстр у час роздачі платні. Тепер же Ягья проводить виплати самостійно. Іноді 

* Мегмед ІІ Завойовник.
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платні не видається по чотири-п’ять місяців. Зубожілі азаби ідуть жебрати до 
нього. Тоді він погоджується заплатити їм лише після одержання хабарів. Тепер 
азаби не торкаються навіть половини належної їм платні, тоді як до Порти були 
послані [звітні] реєстри про те, ніби платня була заплачена повністю. Емін Ягья 
каже, мовляв, Кефе – це не Геліболу, тобто уся відповідальність за збирання та 
розподіл прибутків покладена на мене одного. Нехай Султан спитає теперішнього 
дефтердара Джендереджі-оглу, чи є це правда, чи ні.

Казус__________________________________________________________
Тут розкривається, які несправедливості чиняться проти Ваших рабів 

яничарів. На загал, він затримує платню на два-три місяці під приводом, що на 
митниці не зібрано ніяких прибутків. Він робить вигляд, ніби відкупи є збит-
кові, але тоді чому прибутки зросли до одного мільйона акче? Проте коли ми 
питаємо відкупників митниці, вони кажуть, мовляв, в нас повно грошей, але усі 
їх забрав емін. Насправді емін та відкупники разом за згодою розпоряджаються 
султанськими грошима. Вони позичають їх людям під відсотки або інвестують 
у торгівлю рабами і рабинями з Черкесії і привласнюють собі прибуток. Його 
обов’язком як еміна є покласти прибутки у скарбницю і запечатати їх. Усі раби 
і рабині, які потрапляють у розпорядження до відкупників податків, повинні 
знаходитися у його коморі. Якщо він стверджує, що придбав їх, Ви не повинні 
йому довіряти.

Казус__________________________________________________________
Ось як він взаємодіє з бейту-ль-мальджи*. Один купець з Персії, вбитий у 

Тамані невірними, залишив по собі шість тисяч чадр, а також рабинь на додачу 
до його особистими речами. Продані як належить, вони повинні були б дати 
тридцять тисяч кефських акче. Але він продав чадри бейту-ль-мальджи по два 
з половиною кефських акче за штуку попри те, що люди при кадійському суді 
Тамані пропонували в кредит на три місяці по три-чотири акче. Так що сума 
за майно померлого купця, порахована у суді, на двадцять тисяч акче менша за 
реальну ціну, і відкупник купує його за цією ціною. Після цього відкупник та 
емін розпоряджаються ним, як хочуть. У всьому цьому можна переконатися з 
реєстрів судових рішень кадія, і всі люди у Тамані знають про це.

Казус__________________________________________________________
Один руський купець помер у Кефе і залишив по собі майна на вісім ти-

сяч акче. Бейту-ль-мальджи усе його забрали. Також бейту-ль-мальджи в Азаку 
забрали його майна на шість тисяч акче. Нічого з цього не дісталося султанові. 
Правила щодо такого майна добре відомі султанові.

Казус__________________________________________________________
Один купець на ім’я Гаджжі Небі, який тримає крамниці, що належать 

султанові, приніс орендну плату за них до емінової скарбниці. Ягья заперечив, 

* Агент складу, в якому зберігалося майно, залишене померлими без спадкоємців.
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що одержав ці гроші і зажадав заплатити ще раз. Небі був неспроможний за-
платити ще раз, після чого емін Ягья надав Небі позику під відсотки за оренду. 
Ніколи не бачено, щоб емін надавав позику на оренду під відсотки.

Казус__________________________________________________________
Донині прибутки з портів [провінції Кефе] щодня зростали і без ново-

введень. Нині Ягья, доповідаючи Порті по-своєму, запровадив нечувані ново-
введення у Татському ілі. Через ці нововведення джерела прибутків повинні були 
б також зрости. Проте прибутки віддано на відкуп за попередніми ставками. 
Причини цього належить розслідувати самому султанові.

Казус__________________________________________________________
Повинно знати, що цей емін зібрав значно більше хараджу (поголовного 

податку), ніж він послав Порті. Деякі з надлишків походять від спадкоємців 
тих, хто у попередніх роках був занесений у реєстри і помер, а також від своїх 
власних стягнень, які він удає за нібито внесені до реєстрів хараджу. У давни-
ну був тут один невірний, відомий під іменем Шканаз-оглу (“син Ашкеназа”), 
який звичайно окремо вів мовою невірних реєстр тих, хто підлягав стягненню 
хараджа (данини). Цей Ягья знайшов ці старі реєстри і, наполягаючи на тому, 
що ті померлі, які були занесені до них, були вписані до нового реєстру, він 
зібрав харадж за них. Теперішній реєстр, посланий Порті, це той самий, що 
Джендереджі-оглу використовував для збирання податків і відіслав до Порти. 
Якщо ці імена справді внесені до реєстру, чому тоді Джендереджі-оглу не зібрав 
їх? Реєстри Джендереджі-оглу повинно відіслати назад у Кефе з інспектором, 
щоби побачити, який надлишок зібрав [на свою користь] Ягья.

Казус__________________________________________________________
Донині, коли емін збирав харадж, кадій або призначена ним особа засіда-

ли разом [з еміном]. Уже два роки ані кадій, ані призначена ним особа не були 
присутні, коли Ягья збирав харадж. Він сам збирав харадж у власній конторі. 
Султан може запитати в кадія, чому Ягья не хоче, щоби кадій сидів з ним під 
час збирання хараджу.

Казус__________________________________________________________
Султан послав кілька наказів своїм представникам у Румелії та Анатолії, 

щоби зібрати додатково по двадцять акче з заможних невірних і по десять акче 
з бідних невірних. У Кефе також цей наказ було одержано. За губернаторства 
Касима Паші емін збирав харадж разом з цими додатковими акче. Потім, як 
прийшов цей емін, султан через співчуття до бідних надіслав – за поданням 
Касима Паші – новий наказ з тим, щоб він повернув додатково зібрані гроші 
бідним. Тепер, мабуть, менше половини цих грошей дійшло до бідняків. Усе це 
неможливо заперечити, бо воно відомо санджакбею, кадіям, мюдеррісам (про-
фесорам медресе) та міським мужам. Ми не можемо через брак місця говорити 
про менш важливі речі. Про його розкрадання султанських грошей можна 
судити з того, що на час свого прибуття в Ягьї не було жодного акче, тоді як 
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тепер нема такого великого купця (базарґян), який би не брав у нього грошові 
позики під відсотки. Але як гроші, так і бідняки належать султану. Най буде 
здоровий падишаг!

Казус__________________________________________________________
Місцеві кадії не можуть виконувати своїх обов’язків, тому що вони бояться 

[цього] еміна. Він рве на шматки їхні папери і відвертається спиною від їхніх 
постанов. На порушення шаріату і всупереч постанові кадія Кефе він одружив-
ся з розлученою жінкою, чий законний очікувальний період після розлучення 
ще не вибіг. Чуючи чутки, як скривджені люди подають їхні скарги султанові, 
він готується втекти і каже, що його було закликано до Порти, щоби запропо-
нувати вищу посаду.

Най Аллаг поспівчуває людині, що є приятелем Султану і читає йому 
цей допис!

İnalcık H. The Customs Register of Caffa, 1487–1490 [Sources and Studies on the Ottoman Black 
Sea. Vol. I.] / Ed. V. Ostapchuk. – Cambridge, Mass., 1996. – P. 99–102 (переклад англійською); 
151–156 (текст), XI–XІI (факсиміле). Переклад з османсько-турецької мови.

№ 79

1490 р., серпня 28. – Уривок зі звіту кадія м. Кілія до імперського уряду 
про джерела прибутків, які могли б підлягати оподаткуванню державною 
скарбницею, який демонструє відповідальність та повноваження кадіїв 
(суддів) як урядових агентів на провінції щодо визначення джерел дер-
жавних прибутків відповідно до норм ісламського та султанського права; 
у документі також засвідчено щільний та ефективний контроль централь-
ного уряду за роботою провінційних урядовців

Причина, чому ми представляємо Султанському Порогу всі ці речі, як 
вони відбуваються, є та, що ми дістали імперський наказ від Порти – що його 
кожен в цілому світі мусить слухатися – в якому постійно наказувалося на-
ступне: якщо будь-яке джерело прибутку було не включене до прибуткових 
промислів (мукатаа), що були віддані відкупникові, тоді я, кадій, повинен би 
віднести володіння ним до султанської скарбниці. Мені належало б ретельно 
дослідити, чи [якийсь відкупник зміг] би взятися за нього за певну суму грошей. 
Я повинен би віддати його (джерело прибутку) на відкуп і доповісти [про це] 
Порті, щоби воно було занесене у реєстри [податкових промислів] (мукатаат 
дефтерлері). Так, наприклад, згадувалося, що серед таких джерел прибутку, 
як штрафи, податок на наречених, які тримають санджакбеї [Кефе]. [Винна] 
монополія і сіль, що ввозиться з Молдавії та інших місць, поки що нікому не 
були віддані на відкуп. Подібно, ніхто не брав на відкуп мал-і ґаіб (податок за 
повернену худобу, що втекла), мал-і мефкуд (податок за власність, повернену 
відсутнім певний час спадкоємцям), бейту-ль-мал (склад власності померлих без 
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спадкоємців), і десятину із зернових (ошр-і галлат). Однак агент Іскендера Бега 
[Міхал-оглу] засперечався з відкупником податків за розпорядження і вони усе 
ще сперечаються про це. В дійсності ж ніхто не став його законним державцем. 
Остаточне ж рішення належить султану! […]

Також збір під назвою селяметі-і араба (возова повинність), що звичайно 
збирався на користь султанської скарбниці. Його було віддано на відкуп із за-
пропонованими вище поправками після того, як про цю справу було зроблене 
представлення Порті (себто імперському уряду) і було одержано наказ, що до-
зволяв продаж [цього відкупу на аукціоні].

[…] Було зроблене представлення султанському уряду, що рента за бозахане 
(пивниці бузи) та мумхане (свічні майстерні) і збір по одному акче за голову 
бранця та за голову коня під час транзиту через порт були віддані на відкуп за 
певну суму грошей, але потім надійшов другий наказ із запитом про відкупників, 
які були донині і який вони дали прибуток. [Відповідно до цього наказу були 
проведені розслідування і представлено доповідь про те, що насправді] над-
ходження від бозахане та свічної монополії поки що нікому не були віддані на 
відкуп і що їх тримають їхні фактичні власники і що обсяги прибутків відомі 
лише їм. Щодо податку в одне акче за бранців та коней [які провозяться через] 
порт, його взагалі не було віддано на відкуп. Ніхто його не контролює. Позаяк 
було наказано доповісти про ці речі у подробицях, оцим вони й представлені 
Порті. Остаточне ж рішення належить султану! […]

İnalcık H. The Customs Register of Caffa, 1487–1490 [Sources and Studies on the Ottoman Black 
Sea. Vol. I.] / Ed. V. Ostapchuk. – Cambridge, Mass., 1996. – P. 103–105 (переклад англійською); 
162–165 (текст), XVII–XXI (факсиміле). Переклад з османсько-турецької мови.

№ 80

1496 р. – Витяг зі статуту короля Яна Ольбрахта про урядників і місце 
проведення старостинських судів

De locis Iudiciorum Capitaneorum et quatuor articulis iudicandis
Item ad tollendum nonnullorum Capitaneorum abusus: dum videlicet relictis 

Capitaneatuum locis consvetis in quibus judicia excercere consveverunt: nonnunquam 
Tribunalia Judiciorum suorum in locis officio ipsorum alienis constituunt, decrevimus 
et statuimus, ut ipsi Capitanei Terrarum ac Districtuum non in alijs judicent locis, 
quam Capitaneatuum proprijs, alias in quibus judicia esse consveverunt, articulos 
tamen quatuor duntaxat in privilegio praeinserto descriptos.

De iudicis Capitaneorum quot vicibus celebrabuntur
Haec autem Judicia celebrabunt in sex septimanis quibus personaliter intersint, 

et quoties non interessent contituent Judicem nobilem possessionatum in eodem 
Capitaneatu domicilium habentem, causasque et judicia discernere scientem, quod 
faciant sub privatione Capitaneatus, cui poenae subijcientur quotiescunque causa 
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quacunque privata impediti judicijs non interessent, excepto quod propter necessitates 
aut actiones Reipublicae vel nostras interesse non valerent.

De nullitate Judicij Capitaneorum
Et nihilominus si quid ultra articulos quatuor aut in alijs temporibus et locis 

inconsvetis judicarent; id irritum, et inane esse volumus et decernimus.

Пе р е к л а д

Про місце старостинських судів і чотири статті судіння
Потім для використання у всіх староствах: доки як личить залишені на 

місцях уряди старости звиклі, в яких суд відбуватися має, від часу до часу 
трибунали свої суди на місці цих урядів призначатимуть, це проголошуємо і 
встановлюємо, що самі старости земель і повітів судитимуть не в інших місцях, 
а власне в старостві, статей однак чотирьох дотримуючись, які в привілеях за-
писані.

Про старостинські суди, як довго вони відбуватимуться
Далі суди відбуватимуться протягом шести тижнів, якими особисто завід-

уватимуть, і те, як часто назначатимуть, забезпечуватиме шляхетський суд, який 
засідає в цьому старостві на місці, і справи та суд розділяти вміє, що роблять 
під опікою староства, якій карі підлягають і кожного разу, як тільки приватна 
справа недоступна судам буде, за винятком того, що стосується небезпеки або 
діяльності держави або наших інтересів стосуватиметься.

Про уневажнення старостинських судів
І в жоден спосіб, якщо щось понад чотири статті або в інші терміни і 

в інших місцях незвиклих судитимуть, це бажаємо і наказуємо уневажнити і 
стерти.

Volumina Legum. – Petersburg, 1859. – T. I. – P. 118. Мова латинська.

№ 81

1499 р., травня 3. Краків. – Номінація королем Яном Ольбрахтом белзько-
го воєводу Петра Мишковського на старосту львівського і генерального 
руських земель

Iohannes Albertus dei gracia rex Polonie, suppremus dux Lithuanie, Russie 
Prussieque etc. dominus et heres, una cum prelatis et baronibus consiliariis nostris, 
recognoscimus tenore presencium quibus expedit universis: quomodo attenta ma-
gnifici Petri Myschkowszky pallatini Belzensis sincere nobis [dilecti] fidei integritate 
et in rebus gerendis pericia, sibi capitaneatum nostrum Leopoliensem integrum cum 
opidis videlicet: Glynyany, Scziezycz, Wyszna et Busko cum omnibus villis, eciam 
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cum omnibus utilitatibus, proventibus magnis et parvis, ab antique quomodolibet ad 
prefatam Leopolim Busko et villas pertinentibus [conferimus] eundem pro defensione 
terrarum Russie in capitaneum generalem constituentes. Cui quidem Petro pallatino 
quolibet anno mille florenos pro coquina sua, sicut iam anno presenti dedimus, dare 
debemus interim quo cum Turco bellum habuerimus, ipseque Petrus pallatinus in 
capitaneatu prefato prestiterit; si vero cum eodem Turco pacem habuerimus ipsumque 
de capitaneatu eodem amoverimus, a solucione predictorum mille florenorum erimus 
liberi et absolute. Debebimus tamen cum eodem Petro mittere aliquem nuncium 
nostrum ad revidendum et conspiciendum proventus capitaneatus prefati, qui cum 
ipso Petro tractabit et concludet de numero familie, quam idem ipse Petrus pallatinus 
pro defensione Thartarorum servare debebit iuxta suam possibilitatem. Item cum 
quibuscumque rebus eidem pallatino castra condescendemus, cum his eciam omnibus 
viceversa condescendere debet. Item pixides et pulveres, quociens deficient, eidem dare 
et mittere debebimus. Item ipse Petrus pallatinus debebit exploratores fideles et dili-
gentes servare interim, quo trecenti floreni sibi dati per nos sufficient, de quibus ipse 
nobis racionem facere debebit; deficientibus vero prefatis tricentis florenis, debebimus 
eundem Petrum pro aliis exploratoribus de cetero servandis providere. Item quando 
voluerimus vel placuerit nobis aliquem alium in capitaneum ibidem constituere, tunc 
debemus eidem Petro pallatino notificare ante hoc unum quartale anni; similiter et 
ipse cum nollet ibidem morari, tunc nobis eciam debet manifestare ante quartuale 
anni, et nos alium loco sui in capitaneum constituere tenebimur. Harum quibus si-
gillum nostrum presentibus est subappensum testimonio literarum. Datum Cracovie, 
feria sexta festi invencionis sancte crucis, anno domini millesimo quadringentesimo 
nonagesimo nono, regni nostri septimo.

Relacio eiusdem reverendi in Christo patris domini Vincencii de Przeramb 
episcopi Plocensis et regni Polonie vicecancelarii.

Пе р е к л а д

Ян Ольбрахт, Божою ласкою король Польщі, великий князь Литви, Русі, 
Пруссії і т.д. пан і володар, разом з прелатами та достойниками нашої коро-
лівської ради, визнаємо змістом цієї грамоти всім, кому потрібно. Оскільки, 
звертаючи увагу на вельможного Петра Мишковського, белзького воєводу, 
щиро нам милого, вірного, пильного й у речах досвідченого, призначаємо на 
наше генеральне львівське староство, разом з містами: Глиняни, Щирець, Ви-
шня і Бусько, зі всіма селами, навіть зі всіма добрами, великими і маленькими 
прибутками, віддавна до Львова, Буська і сіл належними, з метою захисту 
руських земель. Цьому Петру, воєводі, будь-якого року, як, наприклад, поточ-
ного, даємо тисячу злотих на кухню, давати зобов’язуватимемося у разі війни 
з турками, коли Петро, воєвода, на згаданому старостві залишатиметься; якщо 
з турками матимемо мир і його зі староства усунемо, тоді ми будемо звільнені 
від обов’язку платити згадану тисячу злотих. Зобов’язуємось навіть з цим Пе-
тром висилати наших гінців для ретельного огляду і нагляду над прибутками 
згаданого староства, які з Петром обходитимуть і включатимуть всі сім’ї, які 
далі цей Петро, воєвода, від нападу татар зобов’язаний захищати в міру своїх 
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можливостей. Далі з будь-якими речами цьому воєводі замок доручаємо, який 
він зобов’язаний натомість нікому не доручати. Далі пушок і рушниць, скіль-
ки бракуватиме, зобов’язуємось давати та висилати. Далі цей Петро, воєвода, 
зобов’язується слуг вірних і старанних тим часом пильнувати, які нам платять 
триста злотих, з яких перед нами рахунок складати зобов’язаний; про тих же, 
які не сплачуватимуть згаданих триста злотих, зобов’язуємось перед Петром з 
інших джерел піклуватися. Далі коли забажаємо або буде постановлено, щоб 
когось іншого на це староство призначити, тоді обіцяємо цього воєводу Петра 
повідомити перед цим за квартал, подібно як хтось інший так забажає вчинити, 
тоді нас зобов’язаний повідомити за квартал, і ми іншого на місце старости при-
значити обіцяємо. На підтвердження цієї грамоти в присутності свідків наша 
печатка є привішана. Дано в Кракові, в суботу, на свято Воздвиження Чесного 
Хреста Господнього, року Божого 1499, панування нашого – 7.

Реляція велебного в Христі Вінценція з Пшерамб, плоцького єпископа та 
віце-канцлера Польського королівства.

Archiwum Komisyi Historycznej. – Kraków, 1898. – T. VIII. – S. 312–313. Мова латинська.

№ 82

1499 р., червня 23. Вільно. – Привілей великого князя Литовського Олек-
сандра князю Костянтину Острозькому, великому гетьману литовському, 
старості брацлавському і звенигородському, за вірну службу та заслуги 
на маєток Звягель і волость у Київському повіті, раніше належних князям 
Василю та Андрію Семеновичам Звягельським; наданий за згоди Панів-
Ради

Во имя Боже амин. Абы запомненя рѣчи с часов вдѣланыхъ не вдѣлалобы 
шкоды, слышно ест ажбы вчинки людъскии, которыижь [съ] часомъ отходят 
достаточнымъ сведетствомъ листов и на потомъ будучимъ былибы явны. Для 
того ку вѣчныи рѣчи памети мы, Олександръ, Божею милостью великий кн[я]зь 
литовский, руский, жомойтский и иних пан и дѣдич, чинимъ знаменито симъ 
н[а]шимъ листомъ, которымъ слушит всимъ нинѣ и потомъ будучим который 
на сес н[а]шь листъ посмотрит, иж вбачивши вѣрныи службы и шляхотне 
вроженого кн[я]жати Костентина Ивановича Острозского, вышшого гетмана 
великого кн[я]зьства литовского, старости бряславского и звинигородского в 
тот час будучого, которыи службы гораздо служил есть, и мы, видечи вчинки и 
хотячи его рыхлейшого вчинити ку тымже вчинкомъ, ему имѣне н[а]ше именемъ 
Звягол зо всими его приселки в повѣте Киевскомъ, што держал первѣй сего 
кн[я]зь Василей а кн[я]зь Андрѣй Семеновичи Звяголские, дали есмо ласкаве 
черес сес н[а]шъ листъ даемъ и записуемъ зо всими людми к том имѣню здав-
на прислушаючими и з ихъ службами и з роботами и теж с платы и цынши и 
з мытом и зо всими иными доходы грошей и теж меду данми, из ролями, из 
гаи, из боры, из борътями, ис синожатми, с паствами, з лозами, ис хворосты, з 
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ловы звериными и теж з ловы бобровыми, ис принадами пташими, из рѣками, 
из малыми рѣчками, с озеры, ис ставы, ис крыницами з малыми и великими, 
из млины и их вымилки, а посполите мовячи зо всими доходы и зо всими 
потребами, которыи которьмколве именем званы будут слышаючи к ве[р]ху 
писаному тому имѣню, которымъ коли обычаемъ съ стародавна прислухали и 
нине сут и потомъ, которым-колве розумом або мудростю ч[е]л[о]в[ѣ]че скою 
могут розмножены быти – так широко и долго и кругло якъ тое имѣне выше 
писаное въ своих границах замѣpенo есть и роздѣлено, тымъ же обычаем как-
же и перво того держали тыи выше м[е]н[е]ныи кн[я]жата: кн[я]зь Василей а 
кн[я]зь Àндрѣй; а которым слугамъ тыи верху писанны кн[я]жата будут подавали 
именя въ Зъвягли, естли будут ему хотѣт служити и он ихъ с тых имѣней не 
мает рухати, а естли который с тыхъ не хотел ему служити и он [o]ставивши 
имѣне едь проч зо всимъ своимъ статкомъ, нижли от[е]цъ н[а]шъ, доброе па-
мети корол его милость, так взял тое имѣне к своим рукам и што будет того 
имѣня людей або земли кому отдал и листы своими на вечность потвердил; 
и теж посли отца н[а]шого, кому будем того имѣня або земли и люди дали и 
листы н[a]шими на вѣчност будемъ потвердили, то мает вѣчно держано быти, а 
кому будет от[е]цъ н[а]шъ або мы того именя земли або люди дали до н[a]шей 
воли, то и теперъ в нашой воли; а тое выше писанное через шлах[o]тне вро-
женого кн[я]зя Костентина и теж на его наследъки власныи и зо всим правом 
панством и власностю [маеть] быти держано и поживано спокойне и скром-
ливе, мает быти продано, и заменено, и заставлено, и oтдано доброволне на 
свои потребы и вжитки обернути, как ему и его властнымъ наследкомъ лепей 
а вжиточне взвидитcя, вѣчне на вѣки; на которыж рѣчи лепѣйше сведетство а 
болшее потвержене печат н[а]ша ест к сему н[а]шому листу завѣшена. А при 
томъ были шляхетне вроженыи панове рада н[а]ша кн[я]зь Вой[те]х бискуп 
виленский, кн[я]зь Мартин бискуп жомойтский, воевода виленский канцлер 
н[а]шъ пан Миколай Радивилович, воевода троцкий маръшалок земъский пан 
Ян Юрьевич, маршалок дворный намѣстник мерецкий и оникштенский пан 
Григорей Станкович Остиковича.

Дано у Вилни, в лѣто сем тисяч семое, м[ѣ]с[я]ца июня кг ден, индикт 
вторый.

Archiwum Ksiąząt Lubartowiczów-Sanguszków w Sławucie. – Lwów, 1887. – T. 1. – № 117. – S. 117–
118.

№ 83

1501 р., квітня 13. Львів. – Форма присяги львівського старости

Iuramentum capitanei Leopoliensis. Ego … iuro Deo omnipotenti et Beate 
Marie Virgini et omnibus sanctis, quia cum castro Leopoliensi et aliis, que mihi a 
serenissimo principe et domino Johanne Alberto Dei gracia rege Polonie domino 
nostro gratiosissimo ad fideles manus ad tenendum et gubernandum creduntur et 
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committuntur, eidem serenissimo domino regi domino meo fidelis ero eademque 
et capitaneatum totum fideliter et in iusticia dirigam et servabo nullique alteri cum 
ipsis quam sue maiestati obediam nec alicui de ipsis quam sue maiestati cedam, cum 
sua maiestas ore suo vel litteris manu sua subscriptis mihi mandaret, et illa pro omni 
mea possibilitate ac periculis sive apertis sive clandestinis custodiam et servabo et 
si, quo Deus avertat, regia maiestas supradicta vita excederet, nimini de castris ipsis 
cedam fidei mee creditis, quam regi Polonie legittime electo. Ita me Deus adiuvet et 
hec sancta crux.

Пе р е к л а д

Присяга львівського старости. Я … присягаю Богу всемогутньому і Пре-
чистій Діві Марії та всім святим, що з львівським замком та іншими, які мені 
до вірних рук наш пан і Божою милістю король Польщі Ян Альберт довірив і 
переказав для тримання та керування, йому, найяснішому королеві та моєму 
панові, вірним буду та вірно і справедливо уряд старости виконуватиму та збері-
гатиму, і нікому іншому свій маєстат не передам ані не зречуся, з своїм маєстатом 
усно або на письмі мені наданим, й інші обов’язки зі всієї моєї можливості й у 
небезпеках без оприлюднення в таємниці стерегтиму і зберігатиму і, якщо Бог 
відвернеться, королівський маєстат попередньо згадане життя забере, нікого із 
замку не зречусь, дотримавши довір’я мені даного законно обраним польським 
королем. Так мені, Боже, допоможи та його святий Хрест.

Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352–1783. – Lwów, 1938. – S. 153. Мова латин-
ська.

№ 84

1511 р., березня 21. Краків. – Підтвердний привілей короля Сиґізмунда І 
шляхтичу Михайлу Павші на сорок служб людей у Жолудському повіті 
та пустища і селища у Черкаському та Київському повітах “за его к нам 
верную службу”

Жикгимонт, Божю м(и)л(о)стью корол полскии, великий кн(я)з литов-
(скии).

Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, хто на нег(о) посмотрит або 
чтучи его вслышит, н(ы)нешнимъ и потомъ будучимъ, кому будеть потреб того 
ведати. Билъ намъ чоломъ дворанинъ нашъ Михайло Павъша и поведил передъ 
нами, штожъ перво сего дали есмо ему у Жолудскомъ повете людей нашихъ 
берестовичанъ сорокъ служобъ а чотыри пустовъшчыны подле тых жо людеи 
на дворъную пашню. А к тому дали есмо ему селищо в Черъкаскомъ повете на 
имя Климятино. Тежъ поведилъ намъ, штожъ зять его, небожъчикъ пан Семенъ 
Романовичъ, далъ и записалъ своей жоне а его рожонои сестре Тотъяне у вене 
именья в Киеве, выслугу свою, на имя Дорогинь а Клешчевичы, а Коцевичы, 
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и тежъ куплю свою, што по близкости жоны свое купил у Васка Тихонича до 
живота ее. И мы и тыи именья по животе сестры его перво сего ему жъ дали 
и на тыи верхуписаныи люди на сорокъ служобъ и на селишчо в Черкасех, 
на Климятин и на чотыры пустовъшчыны, и теж на тыи именья, што есмо по 
животе сестры его ему дали, лисъты, первшую данину нашу, передъ нами по-
кладалъ и билъ намъ чоломъ, абыхмо то потвердили ему нашимъ листомъ на 
вечъность.

Ино мы, выслухавъши тыхъ листовъ, з ласки нашое, за его к намъ веръную 
служъбу и тежъ для его чоломъбитья, то вчынили: тыи у веръхуписаныи люди 
у Жолудъскомъ повете берестовичан сорокъ служоб и чотыри пустовъшчины 
подле тых жо людеи, и селишчо Климятин, и тежъ именья в Киеве, Дорогин 
а Клешчевичы, а Куцевичы, и куплю у Васка Тихонича, што есмо по животе 
сестры его пани Семеновое Романовича ему дали, потвержаемъ симъ нашимъ 
листомъ вечно и непорушно ему самому и его жоне, и их детемъ, и напотомъ 
будучимъ их счадъкомъ, со всими землями пашными и бортными, и сеножать-
ми, и зъ дубровами, и зъ лесы, и зъ гаи, и з данми грошовыми и медовыми, и 
куничъными, и со въсими платы и доходы, и з ловы зверыными и пташьими, 
и с озеры, и з реками, и з речками, и зъ езы, и з бобровыми гоны, и съ ставы, 
и з млыны и ихъ вымелъки, и со въсимъ по тому так долго и широко, какъ ся 
то здавъна и н(ы)не в своихъ границахъ маеть. И волен онъ то росъшырити 
и прибавити, и къ своему вжиточному и лепъшому оберънути, какъ самъ на-
лепеи розумеючи. А на твердость того и печат нашу казали есмо привесити к 
сему нашому листу.

П[и]сан в Кракове, лета Божего тисяча пятсот первого-на-десят, м(е)с(е)ца 
мар(та) 21 ден, индик(т) 14.

Король его м(и)л(о)ст сам своею рукою подписал.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8 (1499–1514). Užrašymų knyga 8. – Vilnius, 1995. – № 606. – S. 442–
443.

№ 85

1512 р., березня 23. Краків. – Привілей короля Сиґізмунда І писарю Михай-
лу Василевичу на с. Свинухи Володимирського повіту замість с. Торговиці 
Луцького повіту, віднятого у нього на користь кн. Федора Корецького під 
час перебування Михайла Василевича на дипломатичній службі в Орді

Жикгимонт, Божю м(и)л(о)стю корол полскии.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ ли стомъ, хто на него посмотрит або 

чтучи его услышить, нинешънимъ и потомъ бу дучимъ, кому будеть потребъ 
того ведати. Билъ намъ чоломъ писар нашъ Ми хайло Васильевичъ о томъ, 
што перво сего дали есмо ему село в Луцъкомъ повете на имя Торговицу и 
потомъ, какъ онъ былъ на служъбе нашои в посельстве в Орде, и мы без не-
го тое село Торговицу вземъши к нашимъ рукамъ, [дали] двораномъ нашимъ 
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кн(я)зю Ивану а кн(я)зю Федору Корецъкимъ, и онъ, какъ з служъбы нашое зъ 
Орды приехалъ, билъ намъ чоломъ, абыхъмо его напротивко того инымъ чимъ 
осмотре ли, и Панове Рада наша за нимъ нас про сили, ижъ быхъмо его чимъ 
пожаловали. Мы, на причину Пановъ Рад нашихъ, з ласки нашое, напротивъку 
того села Торъговицы дали есмо ему у Володимерскомъ повете село з людми на 
имя Сви нухи, и до старосты володимерского кн(я)зя Анъдрея Алексанъдровича 
писа ли есмо, абы ему в то увязанье далъ. И онъ деи ему в то увязанья не хотелъ 
дати для того, ижъ деи тые люди наши свинушане мают в себе нашъ листъ на 
то, ижъ не мели есмо ихъ отъ замъку нашо го отдавати. И тыми разы онъ тые 
ли сты наши, першую данину на то, перед нами вказывалъ и билъ намъ чоломъ, 
абыхъмо тые люди ему дали и потверди ли нашимъ листомъ на вечъность.

Мы, бачечи, ижъ листъ нашъ дали ес мо тымъ людемъ нашимъ свинухом, 
и хотечи листу нашому досыть вчинити, ко торые в томъ селе слуги путъные, 
в которыхъ нашъ листъ будеть, тыхъ Ми хаилу не дали есмо; усхотять ли они 
ему по доброй воли служити, и они нехай ему служать, а не усхотять ли, и 
они земли свои оставивши и мають пойти прочъ, где хотячи. А Михайло собе 
тые земли маеть людми прихожими осаживати. Нижъли которые люди тяглые 
есть в томъ селе и листу нашого не мають, тые ма ють ему служити, бо есмо 
дали ему тое село Свинухи и потвержаемъ то симъ на шимъ листомъ вечно и 
навеки непорушъно ему и его жоне, и ихъ детемъ, и напо томъ будущим ихъ 
щадкомъ, со всими землями тыхъ слугъ путныхъ и со вси ми людми того села, с 
пустовъщинами и со всими землями пашными и бортъны ми, и з ихъ уходы, где 
они будуть перед тым здавъна входы свои мевали, [с] боры, лесы и дубровами, 
гаи и полми, и сеножатьми, и з ловы зверинъными и пташъими, и с озеры, и 
з реками, и з ставы и ставищи, и з млыны и зъ ихъ вымелъки, и з болоты, и 
з бобровыми гоны, и з служъбами тыхъ людей, и со всими ихъ поплатъки и 
податьми, и з до ходы, и со всимъ с тымъ, какъ ся тое село Свинухи и люди 
того села, и земли ихъ зъ стародавъна в своихъ границахъ мают и какъ на нас 
держаны к замъку нашому Володимеру. И воленъ онъ тамъ розширити, при-
бавити, людми осадити, к своему вжиточному лепъшому оберну та, какъ ся ему 
и его наследъкомъ нале пей увидить.

Стало ся и дано в Кракове, лет(а) Бож(его) нарож(енья) 1500 второго-на-
десят, м(е)с(е)ца марта 23 ден, инъдикта петнадцатог(о).

При томъ были: воевода витебъскии, маршалокъ и секретар нашъ, панъ 
Иванъ Сопега; а маршалокъ, наместъникъ слонимскии, панъ Янъ Миколаевичъ; 
а мар шалокъ панъ Александръ Ивановичъ Ходкевича; а маршалокъ и писар 
нашъ, наместъникъ довъкговскии, панъ Богушъ Боговитиновичъ.

А на твердость того и печат нашу ка зали есмо привесити к сему нашому 
ли сту.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25 (1387–1546). Užrašymų knyga 25. – Vilnius, 1998. – S. 283–284.
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№ 86

1514 р. – Фрагмент Зводу звичаєвого права Угорського королівства у трьох 
частинах (Tripartium opus jurius consuetudinarii incluti regni Hungariae), що 
закріпив станові привілеї дворянства, зокрема, “право на управління”

ELSÖ RÉSZ

NEMES MAGYARORSZÁG JOGAINAK
ÉS SZOKÁSAINAK HÁRMAS FELOSZTÁSÁRÓL ÁLTALÁBAN

1. CZIM
Miután isten segedelmével tulestem azokon a nevezetesebb dolgokon, a melyeket 

e munka bevezetésére elöbocsátani szükségesnek láttam, most már különösen e nemes 
Magyarországnak szokásairól kivánok értekezni.

1. §. Minthogy tehát minden jogi szokás, a melylyel élünk, vagy a személyekre, 
vagy a dolgokra, vagy a törvénykezésre tartozik; már pedig bizonyos hogy minden 
jog a személyek kedviért keletkezett; azért méltónak látom, hogy a fölvett tárgyat a 
személyek jogán kezdjem és azután a szokásjog másik két részéröl értekezzem (nem 
mindig következetesen ugyan, hanem néha megforditott rendben, mikén ttudniillik a 
törvényszékeken felmerülő dolgok rende és állása kivánja) és ezért helyesnek láttam 
e munkámat három részre osztani.

2. §. Elsö részben ugyanis, szólok a személyekre tartozó dolgokról, tudnillik; a 
mi nemességünk eredetéről és szabadságáról, fekvő jószágok és birtokjogok szerzéséről, 
kormányzásáról, megosztásáról, eladásáról, elidegenyitéséröl, cseréléséröl, eléveléséröl, 
zálogba adásáról, a határjárásról, a leánynegyed és hitbér fizetéséről, az ingó és ingatlan 
javak becsüjéről.

3. §. Második részben pedig a most emlitett fekvő jogászok és birtokjogok és 
egyéb dolgok iránt inditandó és támasztandó perekről, végrehajtásokról és az azok 
iránt hozandó itéletek rendjéről.

4. §. Végül a munkának harmadik és utolsó részében szólok, a maga rendjén, 
azoknak az ügyeknek és pereknek rendjéről és módjáról, a melyeket az ország várme-
gyéiből, Horvát-Slavonországból, Erdélyből és a szentszékektől fölebbezés útján a királyi 
Curiához följebb vinni és átküldeni szoktak. Ugyszintén a szabad városok törvényeiről, 
a bőnügyekről és ezek eldöntéséről; mindig azokkal a szükséges dolgokkal, a melyek 
az emlitett tárgyakra nézve megkivántatók és szükségesek. […]

Пе р е к л а д

ЧАСТИНА ПЕРША

ПРО ПРАВА ТА ЗВИЧАЇ БЛАГОРОДНОГО
УГОРСЬКОГО КОРОЛІВСТВА У ТРЬОХ ЧАСТИНАХ

РОЗДІЛ І
Після того, як з Божою допомогою було вирішено усі питання щодо впро-

вадження цього закону, я хочу висловитися з приводу звичаїв благородного 
Угорського королівства.
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§ 1. У зв’язку з тим, що усі правові звичаї нашого повсякденного життя 
стосуються особи, справ або правосуддя (безсумнівно, що всі закони створю-
ються на благо людей), я дозволю собі розпочати роз’яснення цього закону з 
права особи, а далі – що торкається двох останніх частин права про звичаї 
(щоправда, не завжди послідовно, а інколи – у зворотному порядку, згідно з 
порядком і станом справ, що розглядаються в судах). Тому я вважаю доцільним 
викласти цей закон у трьох частинах.

§ 2. У першій частині закону я висловлюся про справи, які безпосередньо 
торкаються людей: про походження і свободу нашого дворянства, про придбання 
худоби, отримання права на землеволодіння, права на управління, розподіл, про-
даж, відчуження, обмін землі, про втрату сили за давністю, віддання у заставу, 
розмежування землі, сплату податків, оцінку рухомого та нерухомого майна.

§ 3. У другій частині закону – про порушення судових справ зі згаданих 
вище питань (придбання худоби, отримання права на землеволодіння та ін.), 
виконання судових рішень, оголошення вироків судів.

§ 4. Наприкінці, у третій, останній, частині закону я висловлюся про 
вирішення справ і про порядок ведення судових процесів, заведених у жупах, 
Хорвато-Славонії, Трансільванії, консисторіях і пересланих на апеляцію до ко-
ролівської Курії. Крім того, я зупинюся на законах вільних міст, кримінальних 
справах і їх вирішенні з відповідними поясненнями у кожному окремому ви-
падку. […]

Magyar tőrvénytár (Corpus Juris Hungarici): 1000–1895. Milleniumi Emlékkiadás. – Budapest, 
1897. – 53 old. Мова угорська*.

№ 87

1518 р., квітня 7. Краків. – Номінація королем Сиґізмундом І Яна Хоман-
товського львівським земським суддею

Sigismundus etc.
Significamus tenore praesentium universis, quia commendatam habentes inte-

gritatem et industriam generosi Joannis Chomanthowski, ipsi iudicatum terrae Le-
opoliensis vacantem per liberam resignationem generosi Nicolai Waglenski eiusdem 
iudicatus possessoris ultimi, dandum et conferendum duximus damusque et gratiose 
conferimus litteris nostris praesentibus tenendum, habendum, administrandum ac 
prouentus ad ipsum antiquitus spectantes tollendum, levandum et percipiendum. 
Quocirca vobis universis et singulis dignitariis, officialibus, terrigenis ac omnibus 
subditis nostris in terra Leopoliensi ubilibet existentibus mandamus, quatinus prae-
fatum Joannem Chomanthowski pro vero et legitimo iudice vestro habentes ipsi de 
loco et proventibus ad ipsum iudicatum eius ab antiquo pertinentibus respondeatis et 
responderi faciatis, pro gratia nostra. Harum, quibus sigillum nostrum est appensum 
testimonio litterarum.

* У зазначеному виданні вміщено оригінал Зводу латинською мовою і переклад угорською.
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Datum Cracoviae feria quarta proxima post dominicam Palmarum anno Do-
mini millesimo quingentesimo decimo octavo, regni nostri anno duodecimo. Petrus 
etc. [episcopus et vicecancellarius subscripsit]. Relatio etc. [reverendi in Christo patris 
domini Petri].

Пе р е к л а д

Сиґізмунд і т.д.
Повідомляємо змістом даної грамоти всім, що маючи рекомендацію ре-

тельності та старанності, шляхетного Яна Хомантовського на суддівство земське 
львівське, вакантне через звільнення шляхетного Миколая Вагленського, остан-
нього судді, надання і встановлення впроваджуємо і даємо, і ласкаво уділяємо 
цією нашою грамотою тримати, мати, керувати і прибутки до цього давні належні 
збирати, стягати і набувати. Для цього вам всім разом та кожному зокрема, до-
стойникам, урядникам, зем’янам і всім підданим нашим будь-де у Львівській 
землі доносимо, щоб тепер згаданого Яна Хомантовського за правдивого і за-
конного суддю вашого мали, і йому на місці за всі місцеві прибутки, до цього 
уряду віддавна належні, відповідали і відповідально робили за нашу ласку. На 
засвідчення цієї грамоти наша печатка є привішана.

Дано в Кракові на четвертий день після Квітної неділі року Божого 1518, 
панування нашого – 12. Петро і т.д. (єпископ і віце-канцлер підписав). Свідчення 
і т.д. (велебного в Христі Ісусі Петра).

Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352–1783. – Lwów, 1938. – S. 171–172. Мова 
латинська.

№ 88

1520 р., березня 15. Торунь. – Універсал короля Сиґізмунда І підскарбію 
земському Богушу Боговитиновичу про сплату заборгованих грошей за 
службу київському пушкареві Яну

Подъскаръбему земъскому, маршалку и писару нашому, деръжавъцы ка-
менецкому, пану Богушу Боговитиновичу.

Билъ намъ чоломъ пушкар нашъ Янъ о томъ, што есмо перво сего при-
няли его на замокъ нашъ Киев пушкаром и вмо вили есмо з нимъ на кождыи 
год за службу его ему давати по двадцати копъ грошеи а по сукну, а онъ мелъ 
тежъ намъ на кожъдыи год давати по петинадцети камени салетри, и онъ деи 
тую салетру у кождыи год по петинадцети каменеи нам отдавалъ, какъ же и 
воево да киевъскии панъ Анъдреи Немировичъ писалъ к намъ, ижъ онъ тую 
салетру у кождыи год намъ давал а службу деи его только по тые годы запла-
чого ему двад цать золотых черъленых а шесть поста вов сукна, а еще деи не 
заплачено ему ста копъ без пети копъ грошей а шес ти суконъ, и онъ тыми разы 
бил намъ чоломъ, абыхмо ему тую службу каза ли заплатити и оттол зъ замку 
нашого Киевъского его спустили для того, ижъ онъ у тои салетре, которую 
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намъ давалъ, шкоду и наклад свои великии при нял купуючи котлы и иншые 
прыправы, и волы землю возечы и роботники наимуючы.

Ино мы, не хотечы его с того замку нашого Киевъского спустити, ижъ 
онъ тамъ добре ся заховалъ, и зася есмо его на тотъ замокъ нашъ Киевъ 
умовили. Maет ему в кождыи год зъ скарбу нашо го давано быти по тридцати 
копъ грошеи а по сукну люнскому, а онъ маеть намъ в кождыи годъ на тотъ 
замокъ нашъ да вати по петинадцати каменец салетри и тую салетру на порох 
розбивати под сведом пана воеводинымъ и бояр, и мещанъ тамошних, и в час 
прыгоды маеть зъ замку нашого з делъ стреляти и пушкарскую службу намъ 
служити. А што ся дотычет старое службы его, мы тую службу его такъ роз-
ложили: маеть ему в кождыи год старое службы плачоно быти по двадцати 
копъ грошей а по сукну.

И писали есмо в томъ до Пановъ Рад наших ихъ м(и)л(о)сти, абы их 
м(и) л(о)сть тобе росказали на новую службу в кож дыи год зъ скарбу нашого 
ему платити по тридцати копъ грошеи а по сукну люн скому, а старое службы 
по двадцати копъ грошей а по сукну. Прото ж какъ панове их м(и)л(о)сть 
тобе роскажуть, и ты бы подле росказанья их м(и)л(о)сти тую службу новую 
и старую пенезьми и сукны на кождыи годъ тому пушкару нашому на замокъ 
нашъ Киевъ посылалъ у тотъ же часъ, какъ служебнымъ нашимъ киевъским 
за службу ихъ будешь давати, бо ему трудно оттол зъ замку нашого в кождыи 
год по п(е) н(е)зи за службу свою ездити. А мы до пана Януша Костевича и до 
пана Павъла Нарушевича писали, ажбы они на то п(е)н(е)зеи до скарбу нашого 
тобе дали с поголовщизных наших пенезеи, и листъ, которого часу почнеть ся 
ему служба его платити и што которого году заплачоно ему будеть, то бы еси 
на реестра писалъ, што его доидеть.

Писанъ в Торуни, мар(та) 15 день, инъдик(т) 8.
С подписью руки королевское.
Копоть Васкович, писар г(о) с(по) д(а)ръскии.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 564 (1440–1523). Viešųjų reikalų knyga 7. – Vilnius, 1997. – № 47. – 
S. 62–63.

№ 89

Бл. 1520 р. – Витяг з узагальнюючого податкового перепису османського 
санджаку Кефе, що стосується населення міста Кефе, в якому представлено 
організацію населення самоврядними етнорелігійними громадами (діль-
ницями), відзначено в числі осіб, які мали податкові пільги, османських 
державних службовців та представників самоврядних громад і гільдій

[Див. С. 134–143].

Başbakanlık Arşivleri, Тapu ve Tahrir Defterleri, No 370, s. 481–484. Переклад з османсько-
турецької мови.
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№ 90

1528 р. – “Попис Волинської землі” з перерахуванням мешканців і земських 
урядовців, зобов’язаних виставити озброєних вершників

ПОПИСЪ ЗЄМЛИ ВОЛЫНЬСКОЕ

Кн(я)зь Федор Михаловичъ 
Чорторыискии, староста 
луцкии, мает ставити  33 кони
Кнегиня Жаславъская 
и з сынми    29 конеи
Староста володымерскии 
кн(я)зь Анъдреи Александровичъ 
Сонкгушковича маеть 
ставити    42 кони
Подъскарбии земъскии 
панъ Богушъ 
Боговитиновичъ   14 конеи
Панъ Боговитин   7 конеи
Иванъ Боговитиновичъ 15 конеи
Кн(я)зь Василеи а кн(я)зь 
Богдан Романовичи 
Любецкии    7 конеи
Княз Богданъ Любецкии 
особно маеть ставити з ыменя, 
которое мает по жоне,  3 кони
Кн(я)зь Василеи Ковелскии 38 конеи
Княз Ванъдреи Коширскии 46 конеи
Княз Федор Вишъневъскии, 
державца пропоискии,  12 конеи
Княз Иван Вишневъскии, 
державца еишишъскии, 14 конеи
Кн(я)зь Александро
Вишневскии   15 конеи
Княз Федор Вишневъскии 5 конеи
Княз Порецкии   5 конеи
Княз Василеи Федорович 
Четвертенскии   12 конеи
Кнегиня Корецкая  12 конеи
Княз Иванъ Масалскии 
Корецкии    8 конеи
Кн(я)зь Богдан Любецкии 5 конеи
Князь Василеи Крокотъка 2 кони
Княз Иванъ Голичинскии кон

Княз Григореи 
Галичиньскии   кон
Князь Иванъ Григоръевичъ  2 кони
Княз Солтанъ Соколскии 3 кони
Князь Юреи Соколскии 2 кони
Кнегиня Алекъсандровая 
Буремская    2 кони
Панъ Тихно Козинскии  4 кони
Панъ Олехно а Тихно 
Козинскии    2 кони
Панъ Олехно Козинскии 3 кони
Панъ Михаило Свинюскии 4 кони
Панъ Кирдеевичъ  3 кони
Пани Кирдеевая   конь
Пан Василеи Чапличъ  10 конеи
Кн(я)зь 
Анъдреи Четвертенскии 4 кони
Князь Анъдреи Соколскии 4 кони
Княз Василеи Велецкии кон
Княз Буремскии   2 кони
Панъ Богдан Гостьскии  3 кони
Пан Федор Мышка  3 кони
Панъ Олехъно Ласка   конь
Панъ Ощовъскии   5 конеи
Панъ Васко Беликовичъ 2 кони
Панъ Федор Сербиновичъ 4 кони
Пан Василеи Семашкович 10 конеи
Па[н] Федор Еловичъ  2 кони
Панъ Михайло Гулевичъ 3 кони
Панъ Иванъ Дчуса  4 кони
Панъ Федор Таикурскии 4 кони
Панъ Гаврило Холуневскии 2 кони
Панъ Василем Гостьскии 7 конеи
Панъ Иванъ Хомяковичъ 2 кони
Панъ Петръ а Кадянъ 
Чапличи    5 кони
Панъ Иванъ Денисковичъ 3 кони
Панъ Михаило Дескович 3 кони
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Пан Михаило Пряжовъскии 
и з шурином   кон
Панъ Богданъ   кон
Пани Васковая 
Промчѣиковая   2 кони
Васко Подскии з Горяиномъ конь
Панъ Еско Есиницки  конь
Петръ Кутровъка   конь
Михаило Затурецкии  кон
Панъ Сенько Постникъ кон
Пан Федор Орфѣмович  2 кони
Пашко Лудвишъскии  кон
Ивашко Жабокрицкии  кон
Лоско Лосятинскии  кон
Богданъ Белокрыницкии кон
Михно Лосятинскии  кон
Федор Анъдрузъскии  кон
Санко Андрузьскии   кон
Ивашко Крупецкии   кон
Грицко Береженскии   кон
Грицко з Бранъникъ   кон
Гальжка Железъковая   конь
Сенко Порванецкии  конь
Викгура    конь
Яцко Белостоцкии  2 кони
Пани Ельцовая   кон
Кеть     кон
Михно Смыковскии  кон
Федор Селецкии   конь
Красовъскии   кон
Пан Ванько а Семен, 
а Роман Белостоцкии   2 кони
Пан Кощига   кон
Пани Горзеньская  кон
Жукъ     кон
Анъдреи Зубович  кон
Рогозеньскии   2 кони
Олизаровъскии   кон
Пацко Кн[е]гинскии  кон
Иван а Костя Волковыевичи кон
Петръ Олехновичъ  кон
Семенъ а Роман Цатичи 6 конеи
Евъмах, Санко, 
Левъко Минковичи  конь
Хръсъ Полукнязевичъ  кон

Гневошъ Полукнязевич  кон
Сенко Владыка   кон
Панъ Анъдреи Зарецкии кон
Богданъ Ледогостьскии  кон
Андреи Юхновичъ Еловича 
съ отцемъ своимъ  2 кони
Панъ Гришко Промчеико кон
Яцко Анъдрускии  конь
Денисъка Ледоховскии  кон
Васко Миловъскии  кон
Григореи Пугачевичъ  кон
Михаило Берестьскии  кон
Панъ Анъдреи 
Холоневъскии   кон
Сенько Окорскии  кон
Гаврило Брохович  кон
Ворона    кон
Олександро Пиропескии  2 кони
Немера Порванецкии  конь
Михно Зубовичъ   конь
Пан Иванъ Козинскии  2 кони
Панъ Хмара Миловъскии конь
Анъдреи a Хведор 
Вилгоръскии   4 кони
Сенко Воютинскии  конь
Матьяшъ Сыропятовичъ 2 кони
Матясъ Зеньковичъ  3 кони
Олехно Гриньковичъ  конь
Пан Василеи Линевъскии 3 кони
Стецко Здовъскии  2 кони
Михайло Броховичъ   конь
Панъ Лешницкии  3 кони
Микита Чаруковъскии  конь
Федор Гридь   конь
Семенъ Патрикеєвичъ  конь
Василеи Патрикиевич  2 кони
Ивашко Гутор   конь
Иванъ Верховъскии  конь
Яцко Смленскии з братомъ 3 кони
Яновая Боруховъская  конь
Яцко Прускии   кон
Богушъ Павлович  2 кони
Богушъ Нѣсвецъкии  конь
Костъка Есиницъкии  конь
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Пани Томъковая 
Посяговецкая   3 кони
Ивашъко Гулялницъкии конь
Стецъко Гульяницъкии  конь
Анъдреи Короваи  конь
Грыцъко Юшъковичъ  конь
Федор Промъчѣиковичъ конь
Панъ Василеи Ярудецъкии 2 кони
Панъ Русинъ   2 кони
Дашъко Еловичъ   2 кони
Кмита Смиковъскии  конь
Богъданъ Костюшъковичъ конь
Ванько Копътевичъ  конь
Гневошъ Яловицъкии  5 конеи
Пан Путошинскии  конь
Ярмошъ Гулялницкии  конь
Бояринъ Гулялницкии Яцко самъ
Иванъ Волковыи   сам
Ломан Сыропятовичъ  кон
Лецко Баевъскии   2 кони
Василеи Батковъскии  2 кони
Грицко а Иван 
Привередовъские   кон
Ивашко Бобровичъ  кон
Панъ Семенъ Козинскии 5 конеи
Иванъ Кнегининскии  кон
Панъ Михаило Бубновъскии 2 кони
Панъ Михаило Кирдеевичъ 3 кони
Грицко Баевъскии  2 кони
Гурко Омелскии   2 кони
Барсановая Жоравницкая 3 кони
Прокопъ    2 кони
Зинько Чаруковъскии  конь
Пашко Оздовскии  конь
Ивашко Красноселецкии конь
Пани Воисецкая   кон
Панъ Олехно Воиницкии кон
Воржищовъскии   кон
Янушъ Кн(я)зьскии  кон
Яцко Гиравчичъ   сам
Семен а Роман 
Радошинскии   кон
Панъ Семен Бабинскии 7 конеи
Дрозденскии   5 конеи
Кошувъскии   кон

Богдановы дети Дчусины 4 кони
Михно Якубович   2 кони
Єниная Маря   кон
Петръ Турчиновичъ  кон
Мренскии Владыка  кон
Лазар Ясениницкии  кон
ГрицкоТолмачевичъ  кон
Пани Сенковая Креевъская 2 кони
Богданъ Култуничъ  кон
Левъ Хвалслиевичъ  2 кони
Василеи Пугачевичъ  2 кони
Степанъ Воропаевич  кон
Дахно Васильевичъ  3 кони
Лопотко    кон
Миша    кон
Княз Долзскии   2 кони
Павловая Корытенская  кон
Болбасъ с Кнерута  кон
Береженъскии   кон
Занко Дедеркалъ   кон
Сидор Дедеркалъ   кон
Пашко Дедеркалъ  кон
Устьян Исерницкии  кон
Вохлоновъскии   3 кони
Янъ Котовъский, воитъ 
луцкии,    кон
Семен Бабинскии   2 кони
Радошинскии   кон
Яцко Патрикиевичъ  кон
Грицко Сенютичъ  4 кони
Кн(я)зи Вороницкие  кон
Гневошовы дети Оранского кон
Панъ Михаило Святкович 4 кони
Федор Гневошевичъ  5 конеи
Иваницкая Сенковая  кон
Анъдрияс Янъчиньскии кон
Олехно, Стас а Мацко 
Дегтеви    сами
Богушъ а Иванко 
Шелбовъскии   кон
Кн(я)зь Иванъ Роговицкии 2 кони
Иванъ Яковицкии  конь
Кн(я)зь Василеи Роговицкии кон
Копытовъскии   кон
Щасныи Семашковичъ  кон
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Кн(я)зь Федор Роговицкии кон
Чуватовъ    кон
Федор Оношковичъ  2 кони
Суморокъ    кон
Радовицкии   кон
Якимъ    6 конеи
Грицко Янчиньскии  2 кони
Ивашко Яковицкии  конь
Иваницкая Богушовая  конь
Мацко Оранскии   сам ку 
     служъбе
Стадницкии сам от себе 
и от свести своее   кон
Ивашко Клюска   кон
Панъ Сенько Ляховъскии 2 кони
Мартинъ Пузовъскии  конь
Петръ а Богданъ 
Костюшковичи   кон
Панъ Загоровъскии  5 конеи
Якимъ Вохновичъ  конь
Святоша    кон
Скипоровъ    конь
Василеи Юнковичъ Здринко 4 кони
Калишовая    конь
Анъдреи Ораньскии  кон
Орсицкии    конь
Сирота Бобицкии  конь
Богданъ Бобицкии  конь
Васко Пузовъскии  конь
Воходовъскии   конь

Олехно Княгининскии  конь
Княз Анъдреи 
Михаиловичъ Козѣка  5 конеи
Ставецкии    кон
Томъко Санкевичъ   3 кони
Яцко Летынскии   кон
Томъко Лысовскии  конь
Петровая Радовицкая  конь
Клевецкая    конь
Кнегиня Ивановая Курцовая 8 конеи
Ивашко Обуховичъ  конь
Панъ Якубъ Монътовтович 4 кони
Панъ Боговитинъ  7 конеи
Панъ Богданъ Семашковичъ 3 кони
Княз Федор Четвертеньскии 6 конеи
Княз Иванъ Козѣка  5 конеи
Панъ Сенько Котович  2 кони
Панъ Михаило Котовичъ 2 кони
Панъ Левъ Котовичъ  2 кони
Панъ Михаило Семашкович 9 конеи
Панъ Федор Гулевич  4 кони
Петръ Калусовскии  2 кони
Тихно Кисель   2 кони
Панъ Богданъ Хребътовичъ 3 кони
Игнатовая Дчусиная  2 кони
Мартинъ Пузовъскии  кон
Княз Анъдреи Семенович 
Збаразскии    14 конеи
Яцко Жабокрыцкии  конь
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№ 91

1529 р. – Статті Статуту Великого князівства Литовського про відповідаль-
ність за образу державних урядників; організацію державної військової 
служби; надання урядів і чинів лише “тубылцом”; права і обов’язки судо-
вих урядників, покарання за зловживання та інші службові порушення

[…] 1. Господар шлюбуеть никого не карати на заочное поведанье, хо-
тя бы ся дотыкало ображенья майстату его милости. И хто бы тэж на кого 
несправедливе вел, сам тым маеть каран быти

Напервей преречоным прелатом, княжетом, паном хоруговным, шляхтам 
и местом преречоных земль Великого князьства Литовского, Руского, Жо-
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мойтского и иных дали есмо, иж на жадного чоловека выданье або осоченье 
певное або таемное, подозренье неслушное тых на жадного чоловека выданье 
або осоченье певное або таемное, подозренье не слушное тых княжат и панов 
хорунговных, шляхты и мещан карати не хочем ани винити которою виною 
пенежною, кривавою, нятством або именья отнятьем, нижли бы первей в суде 
явным врадом права хрестьянского, коли повод и отпор очивисте стали и остат 
не бы были поконаны, которые по суде и таковом поконаньи водле звычаю и 
прав хрестьянских мають быти караны и сказываны подле тяжкости а легкости 
выуступов своих. И тэж коли бы хто, обмовляючи кого-кольве, винил ку соро-
моте або ку страченью головы а шло бы о горло або о именье, або о которое-
кольве каранье, тогды тот, хто на кого помовить, а не доведеть, тым караньем 
маеть сам каран быти. […]

[…] 6. Хто бы врадника або посланца господарского не вчтил, чим 
каран быти маеть

Тэж коли бы который подданый наш врадника нашого земского або послан-
ца на справе нашой земской зкгвалтовал, зранил або збил, таковый кождый маеть 
каран быти горлом, так, как бы маестат наш господарский образил. […]

Роздел ВТОРЫЙ
О ОБОРОНЕ ЗЕМСКОЙ

Повинен кождый войну служити
Уставляем с призволеньем рад наших зуполных и всих подданых, иж 

кождый князь и пан, и дворанин, и вдова, также иж который сирота, лета 
зупольные маючи або не маючи, и всякий иный чоловек, лета зуполные маючи 
и земское именье маючи, часу потребы с нами и с потомки нашими або при 
гетманех наших повинен войну служити и выправляти на службу военную, 
колько бы коли надобе было подле уфалы земское, яко на той час потреба 
будеть вказывати то есть з людей как отчизных, так похожих, и з ыменья так 
отчизного, как выслужоного, так купленого – кроме хто бы от нас держал в 
заставе именье нашо тогды тот з людей наших не будеть повинен выправовати 
подле уфалы, которая на тот час будеть уставлена – пахолка на добром кони, 
штобы конь стоял за чотыри копы грошей, а на нем бы панцэр, прилбыца, а 
корд, павезка, а древце с прапорцом. А который боярин або мещанин не маеть 
у своем именейцы людей так много, яко устава будеть, тот маеть сам ехати и 
служити подле важности именья своего; а который не маеть ни одного челове-
ка, тот маеть сам ехати, как могучи або как за налогою кгвалтовною потребою 
листом нашим господарским поставлено будеть; а на местцу наменованом часу 
через листы наши положоном, мает ся очивисто ставити и дат ся шиховать и 
пописати ся гетманом нашим або потомком нашим на оный день, который через 
нас або гетманы наши к тому шихованью и полису будеть положон и выволан. 
А коли бы было колько братьи недельное, тогды з них годнейший из ыменья их 
суместного один межи ними маеть войну служити тым же обычаем, как вышей 
поставлено. А тую уставу военную подданые наши мають держати до десяти лет, 
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а как десят лет выйдеть, тогды кождый маеть военную службу служити подле 
набольшое можности своее, как и перед тым служили. Хочем тэж мети и встав-
ляем, абы вси мещане и подданые наши часу навальное потребы и з ыншими 
людми нашими земскими войну служили або з дозволеньем нашим на войну 
выправовали. А хто бы колве с тых подданых, вышей мененых, войны не служил 
або, приехавши, на рок не пописал ся, а, хотя и пописал ся, а шиху не дождал 
або шиховал ся, без воли гетмановы поехал проч, тот именье свое тратить под 
тым обычаем, якобы войны не служил, а то будеть в господарской ласце.

1. Иж вси повинни становити ся под хороговью своєю поветовою и 
шиховати ся

Хочем и тэж приказуєм грозно, абы вси подданые наши военную службу 
повинни не инде бы ся шиховати ани ся инде становили персунами своими, 
только под хороговью своею поветовою, в котором повете суть осели, кром осо-
бного росказанья гетманского. А естли бы который з них службу мел в неякого 
с панов рад наших або врадников, або тэж в кого иного, тот будеть повинен 
местца своего подле пана своего, которому прислугуеть, ким иным, войны не 
повинным, осадити, а местца своего хоруговного, яко повиннейшого, жадною 
мерою опустити в омешкати не смел под страченьем именья своего. А которые с 
подданых наших мають в ынших поветех розные свои именья, тот маеть в том 
повете со всим своим почтом з ыменей купленых и выслужоных, отчизных и ж 
женского именья стати, в котором повете будеть его именье отчизное головное. 
И тэж которые слуги князьские и панские, маючи под князьми и пань именье, 
а другие именья под господарем покупили, тогды в час потребы, оставшивши 
пана своего, маеть подле хоругови ся становити для тых именей своих, которые 
под королем покупили. А естли бы хто таковый под хороговью, под которою 
именье купил, стати не хотел, тогды тот именье на господара тратить.

2. Духовные з ыменья закупного повинни сами персунами на службу 
господарскую ехати

Тэж коли бы которые духовные именье закупное держал, тогды з ыменья 
закупного повинен будеть сам своею парсуною подле уставы нашое службу на-
шу господарскую и земскую заступати. Естли ж который духовный будеть мети 
именье дедизное, тогды повинен будеть з ыменья дедизного на службу нашу зем-
скую выправовати, а их самих парсуны будуть на ласце вашой господарской.

3. Кождый по шиху маеть на том почте при господари або при гетмане 
служити

Тэж уставляем, иж кождый подданый наш, шиховавши и пописавши ся 
обычаем, вышей писаным, с тыми ж коньми и со всим станком, с которым ся 
шиховал, при нас и потомках наших, также и при гетманех наших земских або 
иных, через нас або потомки наши, на то поставлених, повинен будеть войну 
служити на тых же конех; слуг и статку своего, с которым ся шиховал и попи-
сал, не маеть з войны отсылати аж до роспущенья зуполного войска нашого. А 
который бы кольве подданый наш то смел вчинити против тое уставы нашое, 
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будет ли оселый, тот именье тратить, как на войне не был. А естли бы хто тое 
вчинил, пенези бравши, а чоловек не оселый, таковый кождый честь свою тра-
тить, якобы з битвы втек. А пописавши кождого коня, маеть в шерсть написати 
и клейно его маеть на рейстр намалевати. А станы свои вси поветники мають 
в одном месте при хоружому мети, а розно не мають стояти.

4. Которые для немоцы своее не можеть на войну ехати, маеть перед 
гетманом немоц свою объявити

Естли бы хто правдиве немоцон был а для того не годен был службе 
нашой земской, а не мел бы тот немоцный сына, ку службе военной годного, 
або бы тот сын у двора нашого господарского служил, або тэж з отцом делен 
был, тогды таковый немоцный мает ся дать везти до гетмана нашого а тую 
немоц свою объявити. Естли гетман познаеть, иж тот немоцный для хоробы 
своее ку службе земской не ест годен, маеть его самого на тот час с тое службы 
выпустити, а тот немоцный повинен будеть место себе з ыменья своего слуги 
свои на войну выправити тым же обычаем, яко вышей выписано под сведомом 
листов гетмана нашого земского. А немоцный, естли не мог ехати до гетмана 
нашого, мает ся оповедити враднику а хоружому, а двум земяном, которые ма-
ють перед гетманом под честью и под верою поведить, иж управде ест немоцон. 
А естли бы хоружий поведил о ком-кольве, иж бы был немоцон, а он бы был 
здоров, а то бы на того хоружого справедливе правом было переведено, тогды 
тот хоружий маеть именье свое властное тратити.

5. Естли бы хто мел сына, который бы мог службу земскую заступити, 
маеть его гетману оказати, естли будеть годен за его служить

Пак ли бы хто был здоров а мел сына, который ся от него не отделил, 
ани тэж служить у двора нашого господарского, а будеть тому от семнадцати 
лет, он можеть за отца на войну ехати; а маеть сам с тым же сыном до гетма-
на нашого ехати. А естли гетману будет ся видети, иж оный сын годен ест ку 
службе военной, тогды тот сын за отца военную службу заступити маеть а с 
тым почтом, как отец его мел служити. А пак ли бы тот сын не здал ся гетману 
добре годный, тогды сам отец маеть на войну ехати.

6. Если бы хто замешкал року войны и на рок положоный не приехал 
без жадное слушное причины

Тэж уставуем: естли бы хто замешкал року войны, от нас уставленого, и 
на тот рок не приехал без жадное слушное причины, тогды таковых гетманове 
наши не мають в рейстра свои приймовати а от них даров брати под ласкою 
нашою панскою, ани таковых выступных мають перед нами таити, абы были 
караны водле уфалы нашое земское а были бы на потом похопнейшие ку служ-
бе нашой и обороне посполитой. А естли бы гетман, на наше приказанье не 
дбаючи, таковых непослушных в рейстра свои приймовал, а на то бы ся потом 
и иные спущали, а нам або подданым нашим в том от неприятеля шкода стала 
ся то хочем на самом гетмане тое всее шкоды смотрети.
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7. Гетманове не мають казати большей брати от попису войска писа-
рем своим, только от коня по полугрошку, а, роспускаючи войска, не мають 
ничого брати

Тэж уставуем, абы гетмани наши не казали большей брати от попису войска 
нашого писарем своим, только по полугрошку от коня за працу их писарей а 
то в тот час, коли ся войско нашо зьеждчаеть. А коли войско нашо маеть рос-
пущоно быти, будь на местцы або на поли, або в земли неприятельской, где 
бы вжо потребы земское не было, тогды не маеть гетман от них ничого брати, 
маеть их отпустити добровольне.

8. Который будуть посланы над заставою старшии
Тэж приказуем: которые бы были посланы с рамени нашого або гетмани 

наши над заставою старшими, абы, роспускаючи людей, коли службу нашу 
заслужать, ничого на них не брали. А естли бы хто напротивку той уставе на-
шой вчинил, тогды маеть тому, в кого што озметь, совито вернути а нам вину 
заплатити дванадцать рублев грошей, от колька парсун што озметь, от кождое 
пар[с]уны дванадцать рублев повинен будеть платити.

9. Хоружие не мають земян осаживати дома ани по шиху отпускати
Тэж приказуєм хоружим нашим, абы не смел жаден з них земянина до-

ма осадити ани по попису, ани по шиху его без ведома гетманского отпустити 
не маеть. А естли бы который з них земянина дома осадил або бы земянин 
который дома зостал ся, и перед гетманом втаил, або по попису, або по шиху 
отпустил земянина, а то бы на него было переведено, тогды таковый хоружий 
врад хоружство и именье тратить, которое спадываеть на нас, господара.

10. Кождый не маеть без ведома гетманского з войны проч отъехати
Хочем тэж и уставляєм, абы кождый, повинный войну служити, без на-

шого ведома и гетмана нашого особного допущенья з войны выехати не смел 
потуль, покуль бы все войско нашо и рад наших не было роспущано; бо таковый 
кождый именье тратить, как бы на войне не был.

11. Сторожи военный, хто бы не гараздо досмотрел
Коли бы хто с подданых наших на войне через нас або через гетмана 

нашого послан был на сторожу против неприятеля нашого, а тот посланый 
гаразд того не досмотрел недбалостью своею, на которое местцо послан, а там 
не стоял, а зъехал проч або, не дождавши року обмены, выехал проч, а в том 
бы ся нам шкода стала або войску нашому от неприятеля нашого так в людех 
и в конех военных, тогды таковый кождый именье и шию тратить; которое ж 
каранье при ласце нашой господарской собе зоставляем.

12. Кого пошлють в заставу, або был там на рок, а он на рок положоный 
там не будеть

Тэж уставляем: естли быхмо мы сами парсуною нашою господарскою 
або панове рада наша пошлють кого в заставу на замок и рок ему положили, 
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на который бы он мел приехати на оный замок, а так он сплошенством своим 
на тот рок положоный там не приехал, а в тот час неприятели наши тот замок 
обогнали, абы добре и шкоды не вчинили, тогды таковый, иж на рок не при-
ехал, все именье тратить и спадываеть на нас господара. А естли бы, чего ж, 
Боже, уховай неприятели в тот час тому замку шкоду вчинили, тогды тот, хто 
омешкал року, горло и именье тратить.

13. На войне будучи, не маеть нихто на домы и гумна шляхетские на-
еждчати

Тэж уставуем: хто бы, на войне будучи, который шляхтич наеждчал на 
дом або гумно которого шляхтича або, едучи на войну, по дорозе грабил, а пе-
реведено бы то на него, што пограбил або пошкодил, тогды, иле кроть будеть 
тот на дом або на гумна наеждчати або по дорозе грабити тот за кождым своим 
наездом и по дорозе браньем маеть кгвалт платити.

14. А кому бы стацый на войне на самого и на кони его не достало
Кому бы не достало, будучи на войне, стацей и самому естли або на кони 

его, тогды маеть тот з вижом гетманским где ехати або пойти и взяти с потребу 
живности собе и на кони, а то маеть заплатити подлуг уставы положоное. А 
дрова мають брати, где будуть стояти, нижли домов розбирати и плотов жечи, 
и ставов волочити ани спускати, ани жит и ярин топтати и травити не мають. А 
естли бы хто таковую шкоду вчинил, тогды маеть гетман наш таковых в ланцуг 
сажати, а предся оный тую шкоду маеть отправовати, и кгвалт платити.

А естли бы хто, будучи на службе нашой, на войне, нашол один на другого, 
на обоз або на стан кгвалтом а ранил або вдарил кого, таковый, яко кгвалтов-
ник, горло тратить.

Роздел ТРЕТИЙ
О СЛОБОДАХ ШЛЯХТЫ И О РОЗМНОЖЕНЬИ 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЬСТВА
[…] 3. Держаней и честей чужоземцом не мають даваны быти
Тэж шлюбуєм и обецуем, иж в землях наших того Великого князьства 

земль и городов, и мест, и которых-кольве дедицств, и держанья, и тэж которых-
кольве врадов наших або честей и достойности жадному обчому, але только 
прирожоным а тубылцом тых земль наших Великого князьства и вышей ме-
неного, не будем давати и потомки наши не будуть давати в держанье и в по-
живанье.

4. Врады старый мають захованы бытии
Тэж уставуем: ач-колве право писаное дали есмо земли Великому князь-

ству Литовскому, а ведже старых врадов воеводства Виленского и воеводства 
Троцкого, и иных, воевод и кашталянов, и канцлерства, и маршалства земского, 
и маршалства дворного, и старостове, и врадницы наши ничим не вменшаем; 
мают ся кождый з них у своем повете справовати ся: судити, радити и децких 
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своих всылати, и врадов своих вживати подле давного обычая; одно судити 
мають тым писаным правом. […]

[…] 16. А хто бы не учстил листов воевод и старост, и державец наших, 
чим таковый маеть каран быти

Тэж уставляем: естли бы хто листов воевод наших або старост, або держа-
вец наших не учстил або служебника збил, або лист покинул, таковый упадываеть 
у вину так, яко у кгвалту: у дванадцати рублев грошей, а оному служебнику 
навязка водле роду его, естли будеть то на него переведено правом. […]

Роздел ШОСТЫЙ
О СУДЬЯХ

Абы судили правом писаным, а естли бы судил иначей, маеть каран быти
Тэж уставуем, иж кождыи воєвода наш и старость, и маршалок земский, 

и маршалок дворный, и державцы наши кождый у своем повете не мають 
подданых наших иначей судити и справовати, леч тыми писаными правы, 
которые всим подданым нашим Великого князьства дали. Естли бы которой 
стороне сужоной в том кривда ся видела, жебы не подле того права писаного 
сужоно, тогды, коли мы сами, господар, со всимы паны радами нашими, а без 
бытности нашое пано ве рада н[а]ша будуть где-кольве на первом сойме, оный, 
которому в том кривда будеть, маеть о том на того пана, врадника нашого, нам 
або паном радам нашим жаловати. Мы або панове рада наша мають книги того 
права писаного отворити и того смотрети: естли бы оное право так, яко ест у 
тых правех выписано, тогды тот суд предся маеть держан быти водле сказанья 
оного врадника нашого, пак лиж бы тот суд иначей был сужон, не так, яко ест 
в книгах писаного права выложоно, тогды мы або панове рада наша мають кни-
ги отворити водле тых прав писаных, которые есмо всей земли дали, сказанье 
вчинити. А естли бы оного судью узнано, иж не подле права писаного сказал, 
а оный, што будеть в том шкодовал, тогды тот, который не подле права сказал, 
маеть ему шкоды и наклады оправити, а тот суд ни во што обернути. А кому 
будеть присудил судья або на ком будеть взято, то ему маеть вернути без до-
воду; а што бы шкодовал в накладах, в стравах, на што слушный довод вчинить 
або присягнеть, тот судья маеть ему заплатити. А естли бы судья добре судил 
и сказал водле тых прав писаных, а он ему приганил, тогды тот маеть ему за-
платити за тую легкость дванадцать рублев грошей. А веджо который бы кольве 
з державец наших в таковой речи был обвинен, таковый кождый маеть припо-
зван быти перед воеводу повету своего и будеть повинен суд свой отказати. А 
естли бы хто с панов рад наших, воевод и старост, которые не суть в повете, 
также обвинен быти мел, тогды такжо маеть на першом сойме отказати або на 
року земском. А естли бы хто не хотел стати, тогды маеть от господара або от 
инших панов припозван быти, однако ж будеть повинен стати и отказати. А 
пак ли бы был хор або на службе господарской, або пак на копе на завитом 
року, тогды маеть тая реч отложона быти на другий сьем. А естли бы пак был 
здоров, без жадных причин стати не хотел, тогды панове мають книги отво-
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рити и тому и шкоды на нем сказати водлуг того, яко вышей выписано, и рок 
мають заплате положити земский чотыри недели. И што будеть всказано, а он 
не усхочеть платити, тогды тые панове мають в оной шкоде в ыйменье або в 
люди его увезати казати, што бы за шкоды стояло; а тот маеть держати до тых 
часов, поки ему тую шкоду заплатить. А которых бы артыкулов не было ещо 
в тых правах выписано, тогды тое право маеть сужоно быти водлуг старого 
обычая, а на потом на вальном сойме тот члонок иный, чого потреба вкажеть, 
маеть уписано быти.

1. В суду не мает ся нихто отозвати до господара, але повинен будеть 
кождый один одному права достояти

В суду нихто ся не маеть отозвати перед правом ни до нас, господара, ни 
до сойму, для того, абы в том волокиты не было, але по винен будеть кождый 
один другому достояти права аж до конца. А естли бы ся видело водле сказанья 
которой стороне кривда, а бачила бы сторона, иж ей не подле права писаного 
всказано, тогды маеть листа просити в суде сказанья своего, ко торым обычаем 
сказали на нем. А судьи повинни будуть ему дати лист под печатью своею, а он 
маеть з оными судьями перед нами або на первом сойме говорити и лист тых 
судей вказати. А естли бы судья выпису дати не хотел, тогды маеть взяти з собою 
трех шляхтичов и зася в него просити, тогды он конечно будеть повинен дати. 
А естли бы не дал, а то на него будеть переведено, тогды маеть вины заплатити: 
на нас, господара, двенадцать рублев грошей а тому шкоду оправити.

2. Кождый воевода и старосты, и державцы наши мають обрати двух 
земянинов в повете своем и ку присязе их привести, которые мають судити 
поспол з урадники их

Зася тэж уставуем, иж воеводы, старосты и державцы наши мають кождый 
у своем повете обрати двух земянинов, людей добрых а годных веры, и ку при-
сязе привести, и установити тым обычаем: коли воевода, староста и державца 
наш сами за некоторыми справами нашими або земскими не поспешни будуть 
которых прав судити, тогды тые два земянины весполок з наместники и мар-
шалки тых панов, врадников наших, мають того смотрети и то справовати 
водле тых писаных прав, которые есмо всей земли дал. А писари присяжные 
тых панов воєвод и старост, и державец наших мають также при них быти и 
то все пописывати и к тому вин наших и тэж вин иных и доходов панов своих 
смотрети. А без тых панов земян присяжных, естли бы обеюх не было, тогды 
не мають наместникове ани маршалкове судити, нижли бы один с тых земян 
уставичне при них мел быти. […]

[…] 7. О бранье пересудов
Уставуем, иж воевода и староста, и врадники наши не мають пересуду 

брати от жадных речей, только от презысканья десятый грош, а от именья, яко 
будеть стояти чого, водлуг его важности, а от земли рубль. […]
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[…] 20. О пересуд судьям, который будуть судити без бытности воевод 
з наместники их

Судьи, которые мають быти уставлены в поветех, коли судять з урадники 
воеводиными або старостиными, тогды судьи пересуд мають на трое делити: 
одна часть воеводе, а другая судьям, а третяя наместнику воеводину. А коли 
воевода судить, тогды весь пересуд на воеводу. А естли бы дана вина о суд 
наместнику, тогды судьи повинни з наместником на року, судом положоным, 
отказывати перед паны.

21. Не маеть жаден большей пересуда брати, кром уставы
Коли бы который воевода або староста, або державца, або судья большей 

взял от кого пересуда против тое уставы нашое, тот повинен стороне вернути 
з навязкою а вины маеть заплатити нам, господару, дванадцать рублев грошей. 
[…]

Статути Великого князівства Литовського: у 3-х томах. – Том 1: Статут Великого князівства 
Литовського 1529 року. – Одеса, 2002. – С. 52–53; 68–73; 78; 82; 107–109; 112; 115.

№ 92

1533 р., квітня 7. Краків. – Номінація королем Сиґізмундом І Станіслава 
Одровонжа львівським каштеляном

Sigismundus etc.
Significamus tenore praesentium quibus etc., quia nos cognitam habentes vir-

tutem ac indolem egregiam et in rebus agendis dexteritatem generosi Stanislai Odro-
wansch de Sprowa capitanei Sandomiriensis ac memoria repetentes singularia merita 
maiorum ipsius, quibus se predecessoribus nostris et nobis commendatos reddiderunt, 
dignum esse censuimus, ut eundem generosum Stanislaum Odrowansch honorum 
quoque et titulorum insigniis decoremus et proinde, cum vacacio castellanatus Leo-
poliensis per promocionem magnifici Georgii Crupski ad palatinatum Belsensem sese 
obtulit, eundem castellanatum Leopoliensem vacantem illi dedimus et contulimus, 
damusque et conferimus tenore praesentium mediante per ipsum generosum Stani-
slaum Odrowansch cum omnibus et singulis eius iuribus, fructibus, proventibus, perti-
nenciis, prerogativis et obvencionibus universis ad ipsum castellanatum Leopoliensem 
iure et consuetudine spectantibus, tenendum, habendum et possidendum. Quocirca 
vobis omnibus et singulis dignitariis, officialibus, nobilibus ceterisque subditis nostris 
cuiuscumque gradus, status, ordinibus et condicionis existentibus id notum facimus, 
praesentibus mandates, quatinus praefatum generosum Stanislaum Odrowansch pro 
vero et legittimo castellano Leopoliensi habentes sibi de praedictis castellanatus sui 
iuribus, proventibus, redditibus et obventionibus universis respondeatis et per eos, ad 
quos pertinet et quorum interest ac intererit responderi faciatis, pro gracia nostra. 
Harum, quibus sigillum nostrum est impressum testimonio litterarum.
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Datum Cracoviae feria secunda post dominicam Palmarum anno Domini mil-
lesimo quingentesimo trigesimo tercio, regni nostri anno vigesimo septimo. Relatio 
reverendi in Christo patris domini Petri episcopi Cracoviensis et regni Poloniae 
vicecancellarii.

Пе р е к л а д

Сиґізмунд і т.д.
Повідомляємо змістом даної грамоти кому і т.д., що ми, маючи випро-

бувані чесноти та чудові здібності та в провадженні справ ласкавість шляхет-
ного Станіслава Одровонжа зі Спрови, сандомирського старости, і пам’ять 
на особливі заслуги відкриваючи, більше тим, кому попередники наші і нам 
рекомендовані уділяли, гідно ухвалюємо, щоб цього шляхетного Станіслава 
Одровонжа, гідного почесті, і також титулами, інсигніями прикрашуємо і перед-
бачливо, із звільненням львівського каштелянства за промоцією вельможного 
Єжи Крупського, який уряд воєводи белзького зайняв, це львівське каштелянство 
вакантне надаємо і встановлюємо, даємо і впроваджуємо змістом цієї грамоти 
шляхетному Станіславу Одровонжу, з усіма його правами, пожитками, прибут-
ками, повинностями, привілеями і загальними данинами до цього львівського 
каштелянства за правом та звичаєм належними, тримати, мати і посідати. Для 
цього вам всім разом та кожному зокрема, достойникам, урядникам, шляхті і 
підданим нашим якого-небудь рангу, статусу, стану і положення це нотуємо 
цією грамотою, щоб згаданого шляхетного Станіслава Одровонжа за правди-
вого і законного львівського каштеляна мали, і йому зі згаданого каштелянства 
його права, прибутки, оплати і данини всі відповідали і за тих, кого стосується 
і цікавить та цікавитиме, відповідатимуть за нашу ласку. На засвідчення цієї 
грамоти наша печатка є привішана.

Дано в Кракові на другий день після Квітної неділі року Божого 1533, 
панування нашого – 27. Свідчення велебного в Христі Ісусі Петра, краківського 
єпископа та віце-канцлера Польського королівства.

Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352–1783. – Lwów, 1938. – S. 165–166. Мова 
латинська.

№ 93

1533 р., листопада 11. Львів. – Номінація каноніком Станіславом зі Львова 
клерика Львівської єпархії Яна, сина Георгія, на уряд публічного нотарія 
та присяга останнього

In nomine Domini amen. Universis et singulis presentes l[itte]ras in specturis, 
lecturis visuris pariter et audituris, Stanislaus de Leopoli, canonicus et custos ecclesie 
Sancti Martini in Sczepusz arcium et Sacre theologie professor. Venerabilis ac egregii 
Pauli de Planca Curis Romani, utriusque juris doctoris, aule Sacri palacy lateranen[sis] 
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comitis palatini vicecomes. Significamus tenore p[raese]ncium, quomodo tabellionatus 
seu publici notariatus officium ad scribenda acta et gesta sine contractus hominu[m] 
ne sub defectu oblivionis subiacerent maxime per neccessarium quod iuris vite ac 
morum honestate laudabili preditis, visa eorum ideneitate conferri ac concedi solet 
et consuevit. Proinde cum in vra et testium infrascriptorum ad hoc vocatorum et 
adhibitorum p[raese]ncia, constitutus personal[ite]r discretus Ioannes Georgii de Le-
opoli clericus dioceses Leopolien[sis], nobis cum ea qua decuit reverencia instancius 
supplicavit quattimus ipsum auctoritate Apostolica nobis in hac parte per l[itte]ras 
autenticas prefati venerabilis ac egregy domi[ni] Pauli de Planca, comitis, concessa et 
com[m]issa, in publicum et autenticum no[ta]rium tabellionem ac iudicem ordinarium 
facere ordinare creare et deputare, sibiq[ue] huiusmodi notariatus seu tabellionatus et 
iudicatus officium concedere dignaremur, iuxta tenorem prefatarum l[itte]rarum nobis 
concessarum et privilegium s[an]ctissimi in xpo Patris et domi[ni] d[omi]ni olim 
Iully divina providencia Pape secundi tum sibi domino Paulo concessum et in eisdem 
l[itte]ris Ap[osto]licis inferte. Quas l[itte]ras prefati venerabilis ac egregii domini Pauli 
cum privilegy Ap[osto]lici insercione nobis datas et concesas, hic pro inserto habere 
volumes, cuiusquidem prefati Ioannis coram nobis personal[ite]r stantis peticionibus 
ac supplicacionibus ad nos factis benigne annuen[do] de sciencia n[ost]ra speciale, 
animoq[ue] deliberato prefata auct[oritat]e Apostolica qua prefatum domi[num] Pau-
lum dotati sumus de finigimur, omnibus melioribus modo via iure causa forma stillo 
quibus melius et efficacius poticimus ac debisumus possumus officium exercen[dо] 
creavimus et deputavimus, fecimus et ordinavimus tenoreq[ue] p[raese]ncium facimus, 
constituimus, ordinamus et deputamus, per tenorem p[raese]ncium, sibi notariatus 
seu tabellionatus ordinary officium cum om[n]ibus et singulis im[m]unitatibus iuri-
bus et libertatibus exemptionibus ac excellencys ad hoc idem officium quomo[d]libet 
spectan[do] et pertinen[do] conceden[d]o et conferen[do] per p[raese]ntes, recepto ab 
eo prius corporali iuramento super Sancta Dei Euvangelia de fidelitate officy sui iuxta 
formam, in l[itte]ris predicti domini Pauli comitis conten[do] inquantum prefatum 
Ioannem per pennam et calamare ac cartam tunc in manibus tenen[do] sibiq[ue] 
traden[do] investivimus dan[do] et conceden[do] sibi plenariam licenciam et faculta-
tem sine p[otes]tatem atq[ue] mandatum, per omnes civitates, terras, oppida, castra, 
villas, suburbia et alia loca per totum universumq[ue] orbem tam in iudicio q[uam] 
extra iudicium et al[ia]s ubicunq[ue] locorum, quoscunq[ue] contractus instrumenta, 
testamenta, et ultimas voluntates, et auctoritates, decreta ac quecunq[ue] iura, acta 
facien[do], geren[do] et exercen[do], que ad notariatus publici seu tabellionatus 
ac iudicatus officium, quo[m]libet spectare et pertinere dignoscitur, quodq[ue] ad 
prefatu[m] Ioannem tanquam ad publicum notarium et autenticam personam publice 
ab omnibus recurratur, et instrumentis publicis per eum confectis et conficien[do] 
stetur firmiter et reddatur ac plenaria fides adhibeatur.

Forma autem iuramenti.
Ego Ioannes Georgy de Leopoli clericus diocesis Leopolien[sis] ab hac hora, in 

autea fidelis et obediens ero Beato Petro S[an]cteq[ue] Eccl[es]ie Romane, ac domino 
nostro domino Clementi Pape septimo eiusq[ue] successoribus canonice intrantibus, 
non ero in consilio, auxilio consensu vel facto ut vitam perdant aut membrum, seu 
capiantur mala capcione. Consilium quod midie per se aut nunctium seu l[itte]ras 
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manifestabunt ad corum damnu[m] scienter nemini pandam, si vero ad mei noticia[m] 
denenire contingat quod in periculum Romani Pontificis aut Romane eccl[es]ie seu 
grave damnu[m] vergeret illud pro posse impediam et si hoc impedire non possem 
procurabo bona fide id ad noticia domi[ni] v[i]ri Pape perferri, papatu[m] Romanu[m] 
et Regalia Sancti Petri ac iura ipsius Eccl[es]ie, si qua eadem Ecclesia in civitate ter-
ra de qua oriundus sum habeat adiutor eis ero ad defenden[do] seu retinen[do] et 
recuperan[do] con[tra] om[n]es hominess, tabellionatus officium fideliter exercebo, 
contractus in quibus exigitur confessus parcium fidel[ite]r faciam nil adden[do] vel 
minuen[do]. Si vero in conficien[d]o aliquod instrumentum unius solius partis sit 
requirenda voluntas hoc ip[siu]m faciam ut vczt nil addim vel minuam quod mi[n]utet 
facti substanciam contra voluntatem ipsius instrument[u]m non conficiam de aliquot 
contractu in quo eciam intervenire unu vel frandem contractus in protocolium redigam 
et postq[uam] in protocoliu[m] redigero maliciose nontifferam contra voluntate[m] 
illoru[m] vel illius quoru[m] seu cuius est contractus super eo conficere publicum 
instrumentum salvo meo iusto et consueto salario, sic me deus adiuvet et hoc S[an]cta 
Dei Evanigelia. In quoru[m] om[n]i et singuloru[m] fide[m] et testi[m]oniu[m] 
p[rae]missoru[m] p[raese]ntes l[itte]ras seu p[raese]ns instrum[en]t[u]m huius[mo]di 
creacionis exinde fieri et per no[ta]rium publicum infrascriptu[m] subscribi et publicari 
mandavimus, sigilliq[ue] n[ost]ri appensione iussimus comuniri. Actum et datum intra 
muros civitatis Leopolien[sis] sub anno nativitatis domi[ni] millesimo quingentesi-
mo trigesimo tercio. Indicione sexta Pontificatus Sanctissimi in xpo Patris domi[ni] 
domi[ni] Clementis divina providencia Pape Septimi feliciter moderni anno ipsius 
decimo die vero Veneris undecima novembris presen[s] venerabilibus honorabilibus et 
nobil. Cristino Trzesta Nicolao Ponyatovuski Paulo de Tluscziecz arcium bacc[alare]o 
canonicis ecclie metropolitane leopolien Martino plebano in Nysznow. Nicolao Raysti 
et alys q[uam] pluribus testibus ad premissa rogatis et requisilis.

Пе р е к л а д

В ім’я Господа, амінь. Усім загалом і кожному зокрема, цією грамотою, 
тим, хто спостерігає, читає, дивиться і слухає, ми, Станіслав зі Львова, канонік 
і кустош церкви св. Мартина в Щепужі і професор теології, віцекомес вельми-
шановного та видатного Павла з Планки, доктора обох прав, Римської курії та 
Латеранського палацу комеса, повідомляємо змістом цієї грамоти, що табелліонат 
або уряд публічного нотарія для написання актів і діянь, які без контракту з 
людьми забуттю підлягають, особливо через необхідність, що правом на життя і 
звичаєм належної поваги наділені, погляд на їхню придатність визначати і допус-
кати є вільний і наділений звичаєм. Передбачливо з вашою та нижче підписаних 
свідків присутністю, для цього скликаних і запрошених, особисто визначений 
Ян, [син] Георгія зі Львова, клерик львівської єпархії, нами поданий, папським 
призначенням через автентичні грамоти вельмишановним і видатним Павлом 
з Планки, комесом, визнаний і уповноважений на публічного та автентичного 
нотарія-табелліона і звичайного суддю, вчинений, установлений, створений і 
призначений, і собі таким чином нотаріат або табелліонат і уряд судді прийняти 
визнається гідним, змістом даної грамоти, нами підтвердженої, і булли найсвя-
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тішого в Христі покійного Папи Юлія ІI, і підтвердження Павла та доручення 
відповідної апостольської грамоти. Ці грамоти вищезгаданого вельмишановного 
та видатного Павла з вписаною апостольською грамотою нам дані і визнані, зараз 
вписати хочемо, щоб напевно згаданого Яна, перед нами особисто прибулого, від 
просьб і благань до нас надісланих, за нашою ласкавою згодою і з особистого 
відома, і надати та звільнити згаданим папським призначенням, яке згаданий 
Павло подарував наостанок, всіма кращими способами, правом, звичаєм, фор-
мою, способом, як краще та ефективніше, надаємо владу і зобов’язуємося бути 
в стані уряд запровадити, створюємо і призначаємо, чинимо і встановляємо, і 
змістом цієї грамоти чинимо, встановлюємо, визначаємо і призначаємо, змістом 
цього, нотаріат або табелліонат та уряд звичайного судді, з всіма привілеями, 
правами і свободами, звільненнями і титулами, що до цього уряду коли-небудь 
належали, призначалися, признавалися і надавалися дотепер, прийнявши від 
нього спочатку особисту присягу на Святому Письмі про вірність своєму уряду 
згідно зі зразком, у грамоті згаданого комеса Павла підтверджено згаданому Яну 
про набуття тепер отриманих до рук пера, каламаря і документа, впроваджу-
ємо на уряд, даючи і дозволяючи йому повну свободу і можливість без права 
і мандату в усіх містах, землях, містечках, замках, селах, передмістях та інших 
місцях по всьому світу, як в суді, так і поза судом та в будь-яких інших місцях, 
контракти, інструменти, заповіти, останню волю, правне положення, декрети і 
які-небудь інші документи робити, чинити і впроваджувати, що до публічного 
нотаріату або табелліонату і уряду судді належним і дотичним визнається, як 
до згаданого Яна, так і до публічного нотарія і окремої особи публічно від всіх 
повертається, і публічні інструменти, ним виконані і до виконання поставлені 
і приведені, повну правомочність мають.

Далі зразок присяги.
Я, Ян, [син] Георгія зі Львова, клерик львівської єпархії, від цієї години 

і надалі вірним і витриманим буду святому Петру і святій Римській Церкві, 
і пану нашому Папі Клименту VII та його наступникам, згідно з канонічним 
правом обраним, буду радити і допомагати словом або дією, аж поки життя не 
втратиться, або частина тіла, або набуду поганої слави. Раду, мені особисто або 
через посланців чи грамоти оголошену, нікому свідомо не розголошу, якщо ж 
до мене прийде щось пов’язане з небезпекою для римського понтифікату або 
Римської Церкви, або тяжким злочином, цьому за можливості перешкоджатиму, 
і якщо перешкодити не зможу, постараюсь це до відома Папи донести, папську 
гідність і регалії святого Петра і права Церкви в усіх землях буду захищати або 
утримувати і опікуватися проти всіх людей, уряд табелліонату вірно виконува-
тиму, контракт позваних сторін вірно виконуватиму, нічого не додаючи ані не 
віднімаючи. Якщо ж при закінченні якого-небудь інструмента одна зі сторін 
бажатиме щось змінити, це зробити як належить, не додаючи і не віднімаючи, 
щоб зроблений зміст проти волі інструменту не перешкоджав, з будь-якого 
контракту, в який навіть включено один або частину контракту, в протокол 
переносити і після цього упорядковувати підступно не буду проти волі інших, 
але через тих, які контракт подали, публічний інструмент зі збереженням права 
і звичайної оплати, так мені, Боже, допоможи і це Святе Письмо. На дотриман-
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ня та засвідчення всіх згаданих речей цією грамотою або цим інструментом, 
з цього приводу створеним і вищезгаданим публічним нотарієм підписаним 
і оприлюдненим затверджуємо, і печатку нашу наказуємо привішати. Діялося 
і дано у Львові року Божого 1533, шостого року понтифікату Божою опікою 
найсвятішого Папи Климентія VII одинадцятого листопада, в п’ятницю, у при-
сутності вельмишановних, достойних і шляхетних Крістіна Треста, Миколая 
Понятовуського, Павла з Тлущець, бакалавра мистецтв, каноніка львівського 
катедрального собору, Мартина, плебана в Нишові, Миколая Райсті та інших 
численних свідків попередньо запрошених і опитаних.

ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 383. Оригінал. Пергамент. Мова латинська.

№ 94

[1535 р.] – Статут військової служби Великого князівства Литовського з 
викладенням основних засад її здійснення: “послушенства”, дотримання 
встановленого порядку, правил поведінки під час військових дій, у поході, 
та заходів з покарання за порушення вимог статуту*

Артыкулы, которыи jт кор(ол)u εго м(и)л(о)сти пана н(а)ш(о)го м(и)-
л(о) стивого за росказанєм панов рад вεликого к(н)(u)зьтва литовского мают 
быти даны всим Yставичнε, которыиж к той воєнной выправє на тот час 
поєдут зъ кнuзтва литовского, абы кождый тоє вѣдаючи так сu заховал под 
грозным каранєм, што бы жадин нε смѣл с них выступити, алε так дεржати, 
яко нижεй написано.

[Ст. 1]** Напεрвεй, абы послушεнство было. Противку их как гεтманови 
jдиноцство мεжи всими самими, абы на тuгнѣню або на пεрεбываню, на лεжаню 
так сu кождый заховал тым jбычаєм, а нε инак яко имъ будεт jт гεтмана 
росказано, або войско нε рuдноє, нε тихоє, нε способноε, нε далεкоε, чого Божε 
вховай, jт згинεня, а так подлуг того как jт королu εго м(и)л(о)сти єсть 
jзнаймεно, так абы кождый, так богатый, яко хYдый так сu заховал, а нε смѣл 
того пεрεступити под нεмилостивым каранєм абы, чого панε Божε вховай, про 
пεрuд, а нε послушεнство збыточных на всих Yпад нε пришол.

[Ст. 2] Хто бы сu мѣл Y войску, на котором [колвε] мѣстцы або на шиху 
к(нu)зь або пан и хто колвε с подданых н(а)ших мѣл мовити противку гεтмана 
або бы подбурuл приятεлεй своих на противку гεтмана, которым колвε jбычаєм, 
тот чεст и горло тратит.

[Ст. 3] Который бы колвε бунты Y войску чинил против гεтмана або иным 
справцам, а то бы на нεго пεрεвεдεно трεма свѣтки, на ч(εс)ти и на горлε ма 
быти каран, або вѣмъ гдѣ бы таковыи рѣчи волно чинити, а казни нε было, 

* Публікується варіант прочитання тексту документа А. Блануци та Д. Ващука, що має 
деякі відмінності від публікації М. Крома.

** У квадратних дужках подано ймовірну нумерацію статей, відсутню в оригіналі.
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тогды чεрεс таковыи бунты пεрεказа бы сu дѣяла всим рѣчам, а стεрεжи Божε, 
абы чεрεс то впад нε пришол.

[Ст. 4] Хто бы мѣстца своєго нε стεрεг, гдѣ будεт чεрεз гεтмана шихован, 
на ч(εс)ти и на горлε ма быти каран

[Ст. 5] И тεж на шихY, гдѣ бы кого гεтман поставил, на котором колвε 
мѣстцы, тогды кождый маєт там на том мѣстцы стат(и), гдѣ гεтман кажεт, 
а с того мѣстца никоторыми причинами выламати сu нε маєт, под чεстю на 
горлε каранєм.

[Ст. 6] Жодный гужъ* так как который поставuт, так тuгнути маεт, а 
мѣстцо вказаноε дεржати, а гдѣ сu трафит на пεрεбываню абы jдин гужъ так 
за другим шол, яко гεтман роскажεт, который гужъ за которым пεрεбывати 
маєт, а хто бы посмѣл змεнити або змεшати, кождый такий маεт на горлε 
каран быти.

[Ст. 7] А возы мают кождый йти за своим гYжом и вюки так жε подлуг 
своих гYжов, а пεрεрывати их нихто нε маєт, под каранєм на горлε.

[Ст. 8] Приводцы, а тыи, што гYжы вѣдают, абы jт гYжов своихъ нε 
jтєжчали, а пεрεд гYжы своими тuгнули, а того пилни были, абы жадин з гYжY 
нεпотрεбнε нε выєжчали, ани пахоликов нε розсылали ани до возов, ани индε, 
а хто бы сu того важит хотѣл, абы был грозно каран, абы про нεдбалост и 
jмεшканє, а jтєжчанє порYчиков нεрuднε тuгнεнє нε было.

[Ст. 9] Так на тuгнѣню, як на лεжεню абы ясаков нε чинили под грозным 
каранєм.

[Ст. 10] Кали потрεба прийдεт, хто бы сu нε поткал з росказанєм гεтман-
ским, чεсть и горло тратит.

[Ст. 11] Коли бы Y трубу затрубεно з росказаня гεтманского, абы кождый 
приводца на плεц, гдѣ войско лεжит зъ своим гYжом бѣгъ, а там сu становилъ, 
а хто бы нε бѣг мѣстца своєго нε смотрѣл, на горлε ма быти каран

[Ст. 12] Хто бы трывогY вчинил, а Y трYбу затрубил бεз гεтманского 
росказанu, ма быти на горлε каран.

[Ст. 13] А хто бы на сторожY нε шол або нε єхал, коли ємY роскажут 
або стuгнул сu бεз росказаня гεтманского, абых тых, которыи Y порочεни jт 
гεтмана мѣли, на горлε маєт быти кара, а звлаща тыи, которыи будут к томY 
повиннии кому порYч

[Ст. 14] Хто бы таковый был с подданых н(а)ших вшεликого стану 
так вεликого и посполитого, когда бы колвε гεтман н(а)шъ слал на сторожY 
або на которYю послугY н(а)шY воεннYю, там Y воисцε абы сu нε вымовuл, а 
послушεнства против εмY никоторого нε вчинил подлуг воли гεтманскоє, тот 
горло тратить.

[Ст. 15] Коли бы хто справу мѣл пεрεд гεтманом, абы к томY жадный 
кY своεм рѣчи приятεл болшεй нε брал ку своεй радε и помочи jдно дву, абы 
ростырки и розницы, бунты jт тYл нε приходили болших, хто бы чεрεс то 
пεрεступил, тотъ горло тратит.

* Різновид гужового транспорту на кшталт воза.
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[Ст. 16] Коли бы сторожа н(а)ша посланая jт гεтмана н(а)шого зъєхала 
сu зъ сторожы або з войском нεприятεлским, або под замок нεприятεлский по-
дєхала, тогды каждым Y в оной сторожи яко старший над jною сторожεю так 
вси, што будут Y в оной сторожи, нε мают мовити Y зъєздε кождомY з людми 
нεприятεлскими, толко тот, комY гεтман порYчит, а хто бы смѣл мовити бεз 
воли гεтманскоє, тот горло тратит.

[Ст. 17] Хто бы звадY вчинил, рYкою маєт быти каран, а хто бы рачил, 
тот на горлε ма быти каран.

[Ст. 18] Хто бы, што за войском єздuчи продавал, а тот бы, хто моцю 
кгвалтом брал, на горлε ма быти каран.

[Ст. 19] Пεрεд войском и jколо войска в нεприятεлской зεмли абы жадин 
палити нε смεл jпроч росказаня гεтманского под каранєм на горлε.

[Ст. 20] ЧYжого и jбчого ч(о)л(о)в(ε)ка або которого слугY jт подданых 
н(а)ших абы жадин принuти и пεрεховати нε смѣл jпроч вѣдомости гεтманскоє 
под страчεнєм горла.

[Ст. 21] Длu шкод дѣланя, абы жадин в пицованє слати нε смѣл jпроч 
гεтманского росказаня, а приставов, которых гεтман будεт посылати, алε 
тым jбычаεм мают слати, коли войско станεт, а гεтман н(а)шъ сторожY 
jтправит, тогды при jной сторожи, што гεтман пошлεт, мают слати в 
пицованє доложивши сu гεтмана, а хто бы слал бεз вѣдомости гεтманскоє а 
бεз сторожи, тот горло тратит.

[Ст. 22] На тεгнεню буд(ь) в нεприятεлскую зεмлю буд(ь) назад jпuт иду-
чи, абы жадин нε смѣлъ войска jтєхати jпроч гεтманского призволεня под 
старчεнєм горла и имѣня jдно в шихY аж до конца тuгнYти аж до роспYщεня 
маєт; и так жε и хорYжий кождый Y своєм повѣтε нε маєт ничого затаити ани 
jтпYстити аж до роспYщεня всεго войска, а который бы втаил або jтпYстил, 
тот горло и имѣнє тратит, а тот прεд сu горло тратит, хто б Yєхал.

[Ст. 23] Конu чужого нихто нε маєт приймовати ани до сεбε брати, а 
єстли бы хто принuл, тогды нε маєт болшъ в сεбε дεржати, толко чεтвεрть 
годины, скоро єго поймавши, маєт jповѣдит гεтману, а в сεбε єго дεржати 
нε маєт, а єстли бы хто в сεбε задεржал, а знайдεно бы кого на нεм єдYчи або 
вεдYчи, тот маєт так каран быти яко злодѣй.

[Ст. 24] Братεй тεслεв, ковалεв, колодѣєв, кожεмиков и всих рεмεсников, 
што там порYчоны будут ку воεнной справε, комY кол(ве) jт нас або jт 
гεтмана, тогды тыи врадники н(а)ши, кому поручоно будεт нε маєт ни jдного 
с тыхъ jтпускати бεз вѣдомости гεтманскоє и хотu бы, хто был нεмоцон с 
тых рεмεсников, тогды и того маєт jбявити гεтману, а εстли бы jтпYстил 
бεз воли гεтманскоє, тот горло тратит.

[Ст. 25] Гεтман хто бы сu томY противил албо того дεржати нε хотѣл, а 
стого сu вымовuл, а над тоє выстYповал тот, што jт королu єго м(и)л(о)сти 
маεстат єсть jзнаймεно, а Yставεно, маєт моц jт нас, такового кожно(го) на 
горлε карати.

[Ст. 26] А так абы каждый тыи Yставы jзнаймεныи [и] иныи вси, которыи 
ж бы водлε потрεбы чεрεз гεтмана были jповεданы а росказаны дεржал, а 
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над тоє нε выстYповал под кара(н)εм на горлε або водлуг выстYпY, яко сu хто 
допYстил а заслужит.

[Ст. 27] Хто бы колвε Y войску або на сторожи буд(ь) кн(u)зь або пан и 
кождый пору[чи]к языков поймал, тогды кождый з них абы нε смѣл j положεни 
нεприятεлском пытати под грозным каранєм на горлε, а хто бы колвε поймал, 
тогды нε пытаючи в нεго ничого маєт jтвεсти до гεтмана, а гεтман маєт 
єго сам на впокои jпытати; тым жε jбычаємъ и бεглεца jт нεприятεлu нε 
маєт нихто пытати кром гεтмана.

ОР РНБ, ф. 971, Авт. 124 (Собрание автографов П. Дубровского), № 3, л. 12–13 об. Оригінал.
Опубл.: Памятники истории Восточной Европы. Источники XV–XVII вв. – Т. VI: Радзивиловские 
акты из собрания Российской национальной библиотеки: первая половина XVI в. / Сост. 
М. Кром. – М., 2002. – С. 130–134.

№ 95

1539 р., вересня 4. – Лист короля Сиґізмунда І про порушення володи-
мирським війтом Іваном Федькевичем обов’язку надавати підводи для 
виконання дипломатичних доручень

Гдрь корол εго мсть казал у книги записати, што пεрво сεго, корол εго 
млсть росказал воита володимεрского Ивана Фεдъкεвича пεрεдъ собою поста-
вити для того, иж jнъ гонъцу гсдрьскому Яну Маликъ баши, которыи у пилных 
потрεбах гсдрьских и зεмскихъ до Jрды до цря пεрεкопъского jт εго млсти 
εхал, за листомъ подъводнымъ подводы подъ нεго дати нε хотεл, и jли ж jнъ 
до Луцка пεшъ шол, за чимъ рεчъ зεмская вεликоε jмεшканε приняла. Ино тот 
воит володимεрскии за росказанεм гспдрьским до εго млсти на росправу приεхал 
и повεдил, ижъ коли оныи гонεц чεрεз Володимεръ εхалъ, тогды jнъ в тот часъ 
самъ тамъ нε был, а вεдъ жо прεдъ ся εму за тым листомъ подъводъным, хотя 
на нεмъ руки подъпису гсдрьскоε нε было, подъвода у мεстε Володимεрскомъ 
дана будε, всεму мεсту Володимεрскому листъ jтъ короля εго млсти дан, на 
котором бы листε подъводъномъ руки гсдрьскоε нε было, тогды jни за тым 
листом нε мають подъводъ давати. Яко жъ княз староста володимεрскии княз 
Фεдор Андрεεвичъ Санъкгушъковича пεрεдъ королεм εго млстю повεдил, ижъ 
тот воитъ володимεрскии нε εстъ в томъ сплошливым, а завъжды за листы 
подводъными ачъ-колвεкъ бы бεз подъпису руки гсдрьскоε нε были повинни 
подводъ давати, а завъжды бачачи потрεбу пилную гонцомъ подъводы даεть, 
а николи имъ жадъноε jмεшканε у справах гсдрьских нε становит. А так ко-
рол εго млсть jтъ князя старосты володимεрского справу в томъ взεмшы, а к 
тому и повεсти εго выслухавъшы, росказалεмъ до дому εхати и впεрεдъ вεлεл 
εго млсть εму, бачачи справы гсдрьскии пилныи, за листы εго млсти гонцомъ 
подъводы давати.

РГАДА, ф. 389, оп. 1, д. 23, л. 135 об.–136. Запис в актовій книзі.
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№ 96

1539 р., грудня 28. – Актовий запис про видачу з державної скарбниці 
службовим особам платні за виконання своїх обов’язків

Дано на квитациях до пна Горностая, подъскарбεго, князю Сεмεну Пронъ-
скому на сεсъ рокъ на выхованε εго самого и слугъ εго сто копъ грошεи, а 
jсобливε казано пятма пушъкарεм, которых jнъ на тыε замки прынял и 
змовил их, по шεсти копъ грошεи а по сукъну лунъскому завъжды в кождыи 
годъ заплату водълε умовы εго, съ Скарбу имъ чинити. А к тому на сторожы 
и кликуны замъковыε такъ жε гсдръ εго млсть вεлεл съкарбу пнзεи потрεбу 
давати, чым бы jнъ мεл ихъ на тых замъкохъ заховати, бо сторожовъ и кли-
куновъ на jбεюх замкохъ никого нεт.

А кнзю Корεцъкому на сторожу полную сто копъ грошεи казано дати. 
А пушкару житомирскому по дεсяти копъ грошεи а по сукъну лунъскому, бо 
пεрвεи давано εму по шεсти копъ грошεи а по сукну люнъскому; jнъ на том 
датку нε могъ вытривати и нε хотεл далεи тамъ на замку мεшъкати, и корол 
εго млсть jного плату εму повышати.

А Богъдану, урмянину, толмачу, за шкоды εго, што ув Ордε принялъ 17 
копъ грошεи.

А Явору, кгды jт пновъ приεждчал, дано εму дватцать копъ грошεи.

РГАДА, ф. 389, оп. 1, д. 23, л. 170 об.–171. Запис в актовій книзі.

№ 97

1540 р. Краків. – З ухвали сейму про генеральних суддів

[…]
De judicijs generalibus

De terminis seu judicijs generalibus, quae vulgo colloquia nuncupantur cele-
brandis, statuta omnia desuper edita, in robore conservamus: ac illa singulis Terris, 
juxta eorum statutorum ordinationem, et veterem consvetudinem, celebrari mandamus, 
semel ad minus annis singulis. Quia vero propter nostrum in Magnum Ducatum 
Lithvaniae egressum, negotiaque Ducatus illius, quae forte Nos in illo diutius quam 
vellemus distinebunt, appellationis seu motiones a Judicijs Terrestribus et Castrensibus, 
seu etiam Officio Castrensi, ad Nos factae, remanerent longo tempore indecisae: per 
hocque multorum subditorum nostrorum justitia negligeretur: statuimus, ut interim 
donec Nos ex Magno Ducatus Lithvaniae redierimus, ejusmodi judicia generalia bis in 
anno celebrentur. Quibus et Domini Episcopi, singuli in districtu sedis Episcopatus sui, 
Palatini, Castellani, caeterique dignitarij et Officiales, Judices et Subjudices Terrestres 
interesse teneantur: sub poenis in illos statutis. Nisi vera infirmitas, legatio, vel Reipu-
bl: servitium, illos excusarent. In tali enim casu, licebit impedito sic in locum suum, 
alium idoneum surrogare. In quibus quidem judicijs generalibus, omnes motiones, 
appellationes, et alia id genus tam a Terrestribus, quam a Castrensibus Judicijs, ac 



166 № 97 .   1540  р .  Крак ів

etiam ab Officio Castrensi, quae ad Nos, seu ad Conventum Generalem sunt factae, et 
jam ante nostrum in Lithvaniam egressum non fuerint decisae, ac item interim, donec 
in Magno Ducatu illo Nos agere contigerit, cadentia judicari et terminari debebunt. 
Et quidquid, per Judicio illi praesidentes judicatum et decretum fuerit, id totum per 
eosdem Judicio praesidentes, ac locorum Capitaneos, in executionem deduci debet. 
Licebit nihilominus unicuique, a decreto et sententia Judiciorum Generalium, ad 
Conventum Generalem Regni primum, post nostrum in Regnum reditum celebran-
dum, appellare. Sed hujusmodi appellatione non obstante, executio decretorum fieri 
debet ut supra: illeque pro quo judicatum fuerit, in possessione bonorum illi adju-
dicatorum inducendus, et in ea tuendus erit. Ubi tandem in Conventione Generali, 
Nos cum Consiliarijs nostris, sententiam et decretum, a quo appellatum fuit, justum 
esse cognoverimus: illud approbabimus. E diverso vero, ubi per Nos et Consiliarios 
nostros, fuerit retractatum et infirmatum: bona omnia, et res aliae, quae per huju-
smodi sententiam fuerint adjudicatae alicui parti, rursus restituentur illi: pro quo in 
Conventu Generali tulerimus sententiam: simul cum fructibus, intermedio tempore 
perceptis, et damnis inde secutis, juramento damna passi aestimandis. Tempora vero 
celebrandorum hujusmodi generalium judiciorum, volumus juxta statutorum dispo-
sitionem observari.

[…]

Пе р е к л а д
[…]

Про генеральних суддів
Про терміни або генеральні суди, які по-простому називаються святковими, 

всі статті, перед тим видані, підтверджуємо, і іншим окремим землям, згідно з 
їхніми статутними ординаціями і давніми звичаями, проводити суди довіряємо, 
тільки раз кожного року. Що ж до нашого втручання до Великого князівства 
литовського і справ цього князівства, які, коло нас помножені, хочемо розділи-
ти, апеляції або виступи від земських та ґродських судів, або навіть замкового 
уряду, до нас вчинені, залишаються довго без розв’язання, занедбані нашими 
численними заступниками, суд постановляємо, щоб тим часом, допоки до нас з 
Великого князівства литовського не повернуться, таким чином генеральний суд 
двічі на рік збиратиметься. Цими правилами і єпископи, кожен в повіті – місці 
свого єпископства, воєводи, каштеляни та інші достойники і урядники, судді та 
підсудки земські з користю керуватимуться під карою в інших постановах. Якщо 
б випадково були нездатні до виконання служіння перед урядом або державою, 
то звільняються від служіння. В такому разі, можна на своє місце іншого до-
стойного заступника (покликати). В цих генеральних судах всі справи, апеляції 
та інші справи цього роду як від земських, так і від ґродських судів, і навіть від 
замкового уряду, які до нас, або до генерального сейму надійшли, і які після 
нас в Литву постанови не були відіслані, і далі тим часом, аж доки в Велике 
князівство ми виконати пошлемо, належно судити і термінувати зобов’язані. І 
що-небудь через суд інші судді вироки та декрети робитимуть, це повністю через 
суддів і місцевих старост до виконання (суд) скерувати зобов’язаний. Годиться 
також і окремий, від декрету та вироку генеральних судів, до генерального сей-
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му спочатку, а потім нами до королівства повернений, скерувати. Але ніяким 
чином апеляції не перешкоджати, виконання декретів чинити зобов’язаний як 
перед тим, і тих, хто згідно з судом буде у володіння добрами впроваджений, 
пильнуватиме. Коли навіть на генеральному сеймі ми з радниками нашими ви-
рок і декрет, на який апеляція буде, правомочними визнаємо, це затверджуємо. 
З інших же, коли нами або нашими радниками був повторно розв’язаний і 
переглянутий, всі добра та інші речі, які в такий спосіб були присуджені іншій 
стороні, повторно віддаються другій, за який на генеральному сеймі виносимо 
рішення, одночасно з прибутками, які тим часом були отримані, і дані з того 
часу спадкоємцям, під присягою повинні визнати. Час же відбування таких 
генеральних судів хочемо згідно з постановами і статутів виконати.

[…]

Volumina Legum. – Petersburg, 1859. – T. I. – P. 276. Мова латинська.

№ 98

1542 р. Кефе. – Керівництво зі збирання податків і штрафів для базарного 
пристава (мугтесіба) Кефе з податкового кодексу санджаку Кефе, який 
представляє широкий діапазон відповідальності та повноважень держав-
ного податкового інспектора на ринку та міських виробництвах

Спис правил ринкової інспекції [у місті] Кефе
Приміром:
(1.) Якщо хліб буде сирий, стягається 12 акче, але якщо трапиться не-

довага, з кожного диргема недоваги стягається 1 акче. Та й в інших випадках 
недоваги правило таке саме.

(2.) Та якщо ж продукти, що на зразок меду та жиру пакуються у вмістища, 
поштучно прибувають на базар, у разі продажу стягається: з фучі (прибл. 40–52-ві-
дерна бочка) – 24 акче, з каратіля (прибл. 20–40-відерна бочка) стягається 
18 акче, з варіля (бочка до 20 відер) стягається 12 акче. Але якщо вищезгадані 
речі будуть у толумах (міхурі зі шкіри овець), стягається по 6 акче.

(3.) A якщо якийсь різник принесе [у місто] козу, заріже й продасть, то 
за кожну таку козу стягається по 2 акче – у разі продажу за нарх (мінімальна 
ціна, що встановлювалася місцевим кадієм) овечого м’яса, але якщо продається 
дешевше овечого м’яса, то не стягається нічого.

(4.) А якщо хтось одягне на невільницю капелюшка, передасть до рук 
брокера й продасть, то, як адет-і тезїн (“звичаєве за прикрашання”), стягається 
12 акче, але якщо капелюшка не одягати, то нічого не стягається.

(5.) Та з тих, що знаходяться у місті, вітряних та кінських млинів щотри 
місяця стягається по три акче – у разі коли вони [цей час] відпрацювали, але 
якщо не працювали, то не стягається.

(6.) А з [вуличних]кухарів, і пиріжників, і міських бузоварень щомісяця 
по 15 акче стягається, [а якщо] місячний термін не працюють, то нічого не стя-
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гається. А з [вуличних]кухарів та пиріжників та бузоварень із Земляної фортеці 
щотри місяця стягається по три акче.

(7.) А за зважування на вагах з баккала щотри місяці стягається 3 акче 
під назвою сенк-і мізан (“гирьового”). А з [тих, що знаходяться] у місті кісаджіїв 
(банщики-масажисти) щотри місяця стягається 4 акче.

(8.) А з міських миловарів, якщо вони виробляють один казан жирного 
[тобто звичайного] мила, то стягається 50 акче, а з пахучого мила, що надхо-
дить [з-за моря] кораблем, якщо на базарі його зважують на вагах і продають, 
хоч би яка була там потреба – сундуками або чувалами, – по 6 акче [з кожного 
пакунку] стягається.

(9.) А з трактирів за шість місяців по шість акче стягається. А якщо січку 
або сіль або кіл продається мисками, щотри місяця стягається [з продавця] по 
6 акче.

(10.) А якщо хтось [самовільно] проштемпелює свій аршин [як точний], 
то стягається 4 акче.

(11.) А якщо [самовільно] ріжуть одного коня і продають його м’ясо, 
стягається 6 акче. А якщо ріжуть одного верблюда [і продають його м’ясо], то 
стягається 12 акче.

(12.) А якщо один хтось [самовільно] нову харчівню чи бузоварню відкриє 
чи там зробить вогнище для приготування каштанів, то стягається 12 акче.

(13.) А якщо з затоки виловлюється свіжа риба, то [з вилову] стягається 
десятина. Та й якщо з Татського іля (Південний берег Криму на захід від Алу-
шти) надійде свіжа риба, [з неї] стягається десятина.

(14.) А якщо осетрова риба надходить з Керчі, поклавши на арбу по сім 
рибин, то з кожної арби стягається по 15 акче, і крім цього з кожної рибини 
стягається по 1 акче.

(15.) А якщо з землі дині чи кавуни, чи коротше: арбами надходять фрук-
ти, то з двоколісної арби стягається 12 акче, а з чотириколісної арби стягається 
24 акче.

(16.) Якщо ж надходять фрукти човном насипом [і продаються посеред-
никам], то з кожного човна стягається 25 акче – байдуже, чи буде він малий 
чи великий. Але якщо, прийшовши до кадія і довідавшись про нарх, самі про-
дають, то, крім 25 акче, під назвою “нархлик” стягається [ще] якась кількість 
акче: [точно]не фіксовано, якщо тільки [вартість проданого] сягає 50 акче, то 
стягається 20.

(17.) А якщо вищеозначені фрукти [що складені] у човні корзинами чи 
чувалами, і базарні продавці [їх] купують, то з кожної корзини та чувала стя-
гається по 2 акче.

(18.) А якщо фрукти надходять на кораблях з протилежного берега [Чорно-
го моря], то з кожного корабля стягається під назвою адет-і кешті (“корабель-
не звичаєве”) [що становить] 55 акче; [до того ж] якщо, прийшовши до кадія, 
[перевізники] самі зважують для продажу, і [в них] купують за нархом, з них 
стягається певна кількість акче під назвою “нархлик”, [яка точно] не встанов-
люється: якщо тільки [вартість проданого] сягає 100 акче, то стягається 50.

(19.) А якщо з Согуна (Сухумі) чи інших країв [з-поза санджаку Кефе] 
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надійде рис, і [перевізники], пішовши до кадія, дістануть нарх, щоби самим 
продавати, [то точно] не встановлюється, стягається [з кожного по] 50 чи стя-
гається 100: якщо продаватиметься чувалами, то з кожного чувала стягається 
по 2 акче.

Başbakanlık Arşivleri, Tapu ve Tahrir Defterleri, № 214, s. 19. Переклад з османсько-турецької 
мови.

№ 99

1543 р. Краків. – З ухвали сейму про ведення діловодства польською мо-
вою

[…]
Ut autem citationes ita controversias, decreta et inscriptiones, liberum est 

unicuique Polonica lingva scribere, hoc tamen perpetuum sit, ut tam inscriptiones 
Terrestres, quam illa omnia in loco judicii, praesente Judicio Terrestri in acta Polonice 
vel Latine inscribantur, proptereaque Notarii Terrestres debent assidere actis, sub 
amissione Officii.

[…]

Пе р е к л а д
[…]
Що як позови, так і суперечки, декрети та вписи вільно є без перешкод 

писати польською мовою, для того навіть на вічні часи буде; [а] оскільки вписи 
як земські, так і всі інші вписуватимуться до книг в суді теперішнім земським 
суддею польською або латинською мовою, для цього земські писарі зобов’язані 
бути присутніми при [записуванні] актів під загрозою втрати уряду.

[…]

Volumina Legum. – Petersburg, 1859. – T. I. – P. 285. Мова латинська.

№ 100

1545 р., квітня 7. Краків. – Номінація королем Сиґізмундом І Яна Гербурта 
львівським підкоморієм

Sigismundus Dei gratia rex Poloniae etc.
Significamus tenore praesentium quibus expedit universis, quod nos ad inter-

cessionem magnifici Petri Kmithae in Wissnicze comitis palatini et capitanei nostri 
Cracoviensis, regni nostri supremi marsalci ac Scepusiensis, Premisliensis et Colensis 
capitanei syncere nobis dilecti pro heneroso Joanne Herborth Miezynieczki de Felstin 
apud nos factam dedimus illi et contulimus succamerariatum Leopoliensem mor-
te generosi Stanislai Czurilo vacantem, sicut iam damus, conferimus ad vitae suae 
tempora vel ad maioris dignitatis assequutionem cum omnibus et singulis eiusdem 
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succamerariatus proventibus, redditibus, obventionibus et praerogativis universis hunc 
ipsum succamerariatum ab antiquo quomodolibet concernentibus, per eundem hene-
rosum Joannem Herbort habendum, tenendum et percipiendum. Quocirca omnibus 
et singulis dignitariis et officialibus nostris ac nobilitati terrae Leopoliensis mandamus 
hisce litteris nostris, ut hunc ipsum Joannem Herbort pro vero et legittimo succa-
merario terrae istius Leopoliensis habeant et ei de loco deque omnibus et singulis 
obventionibus et proventibus ad eundem succamerariatum pertinentibus respondeant 
vel responderi ab eis, ad quos id pertinere videbitur faciant, pro gratia nostra. Harum 
testimonio litterarum etc.

Datum Cracoviae feria tercia Paschae anno Domini MDXLVo, regni vero nostri 
anno XXXIX. Relatio ut supra [magnifici Thomae Soboczki regni Poloniae cancellarii 
etc].

Пе р е к л а д

Сиґізмунд, Божою ласкою король Польщі і т.д.
Змістом даної грамоти повідомляємо всім, кому необхідно, що ми, за 

поручительством вельможного Петра Кміти з Вишніча, воєводи та старости 
нашого краківського, коронного маршалка та спішського, перемиського і коль-
ського старости, вірно нам милого, шляхетному Яну Гербурту Мєзинецькому з 
Фельштина, що перед нами є, надаємо і призначаємо підкоморство львівське, 
вакантне після смерті шляхетного Станіслава Чурила, зараз даємо, встановлю-
ємо до кінця його життя або до отримання більшого уряду, зі всіма цього під-
коморства прибутками, видатками, данинами і привілеями, що в який-небудь 
спосіб здавна були визнані, які цьому шляхетному Яну Гербурту належить мати, 
тримати і набувати. Для цього всім разом та кожному зокрема достойникам і 
урядникам нашим та шляхті Львівської землі говорячи грамотою нашою, щоб 
тепер цього самого Яна Гербурта за правдивого і законного підкоморія Львів-
ської землі мали, і йому на місці за всі місцеві данини і прибутки відповідали, 
або відповідатимуть за тих, для кого це належить слушно чинити за нашу ласку. 
На підтвердження грамоти і т.д.

Дано в Кракові сьомого квітня 1545 року, панування нашого року 39. 
За свідченням як вище [вельможного Томаша Собоцького, канцлера нашого 
королівства].

Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352–1783. – Lwów, 1938. – S. 166–167. Мова 
латинська.

№ 101

1551 р., травня 6. Львів. – Присяга львівського ґродського судді Петра 
Коритка

Coram magnifico Nicolao Odnowskj castellano Praemisliensi et huius loci 
capittaneo in praesentia generosorum Nikolai Hinek vicecapittanei Leopoliensis et 
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Nicolai Lesnyowskj quondam iudicis castrensis Leopoliensis, Stanislai Zolkyewsky, 
Jakobi Lyssowssky etc.

Iuramentum generosi Petri Koritko pincerne et iudicis castrensis Leopoliensis.
Ego Petrus Korithko iuro Deo omnipotenti serenissimoque regi Sigismundo 

Augusto moderno et magnifico Nicolao Odnowsky castellano Praemisliensi et huius 
loci capittaneo, quia fideliter et iuste iuditia exercebo, iudicabo castrensia Leopoliensia, 
non attendendo personarum acceptationem nemini persone fauendo, sed Deum et 
sanctam iusticiam pre oculis habendo. Ita me Deus aduuet et sancta Crux.

Пе р е к л а д

Перед вельможним Миколаєм Одновським, перемишльським каштеляном 
та львівським старостою, в присутності шляхетних Миколая Гінка, львівського 
підстарости, Миколая Лесньовського, колишнього львівського ґродського судді, 
Станіслава Жолкевського, Якуба Лисовського і т.д.

Присяга шляхетного Петра Коритка, підчашого та львівського ґродського 
судді.

Я, Петро Коритко, правом Бога Всемогутнього, короля теперішнього Сиґіз-
мунда Авґуста і вельможного Миколая Одновського, перемишльського каштеляна 
і львівського старости, що вірно і справедливо суд виконуватиму, судитиму 
львівський ґрод, не звертаючи уваги на сторони судового процесу, без огляду 
на особу прийматиму, але Бога і святу справедливість перед очима матиму. Так 
мені, Боже, допоможи і святий Хрест.

ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 328, с. 605. Запис в актовій книзі. Мова латинська.

№ 102

1553 р., березня 24. Краків. – Судовий статут короля Сиґізмунда Авґуста, 
що визначав терміни і порядок судових засідань, зокрема, в містах Русь-
кого воєводства – Холмі, Галичу, Львові, Сяноку, Перемишлі; зобов’язував 
урядників суворо дотримуватися термінів і провадити засідання особисто 
(крім випадків, пов’язаних із хворобою) тощо

Porządek sądow na seimie walnem w Krakowie na S. Priska zlozonem y po-
staniowiony.

Sigmund August z Bozey laski krol Polski, wielki kxiąze Litewskie, Ruskie, 
Mazowieczkie etc. Pan y Dziedzycz.

Oznaymuyem wobecz wssithkyey y kosdemu złascza yako komu czo na thomu 
nalerzy, yszmy za radą panow rad nassich dochowanych y swyeczkych y z przyzwo-
lenyem poslow ziemskich hukayucz obyczayu kthorym by zasle a zalyrzale zdawna 
sprawy mogly bycz sznadnye wedlye staradawnego w prawie opissanego porządku 
ossądzone do roku thylko, tho do przyslego blizssego seymu, taky obyczay tho na 
seymye nalyeslyszmy y uchwalily za […]* nayduyem y uchwalyamy.

* Тут і далі текст не прочитано.
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Naprzod aby assessorskie sądy pothym seymye y thesz roky kthore krolewskie-
my zową nye byly ssądzone w thym czassie a w thym roku. Z tem aby yusz na then 
czas owssithko oczoby ktho yedno kogo z powiathu do dworu wyszwal odeslano 
bylo do sządu ziemskie[g]o cum asignationem terminum na roki blisko przysle do 
owego powiathu wkthorem yest pozew na kogo polozon, alys criminalis cittatus et 
cause aby byly odoslane na wyecze w kazdem woyewoczthwye sządzone, wyiąwszy 
cause o nayazd domowy Jana Wegrowskiego kthorą my sządzicz bendziemy, y thy 
wsithky kthore w them roku bendą przed wyeczamy albo do nasz albo na wiecze 
przypadacz wyiąszwsszy thelko rzeczy nasse krolyewskye thak [pro]sony nassey iako 
ymyenya y pozythkow nassich yakosz kolwyek do thykayączych ktore nye ktho yny 
iedno my iako y przodkowie nassy z pany radamy ssądzicz mamy. A them dopiero 
gdzie by ssąd uznal wyeczowy bycz causam mere criminalem aby cum assignationem 
terminum strony nassiem byly odeslane. Gdys szie do sądu ziemskiego y grodzkiego 
wielye dothklywych rzeczy pozyvacz mogą wedle statutu. A nye zeby ktho kogo ad 
instigationem offity za dworem poszwacz myal okrom albo wyiąwssy ysby ktho do-
chodow do skarbu nassego powinovathych nye wydal albo o kthorą inną rzecz nassą. 
A o wssem aby na takowe wyna w statuczie contra […] de pretorio districtu opyssaną 
thamze w ssądu wzeczowego byla extendowana kthorzy lada oczo za dworzem pozy-
wayu przoczyu statutum tho czynyącz thak thesz appellatie od commyssarzow y od 
podkomorzow y od urzendzow groczkych iako gdzie yscz mayą na wyecza przysle 
vsithky odsylamy.

Cause wsythkie kthore yusz byly na wyeczach sządzone y theze kthore yusz u 
ssądu assesorskiego practicowane y kthore ssą od panow assessorow remitterant pro-
pter prolixetatem do nasz y theze kthore ssą sluchane przesz nasz y na deliberaciyay 
zawiessone kthore ssą skazane. A mere pro apellationis od sządu assesorskiego do 
nasz appellovane my na terasznyeszem seymie sządziczy besz dalsego terminowanya 
odssądzacz będziemy y thesz kthore by byly z wieczow przed pany assesori przysly a 
od assessorow do nasz r[…]llowane.

Aby wyęrz thy ssądy thym pylnyey byly odprawovane sządzia zadną ynssa 
przyczyną chyba chorobą, woyną, morem mogly odkladacz y the na przyslych roczech 
ma przyssiącz iako vera infirmitate albo legaly impedimento impeditus na ssądzianym 
rokom vige byl.

Panowye woyewodowie, castellani y inniy przeduyczy kasdego woyewoczsthwa 
aby wyecza samy ossobamy swemy nye zasadziayącz ynemy ssądzily, a ny czem yney 
sthogo szie wymawyayącz yedno przawdziwą chorobą a possolsthwem extra regium, 
a thakowe ssądy abo roky aby na swyklych myesthach y tha yusz thogo czassu y dnya 
nasnaczonego sądzily, tho yest woyewoczthwach Gorney Polski.

Posnaniae feria secunda post festum Sancti Francisci
In Calysz feria secunda post festum Sancti Lucae
Gnezne feria secunda post Simonis et Jude Apostolis
Syradiae feria secunda post Crucis in autumno
Lancitia feria secunda post festum Omne Sanctorum
In Brzesrzie feria secunda post Bartholomei
Unladislavia feria secunda post festum Nativitas Mariae
In terra Dobrzynensi feria secunda post festum Sancti Michaelis in Lipno
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In Ploczko feria secunda post festum Sancti Lucae
In palatinatu Mazovie in loci ex antiqua causarum diebus et in constitionibus 

pallatinatus Mazovie apparet
In terra Ranensi feria secunda post Martini
In terra Sochaczowiensis feria secunda post festum Sanctae Catharinae
In terra Gostinensis feria secunda post festum Conceptionis B. Virginis Ma-

riae
W inyeyssey Polscze ysz sdawna ssą czasse w statutie postanowione wedlye 

thych tham czassow thedy mayą bycz ssądy wyeczowe ssądzone y ossądzone besz 
wsselyakiego odkladanya na kosdem myeysczu pod wyna pryvationis offity wedlye 
statutu by thes kthory z urzednykow przemisse myanowane przeczym nyebyl abo 
nye mogl bycz w Ruskiem thesz woyewoczthwye thak w powyeczych wyecza mayą 
bycz ssądzony.

W Chelmye w ponyedziałek pyerwssy po swyęthem Wawrzynczu
W Haliczu w ponyedziałek po swyęthem Bartlomyeyu
W Lwowye w ponyedziałek po narzodzenyu Panny Mariey
W Sanoku w ponyedziałek po swyęthem Michaele
W Przemyslu w ponyedziałek po swyęthem Francisku
Ale ysz suie delatore nykth moze bycz defferowano nye ssiedzenye, myescza 

swego na wyeczach szedziovie thedy wyeczowy bądączy zassadziwssi skoro y dawssy 
wywolacz y zapyssacz poczeczie sządow wyeczowych będzi powynye lysthownye ab-
solutio dignitatis seu officialem nam, thakrze y instigatorewy nassemu, na dworzem 
nassem będączem defferowacz. A thakowy lyst ma bycz starosczie albo postaroscziemu 
onego powyathu albo woyewoczthwa glownemu przesz woznego y slyachczycza poslan. 
Aby thakowy lyst byl poslan ku nam albo instygatorowy pod wynamy na starosthy 
omyeszkale u rządu staroscziego opissanemy. A tham instigator, pod thakowąsz wyną 
primationis offity będzie powynyen onego defferowanego pozwacz na walny sziem 
y przeczywko yemu instigowacz ad extendendum contratalis dignitacios et officialis 
neglicum statutum.

Z tem pozwany thakowy od instigatora ma myecz rok zawythy na walnem sey-
mye za polozenyem pozwan cztery nyedziele przed rokyem naznaczonem na poswye. 
Na kthorym wywodu okolo nyebythnosczy swey nyema, a stronye przedsye bendzie 
wolno czynycz oskody thak z dygnitarzmy nye bendaczemy na wyeczach, iako sta-
rosthąm omyeskalym, a nye odeslanye lysthu, thakrze z instigatorom gdzie by ktory 
sznych takowey therasznyeysey constituciey wypolnycz omyeszkal abo zanyedbal, any 
na seymie przyslem będziemy z powynnosczy doyrzenya sprawedlywosczy lyudzkiey 
ad instigationem instigatoris offity takowe poszwanye besz wsselyakych odkladow 
dallszych wedlye prawa y statutu ossądzicz.

A thak thedy ssąd thakowy wyeczowy slusznye zassiedzie myescze swe wedle 
prawa pospolitego y dawnego postawyenya ktory by kolwyek od takiego blisko przy-
szłego sządu decretu wyczowego appellowacz szmyal, aby thamze ssądziam wyeczowem 
byl powynyen takowy polozycz dwadziesczia grzywyen kthore tho dwadziesczia grzy-
wyen mayą bycz wlozone y zostawione w cancelariey ziemskiey thak dlugo y przethen 
spossob y gdzie by przesz nasz na walnem szeymye takowa sententia wyeczowa byla 
wetractowana mayą bycz takowe dwadziesczia grzywyen oney stronye za szie z can-
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celariey na pyerwssych roczech abo na polozenye kxiąg po onem szeymye zupelnye 
wroczone.

A ysz wyelye akcziey bycz by moglo y przythoczycz ssye na wycza ktore by z 
swey glowney rzeczy et valore nad dwadziescia grzywyen mnyeysse byly abo za tho 
nyestaly thakowy appelatiey a by sescz grzywyen za wyną them ze obyczayem yako 
y then dwadziesczia grzywyen polozcz tham ze byl powynyen. Alye ze by y stronye 
skoda byla nagrodzona od onego kthory appeluye od decretu wyeczowego thedy strony 
na sseymye przed namy bendą myecz zatho rok z ssobą o szkody odpowiedacz besz 
odsylanya do onego prawa. Snowu o skody czy y thakowy y theze thym obieczayem 
ktorym by me we z prawa pospolitego przyslo oskody odpowiedacz aliis iuxta citta-
tionem et processum causae. I tamrze yusz iako o glowne rzecz thak ze thesz y skody 
kthore by ktho wedlie prawa pospolitego powynyen byl odpowiedacz aby przesz decret 
nasz okolo dowodow na skody strony z ssobą byly wesprawione.

Panowye ssądziowye wyeczowy aby ssądow nyeodwolywaly swoych, a ny szie 
roziezdzaly z nych asz by wssieczky sprawy na on czasz przed ssąndy wyeczowe 
przypadle ossądzyly y dossądzily, a yz by z regestru z powyathu pyerwssego asz do 
ostatecznego w onym woyewoczthwye dossądzaly. A ysz szie yusz we wssitkych woy-
ewoczthwach pewny dzien ku ssądzenyu wyeczow nasznaczyl pro maiori aby nykth 
na wyeczach bracz nyemogł.

A gdy by wyecz woyewoda albo ktory z dignitarzow umarl w kthorym kolwyek 
woyewoczthwye, albo thesze przestrzegayącz szie praczey y nakladu bycz niemogl abo 
nyechczial, my w onem woyewoczthwie inną ossobą tham ossziadla naznaczycz y de-
putowacz bendziemy. A wssakosz kyedy by ktory wyewczasz spusczyl dostoiensthwo 
abo urząd smiele pena ma bycz karan, iakowa yesth wstanowiona na temere omyeskale 
wyeczow, a wssakosz subdelegath bycz domu nyema yedno gdzie by umarl albo spus-
czil urząd, wyiąwssi hetmany ktorzy dlya potrzeby rzeczy pospolytey by szie yey nye 
omyszkale będą mogly swoye myesczu zassądzycz. Gdzie by ktory z dignytarzow: na 
wyeczach sktorey kolwek: y urzednykow przycziny nyebyl albo nyemogl bycz thedy 
przedszie od ynych będączych dignitarzow y urzednykow wyecza mayą bycz sządzo-
ne. A wsakosz iako wyssey yest opissano o skody od stron y theze o wyną bendzie 
moglo bycz czynyone.

Gdzie by wiecza prze przyczyny iakowe slusznye y w statuczie opisane nyedosly 
w ktoryem woyewoczthwye wsysczy wobecz ktorem kolwyek rok przypadł albo przy-
padnye z yakiemy kolwiek sprawamy y z yakowego kolwyek roku na blysko przysle 
wyecza czy pothem na przyslich blisko wyeczach bendą myecz rok abo na walnym 
seymye blisko przyslem quod prius eorum in regno fuit celebratum.

Nowo thesz wsrzethe yusz pothey constitutiey causi y poszwy decreti y prze 
poszwy będą wolne od thego posthanowienya nynyeyszego alye starodawnem porząd-
kyem y stopniemy prawa mayą sprawowany.

Alye ysz poslowye ziemsczy z Brzeskiego Inowloczlawskiego woyewodztw y 
ziemy Dobrzanskhych okolo porządku thego sprawiedlywosczy ludzkyey przekladaly 
przed namy ine doleglosczy y roskazanye bracziey swoyey y proszyly aby wdlug zdanya 
panow rad nassich kthorzy byly natho wissadzeny w thym porządku byly zachowany 
okolo appellaciey od wyeczow tho yest gdy ssąd wyeczowy zassiedac myescze swe 
wedlie prawa pospolithego y dawnego postanowienya aby zadna strona od zgodnie 
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namowyonego decretu appellowacz nye mogla any appellacia byla zadney stronye 
dopusczona. A gdzieby wssithkych zupolnye dignitarzow y urzendnykow wyeczowych 
decret zgodni nyebyl tam, bendzie stronie gravate appellowacz wolno wedlye dawnego 
postąpku prawnego.

A thakowa theraznyeysza […] wyeczowy thylko pro hac vyce tho yest na 
zednych wyeczow od sądzonye ma szie w zawyecz prawom y statutom dawnym po 
assądzenyu thakowych. A therasznyeyssich wyeczow nycz nye dereguyącz na przysle 
czassy. Dan w Krakowie na walnem sseymye, w pyąthek przed Kwyethną nyedzielą 
roku panskiego MDLIII a krolyesthwa nassego XXIIII.

Na wskazanye yego krolewskiey Mczi wlasne.

ЦДІАЛ, ф. 15, оп. 1, спр. 16, с. 778–784. Запис в актовій книзі. Мова польська, латинська.

№ 103

1554 р., січня 30. Книшин. – З листа короля Сиґізмунда Авґуста до вілен-
ського воєводи Миколая Радзивілла Чорного із запитом щодо кандидатури 
на вакантну посаду старости черкаського і канівського

[…] Teź temu dobrze rozumiemy, że pograniczne zamki starost bez mieszkania 
wszelakiego potrzebują, a tak Czerkasy z Kaniowem potrzeba rychło starostą opatrzyć. 
Przeto żądamy, abyś nam TM oznajmił widzenie swe, ktoby się TM zdał być godny na 
starostwo w Czerkasiech i w Kaniowie, bo trzeba w czas na ty miejsca starosty dać.

Posyłamy TM zwierzyny, zubrzyny dwie beczce, którą tych mięsopust życzemy, 
aby TM zdrowo jadł. żądamy przy tym TM od Pana Boga dobrze być zdrowym.

Datum in Knyszyn. Penultima [30] ianuarii. Anno Domini 1554. Regni 
nostri 24.

Sigismundus Augustus Rex ss.

Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów. – Warszawa, 1999. – S. 290.

№ 104

1556 р., січня 10. Львів. – Присяга львівського підстарости Яна Уздовсь-
кого

Coram generoso Ioannes Wsdowski dapiffero Sanocens(is) ac vicecapit(aneo) 
Leopolien(sis) presentibus gnosus et nobilibus Petro Corithko pincerna et iudice 
castren(sis) Leopolien(sis) Bernardo Czermynski, Jeorgio Rokiczki, Sebastiano Szwi-
niarski et alys q(uam) plurimis circa p(rae)missa existe(ns) fidedigmis testibus fide 
digmis testibus.

Generosus Joannes Wsdowski dapifer Sanocensis ac vicecapitaneus Leopoliensis 
in hanc rotam prestitit corporale iuramentum super vicecapitaneatum Leopoliensem.
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Ego Joannes Usdowski dapifer Sanocensis et vicecapitaneus Leopoliensis iuro 
Deo, quia fideliter ius regum tenebor et quicquid ad ius personamue sacre magestatis 
R. spectabit et pertinet atten[dam] et attentabo, agam et procurabo aeque, bene pauperi 
sicut et diuiti personas non attendendo sed Deum et iustitiam pre oculis habendo, 
iustitiam administrabo. Sic me Deus adiuuet et sancta Crux.

Et hoc in praesentia generosi et nobilium Petri Corithko pincerne et iudice 
castrensi Leopoliensi, Mathia Kucharski, Cristophero Szwiniarski, Stanislao Rokowski, 
Jeorgio Rokiczki, Sebastiano Jasyenyowski, Nicolao Rosskowsky et prouido Joanne de 
Zwinigrod ministeriali terrestri Leopoliensi et alys circa premissa existentibus.

Пе р е к л а д

Перед шляхетним Яном Уздовським, сяноцьким стольником і львівським 
підстаростою та в присутності шляхетних Петра Коритка, підчашого та львів-
ського ґродського судді, Бернарда Чермінського, Єжи Рокіцького, Себастьяна 
Швинярського та інших численних попри них віри гідних свідків.

Шляхетний Ян Уздовський, сяноцький стольник і львівський підстароста 
в цьому колі особисту присягу львівського підстарости дав.

Я, Ян Уздовський, сяноцький стольник і львівський підстароста, присягаю 
Богу, що вірно права королівства триматимусь і чого-небудь, що особового права 
святого королівського маєстату стосується й сягає, пильную і пильнуватиму, 
виконуватиму і захищатиму однаково добре, бідних і багатих не розрізняючи, 
але Бога і справедливість перед очима маючи, справедливість вимірюватиму. 
Так мені, Боже, допоможи і святий Хрест.

І це в присутності шляхетних Петра Коритка, підчашого та львівського 
ґродського судді, Мацея Кухарського, Кшиштофа Швинярського, Станіслава 
Роковського, Єжи Рокіцького, Себастьяна Ясіновського, Миколая Рошковського 
і Яна зі Звенигорода, возного Львівської землі та інших при них існуючих.

ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 33, с. 93–94. Запис в актовій книзі. Мова латинська.

№ 105

1556 р., січня 10. Львів. – Присяга львівського ґродського писаря Станіс-
лава Ябловського

Nobilis Stanislaus Jablowski alias Malyeczkowski notarius arcis in hanc rotam 
prestitit corporale iuramentum

Ego Stanislaus Jablowski alias Malyeczkowski iuro Deo, quia fideliter ius regum 
tuebor et quicquid ad ius et acta spectabit et pertinet attendam et attentabo, agam, 
scribam et procurabo, aeque, bene, pauperis sicut et diuitis personam non attendendo, 
sed Deum et iustitiam pre oculis habendo. Sic me Deus adiuuet et sancta Crux.
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Пе р е к л а д

Шляхетний Станіслав Ябловський (Малечковський), писар, 
у цьому колі дає особисту присягу

Я, Станіслав Ябловський (Малечковський), присягаю Богу, що вірно право 
королівське стерегтиму і що-небудь до права та актів дотичне і належне стерег-
тиму, виконуватиму, писатиму і захищатиму, однаково добре, як бідним, так і 
багатим, на особу уваги не звертаючи, але Бога і справедливість перед очима 
маючи. Так мені Боже допоможи та святий Хрест.

ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 33, с. 94. Запис в актовій книзі. Мова латинська.

№ 106

1562 р., квітня 15–18. Вільно. – Актовий запис про розсилання листів до усіх 
земян Волинської землі з наказом виступити, як це передбачено умовами 
отримання урядів та земельних надань, “конно и збройно” на земську 
службу до Речиці

Року [15]62 писаны листы военъные по всеи земъли Волынскои, и ро-
зосланы тые листы м(е)с(е)ца апреля 18 дня через дворанина г(о)с(по)д(а)ръского 
Павъла Ораньского:

до всихъ князеи Четьвертеньскихъ,
до кн(язеи) Анъдрея, Костенътина, Максима Вишневецких,
до князя Алексанъдра Чорторииского,
до князя Владыслава Збаражъского,
до князя Ярослава Санъкгушъковича,
до князя Ивана Федоровича Чорторииского,
до старосты кремянецъкого,
до старостиное луцъкое кнегини Кошерское,
до князя Юря Збаражъского,
до Петра Загоровъского, мар(шалка) г(оспода)р(ского),
до старостиное браславъское и веницъкое,
до князеи Ружиньскихъ,
до Петра Кирдея Мыльского,
до кнегини Кузминое Ивановича Жаславъское,
до князя Алексанъдра Санъкгушъковича,
до хор(ужого), земянъ и бояр, шлях(ты) зем(ли) Волын(ское),
до воеводиное троцкое,
до владыки луцкого и острозского,
до владыки володимерского,
до Корецкого зашитыи, жебы под справою земълю Волыньскую мелъ.
Тые листы такъ писаны:
Ко всимъ княземъ Четвертеньскимъ.
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Ведомо вамъ, ижъ з воли а ласки Божеи седши есьмо на столце продковъ 
дедичъных нашихъ г(о)с(по)д(а)ръствъ з по весь часъ, з милосердья его светого, 
за щастливого панованья нашого, завъжды есьмо воли его насветшое наслядуючи 
а зо въсими околичъными паньствы кровопролитья постерегаючи, вальки не 
починали а звлаща претивку хре[с]тияномъ николи меча нашого подносити не 
желали, якожъ и не дали есьмо причины ку тому, бо для того и отчизныхъ г(о)-
с(по)д(а)рствъ наших от продковъ великого князя московского несправедливе 
посягънены через мечъ кровопролитьемъ не отыскивали есьмо, гдежъ и от него 
самого за утисьненьемъ и великимъ а нехрестияньским розлитьемъ крови у пань-
стве нашомъ земли Ифълянтскои и в отчизных г(о)с(по)д(а)ръствахъ нашихъ 
укривъженья подданых постерегали есьмо всего доброго хрестияньского, для 
чого и дворанина нашого пана Баркулаба Ивановича Корсака послали есьмо до 
того неприятеля напоминаючи, абы з нами постановенье вчинилъ а кровопро-
литья у хрестияньстве не жодал и то, што незбожъне а несправедливе забрано, 
отступилъ. Онъ через присягу свою, которую онъ учинилъ и в перемирномъ 
листе описалъ, ижъ пословъ и кажъдого с подданыхъ нашихъ не задерживаючи 
и по вьиштъю перемиря добровольне выпустити мелъ, того посланьца нашого и 
въ многихъ местахъ своихъ и купецкихъ людей задержавъши зрадливе и неот-
поведне на кровъ хрестияньску, на люд Божий, панованья и въладанья нашого 
границы отчизного нашого г(о)с(по)д(а)ръства войска свои уславъши, сказу 
и пленъ чинилъ, што воли Божои поручивши, умыслили есьмо тые незбожъ-
ные поступъки, которие, яко негодно хрестиянину чинити, паньствам нашимъ 
оказуеть, над нимъ самымъ и над паньствомъ его, з Божею помочъю, такежъ 
оказати, якожъ вжо воеводу троцкого, гетмана нашого навышъшого Великого 
Князства Литовъского, старосту мозырского, державъцу лидског(о), белицъко-
го и сомилишъского, пана Миколая Юръевича Радивила з воискомъ нашимъ 
противъко того неприятеля нашого отъправуемъ, и иные войска ку посилъку с 
Польски ведемъ, а и сами тежъ, оземъши Бога на помочъ, приидеть ли до того 
кожъдое потребы, особою нашою г(о)с(по)д(а)ръскою, опустити не хочемъ, а 
вамъ приказуемъ, ажъбы есте с почътомъ слугь вашихъ конъно, зброино, яко 
служъбу земъскую служити и заступовати повинъни, ехали до замъку нашо-
го Речицы до старосты луцького, браславъского и веницъкого, князя Богуша 
Федоровича Корецкого, которому есьмо вжо тамъ тягънути росказали, и на 
певъныи часъ, то есть на день с(вя)тог(о) Николы, теперешънего пришълого 
свята, у него становили ся бы есте конечъно, инакъ того вчинити не смеючи, 
стерегучи ласки нашое, а непослушъные каранья в Статуте описаного, кгдыжъ 
перво сего о готовость и при росъпущеньи з дороги зимънее листы нашими 
росказано всимъ поготову быти и часу потребы яко на кгвалътъ тягънути, чо-
го тепер есть великая потреба, прото абы нихто ослухатися и омешъкати часу 
назначоного не сьмелъ, а такъ будучи при немъ жебы есте у служъбахъ наших 
и земъскихъ послушеньство ку нему чинили и по звыклои вере вашои намъ, 
г(о)с(по)д(а)ру, и Речи Посполитои служили, неприятелю отпор а паньству на-
шому оборону чинили, сколько вамъ Богъ м(и)л(о)стивыи поможеть. А естли 
бы княз староста за кгвалътовъною потребою поспешиль упередити тот день 
и рокъ назначоныи, вы бы вже и того року назначоног(о) и листов от него 
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не жъдучи, але доведавъши ся о выеханьи его, яко на кгвалтъ тягънули и за 
нимъ поспешили ся. Пакъ ли ж бы вамъ от пана воеводы троцкого, гетьмана 
нашого, росказано отьтоль з Речицы где на иное местце рушити ся або кгды 
бы такежъ за кгвалътовъною потребою панъ воевода троцкии хотя и первеи 
того року, вамъ в Речицы становити ся назначоного противъко неприятеля 
самъ рушивъ ся до себе вамъ тягънути росказалъ, а тое бы росказанье васъ в 
дорозе або дома зостало, приказуемъ, абы кожъдыи з васъ, кого листы своими 
его милост обошлеть, або хотя бы хто и листом его милости обосланъ не быль, 
одно кого ведомость о рушеньи его доидеть, жебы есте во въсемъ подле науки 
его милости заховали ся и до его милости с почъты своими конъно, зброино, 
[ку] отпору неприятелю спешъне тягънули, никоторого сплошеньства в томъ, 
яко в речи земъскои, вчинити не сьмеючи конечъно.

Писанъ у Вильни, лет(а) Бож(его) нарож(енья) 1562, м(е)с(е)ца апрела 
15 дня.

Миколаи Нарушевич, писаръ.
Онъ же понесъ листы до земенина веницъкого Миска Петничинског(о), 

жебы на местце князя Корецъкого ехалъ до Веницы и тамъ до науки г(о)с(по)-
д(а)ръское мешъкалъ.

А други листъ до Микиты Белостоцкого, жебы до Киева ехалъ и под 
справою своею мелъ козаки, которие зъ замъковъ украинъныхъ водою до Киева 
прийти мают.

А до Василья Загоровъского лист пана маршалъка дворного, абы Василеи 
Загоровъскии с пенезеи поборовыхъ луцъкихъ князю старосте на козаки далъ 
40 копъ грошей.

З Луцька 50 десятниковъ, которие козаки збирати мають, о том же листъ 
понесъ Ораньскии.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 564 (1553–1567). Viešųjų reikalų knyga 7. – Vilnius, 1996. – S. 96–98.

№ 107

1562 р., грудня 8. Перемишль. – Присяга земського перемишльського пи-
саря Мартина Островського

Ego Martinus Ostrowszky notarius te[rre]stris premislien[sis] iuro, quia iuste 
secundum Deum, ius scriptu[m], equitatu[m] et partium controversias iudicabo. 
Consulam iudicy fidel[ite]rque partiu[m] recogniciones, controversias, afectaciones 
seu p[ro]testa[tio]nes iuridicas vel iudicis decreta in libr[um] actorum t[e]r[re]strium 
inscribam et inscribi curabo, divitis et pauperis, amici et inimici civis et peregrini 
discrimine sublato et neque favorem neque ocium neque odium neque praemium 
neque poena[m] michi proposita curabo, sed in iudican[do] consulen[do] et scriben[do] 
solu[m] Deu[m] et iusticia[m] s[an]ctam et quietatem partium, recogniciones, 
controversias ac iudicis sentencias in hisque omnibus conscienciae meae iudicium 
sequar et audiam aliaque negocia michi incumbentia fidel[ite]r et pro posse meo 
peragam sic me Deus adiuvet et S[an]cta Crux.
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Пе р е к л а д

Я, Мартин Островський, земський перемишльський писар, присягаю, що 
згідно з Божим та писаним правом однаково і без огляду на сторони судитиму, 
радитиму суду і вірно сторін зізнання, суперечки, оскарження або протестації 
судові чи правні, декрети в замкові книги вписуватиму і вписувати зобов’язуюсь, 
без різниці багатим і бідним, друзям і недругам, землякам та іноземцям, і ані 
заради запропонованої мені прихильності, ані ненависті, ані винагороди, ані 
кари не старатимуся, але в судінні, радінні та писанні на єдиного Бога, святу 
справедливість і рівність (покладатимуся), зізнання, суперечки і вироки суду 
та всі інші відомості справедливо за судом писатиму й буду слухняним та інші 
обов’язки, на мене покладені, вірно і по можливості виконуватиму, так мені, 
Боже, допоможи і святий Хрест.

ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 21. Запис в актовій книзі. Мова латинська.

№ 108

1563 р., березня 15. Пйотркув. – З декрету короля Сиґізмунда Авґуста про 
терміни та місця проведення судів, у тому числі у містах Руського, Белзь-
кого і Подільського воєводств, порядок судових засідань, та обов’язки 
судових урядників; форма присяги судді

Zygmunt August, z Łaski Bożey Król Polski, Wielkie Xiążę Litewskie, Ruskie, 
Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, etc. Pan y Dziedzic

Oznaymuiemy wobec wszystkim, y każdemu, zwłaszcza iako co komu na tym 
należy, gdyż tak wiele iest akcyi zastarzałych, iż gdzieby obyczay nie był nalezion ku 
odprawie ich, trudno a prawie nie podobno, aby się na tym Seymie skończyć mogły. 
Przeto aby każdy sprawiedliwość odnieść mogł, za radą Ich Mci Panow, y za przy-
zwoleniem Posłow Ziemskich, mocą uchwały Seymu tego, pro hac vice tantum, to 
postanowienie uczyniliśmy. Obyczay sądow, który iest authoritate Conventus generalis 
moderni uchwalon pro vice una tantum, dla odprawienia akcyi starych, które przy-
padły są, abo wiszą mocą limitacyi przed Nas, bądź to na Seym, abo post Curiam, y 
które przypadły aż po święto Trzech Królow, z któregokolwiek sposobu abo punktu 
y terminu prawa, usque ad annum 1563, przed Nas, abo na Seym.

2. Maią się tedy takie sądy na czasy niżey opisane in singulis Palatinatibus począć. 
A iż nayduią się pewne osoby, które maią akcye w różnych ziemiach: ieśliby który taki 
miał rok ex diversitate bonorum, in diuersis Terris seu Palatinatibus, a stanąłby tam 
przed tym sądem, przed którym abo mu rychleyszy rok przypadnie, abo tam krócey 
sądy będą trwać, propter paucitatem litigantium, abo też majoris importantiae akcye 
będzie mieć, tedy w innych Woiewodztwach opowiedzieć się ma, iż odprawiwszy 
swą akcyą głównieyszą y potrzebnieyszą w onym Woiewodztwie, gdzie praesentaliter 
będzie, nie omiezka też stanąć, y tamże z onego sądu gdzie się pierwey odprawił, ma 
przynieść actum causae illius Terrae aut Palatinatus.
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3. A ieśliby się trafiło, iżby którzy z dygnitarzow abo prezydentow mieli kauzy 
w inszych Woiewodztwach, które bez bytności ich nie mogłyby się odprawić, tedy ma 
opowiedzieć się onym wszystkim, którzy na sądzie siedzą. A odprawiwszy się tam, ma 
przynieść akt kauzy swey, y mieysce swe zaś zasieść. Ieśliby też który Woiewoda miał 
Starostwo, z któregoby w inszym Woiewodztwie był powinien mieysce swe zasieść, 
tedy iuż mieysce Woiewodzie będzie powinien zasieść, a Podstarości ma iego mieysce 
zasieść Staroście. Gdyż tedy te sądy we wszystkich Woiewodztwach w Maiu się maią 
sprawować, folguiąc w tym potrzebie, która teraz nagle przypadła: a gdzieby który z 
tych dygnitarzow abo prezydentow, vera infirmitate detentus, zasieść swego mieysca 
nie mogł, tedy dygnitarze y szlachta zasadzić maią iego mieysce godnym człowiekiem. 
Także się też rozumieć ma o Kasztellaniech, y o inszych urzędnikach, których locum 
tenentes,maią znowu przysiądz.

4. A tych dniow takowe sądy porządkiem w Woiewodztwach maią bydź dzier-
żane. Pierwszego dnia Maia Woiewodztwo Poznańskie; tegoż dnia Woiewodzwo 
Ruskie, tym obyczaiem, pan Woiewoda z dygnitarzami, et cum Deputatis tychże 
ziem ma sądzić we Lwowie Ziemię Lwowską. Tamże we Lwowie 14 Maij sądzić ma 
Ziemię Halicką. Wszakoż ieśliby obywatele Ziemie Halickiey tamże w Haliczu chcieli 
się dać pod rozsądek Kasztellana z dygnitarzmi a z Deputaty, do Lwowa nie ieżdząc 
do Woiewody, to na ich woli będzie. Similiter eiusdem mensis Maij 14 Praemisliae 
et in Chehm: 20 Maij in Sanok, Castellanus cum dignitarijs et Deputatis judicabunt 
sine Palatino. […]

7. A to rozłożenie mieysc ustawiono dla szerokości Ziem Ruskich y Mazowie-
ckich: iż Woiewodowie sami osobami swemi we wszytkich Ziemiach na tych sądziech 
bydź nie mogą.

8. Osmego dnia Maia, Woiewództwo Sendomierskie; tegoż dnia Woiewództwo 
Kaliskie. Powiat Gnieźnieński 30 Maij w Gnieźnie nie tylko Ziemskie, ale też akcye 
tam judicij quam Officij Castren: Posnanien: maią tam być sądzone z tych powiatów, 
Pyzdrskiego, Gnieźnieńskiego, Chcińskiego, y Nakielskiego. Tegoż miesiąca, to iest 
osmego dnia Maia, Woiewództwo Płockie. Tegoż dnia Woiewództwo Podolskie w 
Kamieńcu, przez Woiewodę dignitarze y urzędniki, a deputaty ma bydź sądzono. Tegoż 
dnia Woiewództwo Bełskie. 19 Maij Woiewództwo Krakowskie. Tegoż dnia Woiewódz-
two Lenczyckie. Tegoż dnia Woiewództwo Inowłocławskie. 24 Maij, Woiewództwo 
Sieradzkie. Trzeciego dnia Czerwca, Ziemia Dobrzyńska. Tegoż dnia Woiewództwo 
Lubelskie, to iest 3 Iunij, na które kauzy ad dies suprascriptos et designatos, każdy 
Woiewoda, dignitarze y Urzędnicy Ziemscy onego Woiewództwa maią się ziachać 
do miasta tego, kędy Wieca bywaią, głównego wszyscy: ktemu też Rycerstwo onego 
Woiewództwa. A gdy się tam społem ziadą, tedy Panowie Rycerstwo maią obrać 
cztery osoby między sobą godne, stateczne, y maią ie przyłączyć ku panom dignita-
rzom y Urzędnikom Ziemskim: okrom Woiewództwa Mazowieckiego y Rawskiego, w 
których Woiewództwach kiedy się Rycerstwo ziedzie na te mieysca naznaczone, tedy 
z każdey ziemie tych ziem które maią bydź sądzone, po dwu szlachciców godnych 
z pośrzodku siebie maią wybrać, y ku temu sądowi przysadzić. A gdy tam społem 
będą, tedy wszyscy począwszy od Woiewody, aż do ostatecznego, maią przysiądz, 
wedle roty niżey opisaney.
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9. Ia N przysięgam Panu Bogu, że w tym sądzie nowym, nowo pro una vice 
tantum postanowionym, do któregom obran a powołan, sądzić będę sprawiedliwie 
podle prawa Koronnego Polskiego, a w Mazowszu wedle prawa Mazowieckiego, a 
naywyższego dowcipu mego sąd sprawiedliwy czynić, a krzywdę tępić. A od tego nie 
dam się uwieść przez żadną przyiaźń, ani boiaźń, ani żadne powinowactwo, ani przez 
dobre zachowanie, ani też przez żadną nieprzyiaźń abo waśń, ani przez żadne dary 
którebych za to wziął, abo ieszcze kiedy wziąć miał, abo się ich kiedy spodziewał, – ani 
też będę rzeczy a kontrowersyi czyich między stronami ku temu sądowi należących 
z nikim przeglądał, ani praktykował, ani radził żadnemu, iedno na tym sądzie sąd 
sprawiedliwy czynić, a radę sądową y namowy, w taiemności zachowam, nikomu iey 
nie przenosząc. Tego mi Pan Bóg pomoc racz.

10. Które obieranie osob takich, nie na woley, ani na mocy tych którzyby 
sprawiedliwości, ani tego obierania deputatów niechcieli, ma zostać: ale na woley a 
na mocy onych którzy sprawiedliwości potrzebuią y którzy iuż zupelną moc będą 
mieć one cztery osoby obrać, a do dignitarzów y urzędników przydać, non obstante 
contradictione partis adversae.

11. A ieśliżeby który z dignitarzów abo urzędników przysiądz nie chciał, tedy 
ma urząd puścić, a potym My damy go, komu będziemy chcieli: nihilominus na 
mjeysce iego tamże judicium illud cum tola Nobilitate inszego maią zasadzić, który 
też juratus ma bydź. A iż takie Woiewództwa są niektóre, że includuntur etiam Ter-
rae in unum Palatinatum, które ziemie maią swoie osobliwe dignitarze y urzędniki: 
nie iest tedy potrzeba, aby ze wszytkiego Woiewództwa po ziemiach wszyscy ieździć 
mieli: dosyć na tym, że Woiewoda do oney ziemie urzędników przyidzie, kędy będzie 
sądy odprawował, tylko deputaty przysadzić oneyże Ziemie: exceptis terris in Palati-
natibus, Russiae, Masoviae. A wszakoż Ziemia Wieluńska, pro hac vice, do Sieradza 
ziachać się ma. A gdy iuż takowy sąd zasiędzie, tedy będą sądzić wszytkie kauzy 
onego Woiewództwa, którekolwiek przypadły na rozsądek Seymowy, abo Nasz, aż 
do czasu wyższey mianowanego Trium Regum proxime praeteritorum, An. MDLXIII 
currents, któr iedno tu na ten czas na Seym, abo przed Nami Rok maią. Choćby też 
były pierwey praktykowane na Wiecach abo przed Assessory, tylko iż nie są przez Nas 
rozsądzone, tak to przypadłe od Sądów Ziemskich, Grodzkich, y Urzędow Starościch, 
abo Podkomorskich, alias wszytkie, okrom tych które niżey Nam ku rozsądkowi są 
specifice excypowane.

12. A od takowych sądow nowo stanowionych, pro hae vice tantum, nie ma iuż 
bydź żadna apellacya, iedno strony maią na tym przestać cokolwick skażą judices. A 
gdzieby byli rozni w wotach swoich praefati praesidentes, tedy major pars votorum 
concordantium concludet: bo y Woiewodzine votum ejusdem valoris iako y drugich 
bydź ma, a żaden w swey kauzie z tych wszytkich prezydentow wotować nie ma, ale 
owszem od sądow wstać będzie powinien, et sententia eorum transibit in rem judi-
catam. W których to takowych kauzach bądź to a judicij abo officijs, tedy się strony 
iuż maią rozprawić, tam de accessorio, quam de principali: a iuż tam co sąd skaże, 
to cierpieć.

13. Similiter takie kauzy któreby przychodziły od grodow, abo urzędow, abo 
kommissarzow, iako o rozdziały, o wybicia, abo też o wykupna imienia, kędyby więc 
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tego causa potrzebowała, iżby była odesłana do Ziemstwa pro interpretatione, seu 
validitate jurium: tedy iuż nie odsyłaiąc nigdziey, tam to ma bydź rozsądzono de 
principali negotio.

14. Także też ieśliby kto był pozwan o iaką krzywdę, to iest, o zalanie stawem, 
o wyrąbienie lasu, abo o cokolwiek innego: a ieśliby ona causa nie mogła bydź pier-
wey rozstrzygniona niżliby między sąsiady było rozgraniczenie; tedy omisso juris 
strepitu, coby miał odesłać sąd czynić o granice w Ziemstwie, tedy simpliciter ma 
odesłać do Podkomorzego na pole, a potym y rozgraniczenia poydzie causa per 
gradus juris wedle prawa. A ieśliby w tym miesiącu Roki przypadły Ziemskie abo 
Grodzkie, a sądy takowe uradzone na Seymie nieskończyłyby się, aboby im miało co 
przekazać: tedy Roki Ziemskie y Grodzkie maią im ustąpić: a drugiego czasu swego 
zwyczaynego czekać. A to ustąpienie sądow nie ma iść ku szkodzie żadney stronie, 
ani ubliżenia prawu czyiemu nieść. A którażkolwiek causa będzie osądzona na tym to 
sądzie, tedy iuż sine ullo impedimento officium, ma temu exekucyą czynić, tanquam 
rei judicatae, sine intermissionae, juxta remissionem, et juris formam, iakoby też na 
Seymie własnie była przez Nas osądzona. A ieśliby komu skazano przysięgę, aby się 
kauzy nie wytaczały z tego sądu, a nie wracały się nazad do Seymu, non diutius ha-
bebit dilationem praestandi juramentum, komu skażą przysięgę, iedno intra tempus 
judiciorum celebran: a tam post praestitum juramentum, iuż judicium decernet id 
quod juris erit. A iż akcye bywaią mixtae, civiles cum criminalibus, tedy to takowy 
sąd pro sua discretione rozdzielić ma: to iest, illud quod sapit criminalem actionem 
in hac parte, remittatur ad Nos. Ilud autem quod manebit civile, judicium decernet 
civiliter: ut puta de homicidijs, vulneribus, etiamsi utrumque et criminale et civile, 
in una citatione comprehensum fuerit.

15. Przysędy któreby miał brać sędzia y podsędek, et poenas któreby z onego 
sądu przypadły, tedy z onemi osobami które są od Panow Rycerstwa obrane, maią 
się dzielić: wszakże Pisarz przy swoim dawnym salarium ma zostać. A iż w Woie-
wodztwie Mazowieckim przysędow nie masz: tedy naprzód niż kauzę praktykować 
poczną, naprzód actor y citatus maią po dwu groszu polożyć, które cztery grosze 
judicio praesidentibus cedent.

16. Także też y kauzy te, które były za kocmi, podług uchwały Krakowskiey 
Seymowey na wyrok nasz przypadłe, nie maią bydź praktykowane, aż pierwey Pisarz 
koce, które były ad depositum ipsius fidele dane, przed sądem położy: a tam ieśli causa 
będzie approbowana. tedy koc judicio praesidenti juxta priorem ordinationem aequaliter 
cedet. A ieśli będzie retraktowana, tedy stronie zasię ma bydź integre wrocon.

17. A iż takowy to obyczay sądow na ten czas tylko pro una vice tantum iest 
ustawion, tedy tego była przyczyna: aby przez wielkość, nakoniec y zastarzałość akcyi, 
w swey sprawiedliwości ludzie nie byli obciążeni, sed ut reddatur unicuique quod suum 
est, wszakże takowe sądy, gdyż iedno raz bydź maią nic szkodzić napotym prawom 
y wolnościom pospolitym koronnym, ani żadna sequela nie ma z tego urość: wszem 
sądy przedsię wszytkie w Koronie Polskiey zwyczayne, w ziemiach, w grodziech, urzę-
dziech, na Wiecach, a tak na Seymie swym progressem opisanym y zwyczaynym iść 
maią temporibus suis, sine intermissione. Także też My wedle powinowactwa swego 
y prawa pospolitego, te akcye które należą Nam sądzić, y które ieszcze przypadać 
będą, sądzić mamy.
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18. Gdzieby się też trafiło, żeby sędzia, podsędek, abo pisarz umarł, ktemu iżby 
elekcya nań abo tez konfirmacya nie doszła, tedy non obstante eo, vel eis, przedsię 
skrzynki Woiewoda, vel in defectu ejus Castellani cum illo judicio, może otworzyć do 
ksiąg, y sąd sprawować wyżey opisany. A na mieysce umarłego, inszego deputować, 
qui juramento obstrictus esse debet.

19. Nie iest też tego potrzeba, aby kto po śmierci sędziego, causae suae stronę 
ad prosequendam motionem przypozywać miał, ale post litigantem actorem, vel 
reum mortuum, iuż przypozwać successorem będzie powinien: gdzieby które akcye 
zostały, a nie były na tym sądzie nowo postanowionym dosądzone, tedy in eodem 
vigore absque quavis adcitatione et concitatione, przypaść maią na przyszły Walny 
Seym, na którym strony Rok mieć będą, talem, qualem interim habere debuerunt, 
nullius earum jure laeso.

20. Takowy tedy sąd ma bydź od wszystkich w uczciwości. Sądzić maią za 
szrankami, a bez stron maią wotować, przez iednego między sobą z pisma dekrety 
namowione ferować. A żaden nie ma wchodzić w szranki, iedno oni których zawo-
łaią z regestru z swemi tylko Prokuratorami, pod winą dziesiąci grzywien. A ktoby 
się tego ważył, abo u sądu wołał, tedy wnet przez Wożnego ma bydź przytknion pro 
poena, ex mandato judicij tanquam judicata aby sub poena 14 marcarum zapłacił, a 
judicio non recedendo. A ieśliby tego nie nczynił, tedy iuż remittatur ad officium pro 
executione facienda, juxta juris formam.

21. A ieśliby też kto przyiechał do onego miasta kędy sądy będą sprawowane, 
zbroynie, abo w pancerzach, abo z rusznicami, alias manu armata: tedy quinquagin-
ta marcarum przepadnie winę judicio, et subjacere debet statuto Varsavien: etiamsi 
poenam succumbet de non portandis amis.

22. A ieżliby też kto (czego Panie Boże uchoway) kogo w drodze na te sądy 
iadącego, dwie niedzieli przed sądem, abo z sądów iadąc do domu nazad, też we dwie 
niedzieli zabił, abo też infra judicia celebranda, abo żeby też kto takowy sąd manu 
armata rozbił a zgwałcił: tedy takowy przez Starostę ma bydź in recenti poiman, y 
na gardle karan. A ieśliby ziechał boiąc się śmierci, debet banniri et proscribi de Re-
gno, dominijsque sibi subjectis, ad instigationem illius judicij, vel partis laesae, wedle 
statutu anni 1507.

23. A ieśliby ranił, tedy ma bydź poiman, y do wieże na dno wsadzon: ćwierć 
lata wysiedziawszy, ma stronie dać za ranę sto grzywien,co Starostowie maią exekwo-
wać sub poena centum marcarum parti laesae succumben.

24. Przy takowym sądzie, aby poważniey y porządniey szło, Starosta abo Podsta-
rości onego mieysca, ma tego doglądać, y rząd czynić przy sądzie, sub poena centum 
marcarum, y gospodami każdego wedle stanu iego opatrzyć

25. A gdyż się tu te sądy opisały iako mogło bydź na ten czas: potrzeba też tego, 
aby te akcye które maią bydź do Nas wyięte ku rozsądkowi, były specyfikowane.

26. A tak te sądy, które na tym sądzie nowo ustanowione, mieysca nie maią, 
jedno przed Nami. […]

31. Item, gdziebyśmy też wykupowali własnie pro persona sua, bona nostra 
Regalia. Także też o wykupno Królestwa od Kommissarzów, inter partes, tedy się też 
to za nami ciągnąć ma intra fines Regni.
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32. Gdyby też Nam kto co darował abo zapisał, tedy nie innym prawem przed 
sądem swym in Conventione generali tantum tego dochodzić mamy, iedno jure dona-
torio Nobis inscripto et donato. Oprócz też tych kauz któreśmy tu na swoy rozsądek 
zostawili, które iuż na karcie opowiedziane y obwołane, y do Kancellaryi podane są. 
[…]

Datum Petricoviae in Conventione generali, feria secunda post Dominicam 
Oculi proxima. Anno Domini, millesimo, quingentesimo, sexagesimo tertio.

Relatio Mag[nifici] Joannis Ocieski de Ocieszyno, Regni Pol[oniae] Cancell[arii] 
et Crac[oviensis] Gener[alis] Capit[anei] etc.

ЦДІАЛ, ф. 15, оп. 1, спр. 19, с. 304–310. Запис в актовій книзі. Мова польська, латинська.

№ 109

1564 р., серпня 19. Парчев. – Повноважний лист короля Сиґізмунда Авґус-
та володимирському городничому Михайлу Козинському про дарування 
Стахею Дмитровичу 4-х волок землі у винагороду за звитягу у битві з мос-
ковським військом

Жикгимонт Август, Божю млстю корол полскии, вεликии княз литвскии, 
рускии, прускии, жомоитскии, мазовεцкии, лифлянтскии и иных маршалку 
ншому городничому володимεрскому пану Михаилу Тихновичу Козинскому.

Повεдаεм тобε, иж мы з ласки нашоε гсдръскоε за чолом битεм зεмянина 
ншого Стахεя Дмитровича для службъ εго цнотливых, жε jн, будучи у битвε 
сεε прошлоε зимы, кгды з ласки Божεε воиско нεприятεлскоε московскоε з 
гεтманом εго Шуиским чεрεз воиска нши поражоно, добрε собε там, яко на члвка 
рыцεрского налεжит, починал, гдε и зранεнε нεпомалу шкодливоε з вломностю 
члонков εго поднял, лεдвε жив jстал, дали εму чотыри волоки зεмли пустыε, 
людми нεjсεлыε, кгрунту мεста ншого Володимεрского. А иж справа помεры 
албо рεвизиε волочноε кгрунтов jного замку и мεста ншого Володимεрского 
тобε jт нас поручоно про то, абы εси, зъεхавши jвдε до Володимεра, тую 
чотыри волоки пустых кгрунту ншого волок мεстских, гдε на jдном мεстцу 
εму jтмεрил, завεл и подал и в то εго увεзал.

Писан у Парцовε, лεта Божεго нарожεня тисεча пятсот шεстдεсят 
чεтвεртого, мсца августа дεвятогонадцат дня.

Тут подпис руки εго кр мл а потом писарскоε тыми словы Ян Шимкович, 
маршалок, писар.

ЦДІАК, ф. 27, оп. 1, спр. 3, арк. 229 зв. Запис в актовій книзі. Опубл.: Волинські грамоти XVI 
ст. – К., 1995. – № 8. – С. 23.
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№ 110

1565 р. – Уривок з Опису Польщі папського нунція Фульвіо Руджієрі, де ви-
значається обсяг королівської влади, значно обмеженої обома палатами 
сейму: номінація єпископів, призначення сенаторів та представників цен-
тральної і місцевої влади, старостинських урядів; йдеться про складання 
присяги сенаторів на вірність королю, у тому числі із зобов’язанням не 
розголошувати довірених їм таємниць та протистояти усьому, що може 
завдати шкоди державі

Król z senatem radzi o wszystkich sprawach, lecz lubo ma głos stanowczy, szlachta 
[…] tak dalece władzę jego ścieśniła, że mało mu jej nad nią pozostało, nic zgoła nad 
duchowieństwem, nie może bowiem sądzić szlachcica gdy idzie o utratę życia, majątku 
lub sławy, jak tylko w sejmie wraz z senatem, bez zezwolenia którego nie jest także 
mocen wypowiadać wojny, zawierać przymierza, stanowić nowych podatków, pozbywać 
dóbr koronnych, zgoła nie może nic sam postanowić w sprawach tyczących się całej 
Rzplitej, w czym wszystkim jako też gdyby chciał naznaczyć po sobie następcę, nie 
dość na tym aby miał za sobą senat, potrzeba mu jeszcze zezwolenia reszty szlachty 
na sejmie. Mimo to jednak władza króla jest wielka, on bowiem bez dołożenia się 
szlachty nominuje biskupów, mianuje senatorów świeckich, których synowie nie mogą 
po nich nastąpić, chyba gdyby tak podobało się królowi. Rozdając tedy podług swej 
woli wszystkie godności i urzędy dożywotnie, a w szczególności starostwa […], ma król 
dostateczne środki zjednania sobie przychylności i powolności szlachty i utrzymania 
jej w pewnych karbach posłuszeństwa. Każdy senator powinien mieć dobra w woje-
wództwie, z którego jest senatorem, powinien wykonać przysięgę wierności królowi, 
w której przyrzeka nie wyjawiać powierzonych mu tajemnic, starać się o dobro króla i 
królestwa, opierać sie temu wszystkiemu, co by im przynieść mogło szkodę. Pomiędzy 
senatorami jedni są zwani więksi i takimi są wszyscy biskupi i wojewodowie tudzież 
pięciu pierwszych z porządku kasztelanów, inni wszyscy kasztelani są zwani mniejsi, 
i ci wyłączeni są czasem od narad wymagających większego sekretu.

Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych. – Wrocław, 1986. – Cz. 1. – S. 117–118. 
Мова польська.

№ 111

1566 р., березеня 8. Вільно. – Привілей Сиґізмунда Авґуста київському 
земянину Федору Балакіру на київське земське писарство

Жыкгимонт Августъ.
Ознаимуемъ симъ нашимъ листомъ.
Што водлугъ уфалы нашое г(о)с(по)д(а)ръское и земское и подле статуту 

нового князи, панове и земяне-шляхта повету Киевъского, обравъши межи со-
бою чотырохъ особъ, шляхтичовъ, в томъ повете оселыхъ, намъ подали, бъючи 
чоломъ, абыхмо с тых чотырохъ которого одъного в тоть поветь Киевъскии, 
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до Мозыра и до Овъручого, писаромь имъ давъши, на тоть врядъ его потвер-
дили.

Ино мы, межи оными чотыръма особами, отъ нихъ на тоть вряд намъ 
подаными, одного земенина, в томъ же повете оселого, Федора Балакира, 
обравъши и на него призволивъши, писаромъ его в тоть поветь Киевъскии 
даемъ и симъ листомъ нашимъ на тоть врядъ, писаръ ство, его установъляемъ, 
и то ему потъверьжаемь. Маеть онъ водлугъ статуту, присягу на тоть врядъ, 
писаръство, вчинивъши, з судьею и с подъсудъкомъ повету тамошънего вси 
справы судовые, тому суду земскому и ихъ владъности належачие, судити и 
справовати во всемъ слушъне и радне, водле повинъности тому вряду пристой-
ное заховываючися, правъ и вольно стей земскихъ и статуту права посполитого 
пильне постерегаючи, и ничимъ его не отступуючи.

И на то есмо ему дали сесь нашъ листь з нашою печатью.
Писанъ у Вильни, лет(а) Бож(его) нарож(енья) 1566, м(е)с(е)ца марца 

8 дня.
Подпис руки г(о)с(по)д(а)ръское
Остафе Воловичъ

Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскага. Кніга 44. Кніга запісаў 44 (1559–1566). – Мінск, 2001. – 
№ 103. – С. 122.

№ 112

1566 р., [не пізніше березня 25]. – Привілей короля і великого князя ли-
товського Сиґізмунда Авґуста житомирському старості князю Романові 
Сангушку (Сангушковичу) на брацлавське воєводство

Жикгимонт Авъгустъ, Божью млстью корол полскии etc.
Jзнаимуεмъ симъ листомъ нашимъ нинεшнимъ и на потомъ будучимъ, 

ижъ што на соимε вальномъ прошломъ у Вильни за покорными прозбами пановъ 
рад нших духовных и свεтских и тεжъ кнuжатъ, панuтъ и всих становъ рыцεрства 
ншого зεмль Вεликого кнuзьтва Литовського ј прымножεньε в лавицы рад ншихъ 
умыслили и постановили εсмо и в зεмли Подольскои, паньству ншому Вεликому 
кнuзтву Литовському приналєжачои, то εсть в Брасълавли и Вεницы, бачачи, 
яко тамъ на тыхъ замкох нших намъ и тому панству ншому Вεликому кнuзтву 
Литовському много налεжыть тымъ жε порадкомъ, яко и в ынших зεмлях нших и 
воεводствахъ, воεводу упривильεвати јнои зεмли вεчными часы, прото, дознавши 
мы вεръности цнотливих поступковъ сталых и статεчных и пожиточных заслугъ 
старосты житомирского кнзu Романа Фεдоровича Сонъкгушковича, которыи 
зъ стародавных и з старожытных продковъ своих дому кнжти Санъкгушка 
ку продъкомъ ншимъ, а звлаща јнъ самъ, ни в чомъ тых продков своих нε 
упослεдивши, алε εщε в собε млсти, хути и зычливости ку намъ, гсдру своεму, 
и ку послугамъ ншимъ гсдрьскимъ прыспорывши а бываючи многокроть у 
вεликихъ битвах, мужнε ся противко нεприятεля ншого застановляючи, нε 
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литовал здоровьu, с пролитьεмъ крови своεε чинилъ то, што правому а прав-
дивому рыцεрови а народу кнuжатского јсобε налεжало, чим намъ, гсдру, и 
Рεчи Посполитои зεмскои вεрнε сu а цнотливε заслужил и в ынъших кождых, 
алε мєновитє в службах рыцεрскихъ воεнъных, на нεго прεложоных, добрε сu 
намъ завжды подобалъ, а кгды жъ вси таковыε заслуги учстивыε дознали εсмо 
в нεмъ, которыε годны в ласкавои памεти ншои гсдрьскои мεти и вшεлuкою 
учстивостью нагорожати, для того прεдрєчоному кнзю Роману Санкгушковичу, 
старостε житомиръскому, даεмъ в тои зεмли ншои Подольскои Вεликого кнuзтва 
Литовского воεводъство браславскоε и вεницкоε. Которыи мєстцє в лавицы 
рад нших засεдати, всuкоε учстивости, владности и моцы и тεжъ пожитков 
воεводства јного браславского и вεницкого, јт насъ наданых, уживати и во 
всεмъ радити и правовати маεть, яко налεжить εму, радε ншои воεводε јноε 
зεмли Браславскоε и Вєницкоε, и яко в статутε права зεмского εсть јписано. Вεд 
жε за примножεньεмъ такового достоεньства воεводского в зεмли јнои права 
и волности вси јноε зεмли примоцы заховываεмъ. Для чого, подписавши сεс 
лист рукою ншою гсдрьскою, и на утвεржεньε тых всих рεчεи, вεрху јписаных, 
пεчать ншу к нεму привεсити εсмо казали. Писань у лεта Божого нарожεньu 
тисεча пuтсот шεстьдεсять шостого мсца днu.

Подпись руки гсдрьскоε. Базылиушъ Дрεвиньскии, писаръ

Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років. – Львів, 2008. – № 1. – С. 135–136.

№ 113

1566 р., березня 25. Книшин. – Привілей короля Сиґізмунда Авґуста овруць-
кому старості князю Андрієві Капусті на брацлавське каштелянство

Жикгимонт Авьгуст, Божю млстью корол полскии, вεликии кнзь литов-
скии, рускии, прускии, жомоитскии, мазовεцкии, ифлянтскии и иных

Jзнаимуεмъ симъ нашимъ листомъ всимъ посполитε и кому будεть 
потрεба того вєдати, нинεшънимъ и на потомъ будучымъ, што тыхъ часовъ 
на соимε тεпεр прошломъ вεликомъ вальномъ Вилєньскомь пановε рада нашы 
ихъ млсть кнεжата, панята, врядники зεмскиε и дворныε, хоружыε и въси станы 
рыцεрства нашого, соиму налεжачыε, жєдали насъ, абыхмо для лεпъшого поряд-
ку и јзъдобы Рεчы Посполитоε здεшънεго паньства нашого Вεликого кнзьства 
Литовського врядовъ и достоεнъствъ в нεи новыхъ прибавили и установили. 
Гдε ж мы, гсдръ, яко во въсихъ иныхъ потрεбахъ зεмскихъ звыкли прозьбы и 
жадливости пановъ радъ и въсεго рыцεрства нашого ласкавε а милостивε у насъ 
приимовати, такъ и въ тои рεчы, прихиливъши учинность нашу гсдръскую до 
тоε жадливости ихъ млсти и для доброго порядъку Рεчы Посполитоε, то εсьмо 
вдεлали и достоεнствъ новыхъ кшталътомъ тым, яко ся то в паньствε нашомъ 
Корунε Польскои заховываεть, то εстъ воεводствъ и кашътεлянии, подлε воли 
и бачεнья нашого з радою и зєзьволєньєм пановъ рад нашыхъ прибавили и 
постановили. И вжо εсмо нεкоторыε с тыхъ достоεнствъ пєвъньм јсобамъ 
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јбыватεлεмъ и родичомъ тутошънεго паньства нашого розъдали и въ лавицы 
рады нашоε ихъ засадили. Мεжи которыми, нε хотячы тєжь мы упослεдити 
старосты јвъруцъкого кнзя Анъдрεя Тимофεεвича Капусты а бачεчы на за-
цность дому εго и помънεчы на заслуги εго, которыε јнъ нам, гсдру, и Рεчы 
Посполитои того паньства Вεликого кнзьства з молодости лεть своихъ и по 
вεсь час вεку своεго аж до тыхъ мεсть уставичънε вεрныε и цнотъливыε и зъ 
нεмалымъ накладомъ а утратою маεтъности своєє показовалъ и показывати 
нε пεрεставаεть, для таковыхъ заслугъ εго з ласки нашоε гсдръскоε дали εсмо 
εму и сим нашим листом даεм до живота εго каштεлянъство Браславъля По-
дольского и припущаεмъ а бεрεмъ εго до лавицы рады нашоε, ижъ вжо јнъ 
јть сихъ мεсть маєть каштєляном браславъским быти и того достоεнъства и 
јтьтуль мεстъца своεго в лавицы рады нашоε, яко то εму јзнаимεно будεть, 
уживати и повинности а налεжъности своεи в томъ урядє водлε постановεня 
нашого и јписаня јколо того в статутε досыт чинити до своεго живота. И на 
то εсьмо кнзю Анъдрεю Капустε дали сεс нашъ привилεи. До которого и пεчат 
нашу привεсити казали. Подпись руки гдръскоε εст.
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№ 114

1566 р. – Статті Статуту Великого князівства Литовського про відповідаль-
ність за образу державних урядників; організацію держаної військової 
служби; порядок надання центральних і місцевих урядів; позбавлення 
посад; права і обов’язки судових урядників, покарання за зловживання, 
хабарництво та інші службові порушення; їхню судову недоторканість 
(“врядников наших з их врядов нихто судити не маеть, одно мы сами, 
Господар”); форми присяг державних урядників

Роздел ПЕРВЫЙ
О ПЕРСОНЕ ГОСПОДАРСКОЙ

[…] АРТЫКУЛ 20
О битью посланца нашого господарчого, и теж посланцов 

от панов ради наших при листах наших господарских и панов рад, 
и старост наших судовых, и суду земского

Уставуем, хто бы посланца нашого господарского, и теж посланцов панов 
рад наших, за листы нашими и за листы панов рад наших и старост судовых и 
суду земского, збил и листов не учтил, або листы подрал ку зелжывости нашой 
и рад наших; тот маеть за слушным доводом, если на него очевисто переведут 
дванадцать недель на замку нашом седети, а дворанина совито, навезать водлуг 
стану его. А дворанин кгды листы подавать маеть, маеть меть при собе сторо-
ну, то есть двох шляхтичов для доводу. Так теж и сторону, которых будет мети 
при собе дворанин, если бы хто забил або якую легкость учынил, маеть сови-
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то водлуг стану их навезати. За листы и в справах урядовне посланые ездячы, 
мають скромне и учтиве се заховать, и жадное причины ку именью и зелженью 
своему не давать и ничего неслушнаго не почынать, одно то справовати, што 
вряду его належыт и с чым приехал. […]

Роздел ВТОРИЙ
О ОБОРОНЕ ЗЕМСКОЙ

[…] АРТЫКУЛ 5
О хоружых

Хоружества всих землях и поветех Великого Князства тым радом и спосо-
бом мають быти захованы, иж мы, Господар, хоружых нашых не маем уставляти 
толко людей зацных, добрых, ростропных, можных и оселых о повете том. А 
хоружый, и где будеть хоругов держати, маеть на собе мети зброю добрую и 
гелм албо прильбицу и бронь, а конь абы был под ним добрий, а хоругов сам 
хоружый в гуфе своем на шыху и ку потребе маеть держати, и статечне се в 
том вряде на потребах наших земских маеть заховывати водлуг цноты и по-
винности на хоружих належачое; а хорогвы мають им даваны быти за скарбу 
нашего подлуг давного обычаю; а хоружые земские и дворные мають быти по-
длуг стародавного обычаю захованы.

АРТЫКУЛ 6
О збиранью и тягненью шляхте на войну

Теж мы, Господар, для поряднейшаго тягненья на войну, абы в том шкода 
не была людем, так уставуем, иж где за потребою земскою будет от нас и па-
нов рад албо гетмана всей земли росказано на войну ехати; и тогды хоружый, 
давшы ведомость о том шляхте, каждый у своем повете, маеть выехати сам у 
поле и казати до себе всим поветником своим за тры дни перед тегненьем с 
повету зъехатися; а они будуть повинни и до войска к нему, не вымовляючися 
ехати в том часе и на тое местце, яко им от нас дано и назначено будеть, с 
почты своими яко на войну служыти повинни зъехатися. И там же хоружому 
собравшыся з ними и маючы о кождом з них добрую ведомость и речу поспо-
лу маеть тягнути з ними до каштеляна, давшы о собе первей знати, где бы се 
мели ку нему стегнути; и там с каштеляном зъехавши се хоружый оный повет 
шляхту отдати и оповедяти каштеляну и ознаймити маеть, если все сполна 
албо и хто есть […]. А где в котором повете каштеляна нет ино до маршалка, 
которий в том таковую ж моц мети будеть яко каштелянове. И кгды вжо и к 
каштеляном стягнутца хоружыя и з шляхтою, тогды вси сполом под каштеля-
новою або маршалковою справою тягнути мають до воеводы того воеводства; 
и тягнувшыся з ним кашталян або маршалок с хоружым мають здати и опове-
дати шляхту воеводе, кого нет, а за чим где. Вже вси тые як панове воеводове 
и кашталянове, и маршалкове, и с хоружими мають тягнути на местце от нас 
и панов рад наших назначоное, або гетману, где росказано будеть, и у в одном 
местцу завжды при воеводе становитися, а не порозну, будучы в послушенстве и 
справе панов воевод своих. А в том тягненью воевода маеть того с пильностью 
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стеречи и боронити повинен, абы поветники его никому никоторое шкоды в 
дорозе и на стане стоечы ни в чом не чынили, але собе и конем своим за пенези 
торгом а не уставою живность куповали; а который бы над заказ смел кому 
которую шкоду учинити, тогды воевода або кашталян, поки до пана гетмана не 
дотягнуть, мают им с таковыми справедливость учинити и отправу на винном 
и на маетности его сам заразом не проволокаючы делати, а поветники шляхта 
будеть у его повинни во всем том, яко вышей описано, послушни быти, а про-
тив непослушным и противным также повинни заховатися и карати их мають, 
осадивши о нем право, и што с права заслужыт, то втерпит.

АРТЫКУЛ 7
Уси шляхта поветовые повинны становитися под хороговью поветовою

Хочем теж мети и приказуем грозно, абы вси подданые наши будучы на 
войне, нигде се индей не шыховали ани становили особами своими и с почты, 
одно под хороговью своею поветовою, в котором суть повете оселыми, кром 
особного росказанья гетманского. А если бы которий з них служыл в которого 
панов рад, наших, або до врядников або, теж всякого иного; ино и тот будеть 
повинен под хороговью на местцу установити брата або кревнаго своего або 
так добраго шляхту як сам, абы с тым местца неопустил, а ни се омешкал, под 
страченьем именья своего. А княжата, панята, хоруговные маршалки, врядни-
ки наши земские и дворные, тые мают се становити на местцах своих подлуг 
стародавного обычаю.

АРТЫКУЛ 8
О шляхте, которые у разных поветех именья мають

Уставуем, которые шляхта подданые наши мають в розных поветех именья 
свои, таковый маеть в том повете, в котором будеть наиголовнейшее именье 
свое мети зо всих именей своих отчызных выслужоных купленых и жониных, 
сам стати и почт свой ставити.

АРТЫКУЛ 9
О духовных, як мають службу земскую служыти

Уставуем теж и духовные з именей своих свецских и костелных наданых, 
с которых служба земская военная бывала до сих часов, такжо з именей своих 
отчызных купленых и закупленых шляхецских, войне повинных, службу зем-
скую служыти мають тым же обычаем, выправуючы с тых именей своих почет 
повинни при нем слат за свою особу человека доброго шляхтича водле уфалы 
земское сеймовое.

АРТЫКУЛ 10
Абы се по шыхованю не розъеджали до домов своих

Теж уставуем, иж кождый подданый наш пописавшысе, и по шыху обычаем 
вышей описаным с тыми ж конми и зброями, с которыми се шыховал, при нас 
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або при гетмане нашом повинен будеть войну служыти а на тых же конях и 
с тыми зброями, аж до зуполнаго роспусченя з войска нашего. А которий бы 
кольвек подданый наш, хотя и пописавшыся, а без воли и ведомости гетман-
ское з войска проч отъехал або, што почту своего повинного отпустил до дому; 
таковый именье тратит, яко бы войны не служыл. А если бы тот што пенези 
бравши, а был бы человек неоселый, а то теж учынил, таковый кождый честь 
свою тратит так, якобы з войны утек. А на пописе маеть кождого коня гетман 
наш в шерсть написати и петно, которое будеть на кони, в рестр намалевати. 
А стан свой поветники на войне при хоружом у в одном местцу мають мети, 
а не розно.

АРТЫКУЛ 11
Которие для немоцы своее на войну ехати не могуть

Уставуем теж, если бы которий шляхтич з Божьего допущенья был не-
моцью обложоною хор, за которую на службу земскую ехати не мог, а не мел 
бы сына дорослаго; тогды маеть ся оповедать хоружому своему, в котораго 
есть повете, а опричей трема шляхтычами, которые немоцы его очыма своими 
огледавшы и то маютъ нам або гетману нашему оповедати под сумненемь своим, 
а выздоровевшы тот немоцный предсе будеть повинен без отступу на потом 
перед тым хоружым присягнути, иж для правдивое и обложное немоцы не мог 
на тую послугу земскую ехати, а почот свой з именей на войну пред се послати 
повинен. А панове рады, княжаты и панове иные, вси врядники наши, которые 
под хороговью поветовою не стояли; таковые у форобе своей предсе тым обычаем 
водле уфалы земское и важности именья своего почот выправовати на войну, 
и по зъеханью з войны без отпуску на том перед гетманом присегнути пови-
нни, яко были правдиве немоцными. А ведже под часом войны таковый, хто 
обложною хоробою немоцон, маеть оповедатися нам, Господару, а в небытности 
нашей и гетману нашому; а хто бы кольвек из станов больших яко и меньших в 
таковой речи присегнути не хотел, тот именье свое тратит на нас, Господаря.

АРТЫКУЛ 12
О сынех заступованью войны один за другого

Теж уставуем, хто бы с подданых наших из шляхт будучы сам здоров, а 
мел сына дорослого лет осмнадцати, а не нижей, а тот сын не был бы з ним 
деленый, або и поделеный, а был бы годен ку службе военной; тогды таковый 
сын может за отца войну служыти с почтом отца своего. А ведже то есть и 
таковый отец сына своего весполок з суседы своими трема шляхтичами ма-
еть привести до хоружаго своего, в котором повете есть, и ему оповедати; а 
хоружый, узнавшы его годного ку службе военной, при кашталяне маеть его 
гетману нашему оповедати; а гетман наш будеть повинен таковаго ку попису и 
ку службе нашой прияти.
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АРТЫКУЛ 13
Хто бы замешкал, на рок положоный до войска не приехал

Уставуем теж, если бы хто замешкал року от нас, або от панов рад на-
ших положоного, а до войска се не поспешал, або на року се гетмана нашего 
не постановил без слушное причины; тогды таковых огурных и непоспешных 
гетман великий у в особливый реестр маеть казати писати, и доложывшы того 
як который долго мешкал; а тые вси таким способом караны быти мають, иж 
пан гетман маеть их послати на границу, або там, где того потреба, Речы По-
сполитое розумети будеть, а они там совитым почтом, а ве двое так много яко 
змешкали, там заслуговати будуть повинни.

АРТЫКУЛ 14
О таковом, хтобы з битвы утек

Уставуем теж, хто бы первей раз з битвы утек, таковый именье тратит; 
пакли теж и другий раз з битвы утек, таковый за слушным доводом от гетмана 
через вырок наш господарский почтивость свою тратит.

АРТЫКУЛ 15
О тых, которые на войне коней зброй и броней своих кому иному 

позычають
Теж уставуем, хтобы кому на войне будучы у войску позычыл коня зброй 

торчы древа и всякое броны, а то бы на него переведено; от того таковый статок 
увесь через гетмана нашого до рук наших забран быти маеть. А кгды бы се тот 
же у другий раз тогды пустил; таковый яко омылный слуга Речы Посполитое 
горло тратит.

АРТЫКУЛ 16
По чому от попису брати

Уставуем, абы гетманове наши не казали болше брати от попису войска 
писаром своим, толко по полгрошу от коня, то за працу их в тот час, коли войско 
наше зъежджаегся; а коли войско нашо маеть быти роспущоно, тогды не маеть 
гетман ани писар от попису ничего брати под ласкою нашою господарскою. А 
пан гетман з реестру войско роспустити маеть.

АРТЫКУЛ 17
О старшых, которые над людом войска нашого послани бывають
Теж уставуем, которые бы были послани от нас, Господара, або от гетма-

нов нашых старшым над частью людей войска нашого в розные стороны водле 
потребы, абы тых всих старших вси кождого стану, которие под чиею справою 
послани будуть, были послушни. А старшие оные справцы, роспущаючи людей, 
и так же ся яко пан гетман заховывати мають.
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АРТЫКУЛ 18
О хоружых, абы земян дома не осаживали а ни отпущали

Уставуем теж и приказуем, абы хоружые нашы не мели жаден з них земе-
нина дома осажывати и отпущати, а естли бы который земенин дома зостал, а 
хоружый бы того перед гетманом не поведил и втаил, а то бы на него было пе-
реведено, иж то умыслне оставил; тогды таковый хоружый вряд свой тратить.

АРТЫКУЛ 19
О сторожы военной

Теж уставуем, иж кгды бы жолнеров не было у войску нашом; тогды сто-
рожу вси повинни держати войско Великого Князства Литовского, кгдыж то не 
чыя иншая потреба и безпечность, одно их властная.

АРТЫКУЛ 20
О наезд на дом и гумна на войне шляхецкие

Уставуем, хтобы на войне будучи, один другому на дом або на гумно на-
ежджал, або ставы и сажовки волочыл, тогды тот, который на дом и на гумно 
будет, поеждчати, маеть кгвалт и шкоду платити зособна на кождое наеханье. 
Так теж и по дорозе едучы, хтобы кому на дом и на гумно наехал, а брал, або 
ставы и сажовки выловил, або якие шкоды починил; тогды мает кгвалт и шкоды 
платити за слушным доводом.

АРТЫКУЛ 21
О стацыи, на войне кому бы не доставало

Уставуем, кому бы с подданных наших будучы на войне и лежечы войском 
на одном местцу стацыи на самого або на кони его не доставало; таковый ма-
еть з вижом гетманским ехати и взяти с потребу жывности на себе и на кони, 
и заплатити водлуг уставы от нас або гетмана нашего на тот час положоное 
водлуг урожаю; нижли дрова мають брати волно, где стояти будуть, але домов 
розбирати, плотов жечы, ставов и сажовок волочыти ани спущати, жыт ярин 
умыслне не травити ани топтати не мають. А хтобы таковый шкоду учынил, тот 
шкоду совито маеть платити; а хтобы на збожьях и на яринах обозом умыслне 
положыл и шкоду вчынил, такового маеть пан гетман карати водле шкоды и 
выступу его; а хтобы теж маючы стацыю у себе у в обозе досыть, а предсе не 
вжываючы, иншое собе пайдовал и за вижом брал, таковый то што озмет, тому, 
у кого взял, совито ворочати або платити маеть.

АРТЫКУЛ 22
О бранью вижа на стацыю от гетманов

Теж уставуем, хотечы мети на войне, кому бы для недостатку стацый вижа 
была потреба; тогды гетман нам винен будеть вижа придавати на скупованье 
стацыи. А вижом его вижованое не маеть быти давано на милю по грошу, одно 
ж на кгвалты бои и тому, хто бы на шкоду свою брал вижа, таковым вижованое 
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маеть быти давано по грошу на милю, и если на местцу не едучы нигде мили, 
также по грошу мають давати.

АРТЫКУЛ 23
О кгвалт або о наход военный у в обозе

Теж уставуем, если бы хто будучы на службе нашей один другого умыслне 
або оборочаючы або обычаем звады наехал або на стан кгвалтом, кого забил 
або ранил, а было бы на него переведено; тот горло тратит. А если бы не ранил, 
але умыслне своволне нашедшы ударил, а хотя и не ударил; такового пан гетман 
карати маеть водле баченья своего.

АРТЫКУЛ 24
О людех пенежных як мають с именей своих службу земскую служыти

Теж уставуем, хтобы кольвек с подданных нашых пенези нашы брал, 
таковые за пенези наши особами мають в гуфе пенежном становитисе, а з 
особы своее людей годных шляхецских с почты под хоруговью поветовою, або 
там, здавна где местце свое мають, становити; абы за тые пенези, которые в 
ротмистров, служба земская з именей их не гинула.

АРТЫКУЛ 25
О чужоземские прибылые люди, як се мають заховат в тегненью
Уставуем теж, иж людей прибылых так обчых яко и суседных загранич-

ников приймовати и вести до панства нашего Великого Князства Литовского 
и через тое панство маем, иж за ведомостью и радами рад наших Великого 
Князства. Ведже тые люди прибылые яко теж и тутошние жолнере не мають 
иншыми дорогами и до иншого местца стягнути и на лежах се роскладати, одно 
там, где мы, Господар, або гетман великий тогож Великого Князства ознаймит, 
а лежу роспишет; а дорог из леж их от нас и от гетмана Литовского даных 
и ознайменых они ездити в пицованье нигде не мають, але там в дорозе на 
ночлегох и на лежах и з сторон жывность звезеную они торгом або уставою, 
яко мы з радами нашими уфалим або гетман в небытности нашой установит, 
мають куповати. А порядок до данья тое живности и цену также мы з радами 
нашими сегож панства в он час уфалимы водле потребы.

АРТЫКУЛ 26
О шкоды в тягненью о жолнеров так тубулцов яко и чужоземцов
Теж уставуем, иж где бы люди пенежные жолнерские драби прыбылые 

из инших панств и тубылцы ку потребе нашой земской того панства нашого 
тягнули, которые спорные на местца им зложоные и назначоные, або на земли 
нашой украйнной, тогды шкоды ни которие никому не мають чинити ани на 
дом ани на гумна и оборы шляхецские наежджати и собе з них брати не ма-
ють; але жывность собе и всякие потребы за пенязи купити мають ценою, або 
водлуг уставы, кгды быхмо уставу нашу таковым людем пенежным учинили, а 
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кгвалтом ничого ни в кого не мають брати. Ведже в таковом тягненью за вижы 
нашими або гетманскими або за врядовым, где бы ити, и з сел подданных своих 
духовные и свецские стацый на дороге завозити и провадити не хотел; тогды 
уставою нашою платечы мають брати. А хтобы з них на дом або на обору и на 
гумна шляхецские так духовных яко и свецских для стоянья и для бранья стацый 
наехал, або нашол кгвалтом; таковые горло тратять, а шкода маеть быти плачо-
на ис статку его. И так о тот кгвалт яко и оные шкоды, которие бы ся комуж 
кольвек от жолнеров и от драбов в тягненью без гетмана стали, рохмистрове 
и з старостами або державцами нашими, под которого поветом або врядом 
то ся станеть, мають справедливость и отправу каранье зараз не откладаючи 
чинити, водле сего права и статуту тогож Великого Князства Литовского. Кгды 
бы ротмистр таковых збытных и шкодников за обсыланьем старост и державец 
не ставил и справедливости каранья и нагороженья вделати не хотел; тогды 
тые врядники наши нам, Господару, або гетману нашему мають оповедати або 
дати знати; а мы або в небытности нашой гетман наш ротмистров таковых, 
противных статутови и уфале земской, везеньем, а выступников шкодников 
таковых водле выступу их карати маем, яко вышей есть о том написано. Ве-
дже сесь артыкул и постановенье наше статутовое за границах або на местцах 
при даванью пенезей маем казати служебным, оповедати для того, абы се не 
ведомостью не вымовляли.

АРТЫКУЛ 27
О блудяги на войне

Уставуем о блудяги, абы кождый у войску нашом в тегненью не смел коня 
блудяги держати в себе только через ночь а местцу до третего дня, але тогож 
часу маеть его вести до гетмана нашего. А хтобы держал далей, нижли через 
ночь, таковый конь за злодейство маеть быти поличон; так теж и кождую реч 
знашодшы нести маеть до гетмана. А гетман наш не маеть казати от блудяги 
брати болшей, толко от коня по грошу, а о иншые речы, в обозе закликати, а 
то, што нашол, маеть до пана гетмана отдавати.

АРТЫКУЛ 28
О указанью а пописованью шляхты поветовое 

у воеводствах абю у староствах головных
Уставуем теж мы, Господар, и приказуем, всих рад наших Великого Князства 

Литовского, ведаючи того потребу часу покою, роскажем и рок листы нашими 
ознаймим всим обывателем Великого Князства всякого стану, яко хто водлуг 
уфалы земское служыти войну повинен, абы оказывали и пописовалисе в поветех 
судовых оного дня. А мають ся оказовати и пописовати перед воеводами, а в 
земли Жомоитской ино перед старостою Жомоитским, а индей перед головными 
старостами, а хто в розных поветех именья маеть, тот при головнейшом именью 
з иншых именей своих почот показовати и пописовати мають; а тые воеводове 
и старостове головные в тот час свое почты показовати и пописовати мають, 
як которые се там для попису и оказованья изъедутъ, тые жывность собе не 
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уставою але торгом куповати мають, а от того попису у тых, которые се там 
зберут и укажут, не мають ничого брати.

АРТЫКУЛ 29
Яко на войне повинные у войску от гетмана 

далеко становитисе не мають
Уставуем теж, абы нихто не смел далей мили от гетмана нашого у войску 

становитися, але так, яко им водле потребы часу пан гетман раскажет.

Роздел ТРЕТИЙ
О ВОЛЬНОСТЯХ ШЛЯХЕЦСКИХ 

И О РОЗМНОЖЕНЬЮ ВЕЛИКОГО КНЯЗСТВА ЛИТОВСКОГО
[…] АРТЫКУЛ 5

О соймикох поветововых и о выправованью 
и посланью з них послов земских на вальный сойм

Уставуем для лепшого порадку во всех речах и в способу ку справедливос-
ти и обороне, абы за волею всех на соймиках потребы се земские становили и 
отправованы были, абы вечными часы перед сеймом великим вальным, которым 
маем мы и потомки нашы завжды, коли того потреба окажеть Речы Поспо-
литое Великого Князства, порядою рад наших тогож панства складати листы 
нашими соймики поветовые, а меновите на тых местцах и воеводствах нижей 
суть написаных и постановленных, которые соймики также листы нашыми 
даны будуть не на близшей час и рок, толко за чотыры недели перед соймом 
великим. На которые соймики мають зъежджатися и бывати тые воеводове и 
каштелянове врядники земские, потомуж князове панове шляхта того ж пове-
ту и воеводства, а намовляти о тых речах и потребах земских, которые им на 
местцах наших ознаймены будуть, на мней теж о своих и о всех потребах зем-
ских и долеглостях оного повету и воеводства; и зволившыся вси одностайным 
зданьем мають обирати послов своих, то есть от кождого суду земского, колко 
их у том воеводстве будеть, по две особы, послати их на сойм, ознаймившы и 
вручившы то все им, о чом водле листов наших господарских и теж во всех 
потребах, радити намовляти и становити мають, даючы им моц на том таковом 
вальном сойме поступовати и кончыти тые и иные припалые речы водле часу 
и потребы. Ведже князей, панов, маршалков и иных всих урядников земских и 
дворных подле старого обычаю маем листы нашими на таковый вальный сойм 
взывати; и тые вси в раде посполитой местца и воты свои будуть мети спосо-
бом звычаю стародавного, а послове земские местца и воты свое мають мети 
водле порадку нижей паписаного.

АРТЫКУЛ 6
О сойму вальном

При том теж уставуем, с призволеньем рад наших духовных и свецских и 
зо всими станы сойму належачыми, на теперешнем сойму великом Виленьском, 
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хотечы то все мети вечными часы, иж маем мы и потомки нашы Великие Князи 
Литовские с потребы Речы Посполитое за радою рад наших того ж панства, 
або за прозбою рыцерства, складати сеймы вальные в том же панстве Великом 
Князстве Литовском завжды, коли колко того будеть потреба. […]

[…] АРТЫКУЛ 9
Иж достоенств врядов в дедицтво чужоземцом давано быти не маеть

Так теж мы, Господар, обецуем и шлюбуем под присегою нашою, которую 
учынили есьмо Великому Князству Литовскому и всим станом и обывателем 
его, беручы то из статуту старого пана отца нашего Короля его милости тому 
панству Великому Князству Литовскому даного, а в сесь выкладаючы и на то 
позволяючы, штож в том панстве Великом Князстве Литовском и во всих зем-
лях ему прислухаючих достойностей духовных и свецких городов, дворов и 
кгрунтов старосте в держаньи и пожываньи и вечностей жадных чужоземцом 
и заграничником ани суседом таго панства давати не маем; але то все мы и 
потомки наши Великие Князи Литовские давати будуть повинни только Литве 
а Руси, родичом старожитным и врожонцам Великаго Князства Литовского и 
иных земль тому Великому Князству належачих. А хтобы с чужоземцов загра-
ничников и сусед того панства и всих земль ему прислухаючих важыл се што 
с того упросить взяти и в держане прийти, а впомненый будучи того заразом 
не пустил; тогды маетность его вся маеть быти взята до столу и скарбу нашего 
Великого Князства Литовского. А хотя бы хто обчого народу за свое заслуги 
в той речы посполитой пришол ку оселости з ласки и данины нашое, албо 
которым иншим правом; тогды таковые толко оселости оное ужывати мають 
будучы обывателем обецным Великаго Князства и служачы службу земскую 
томуж панству. Але на достоенства и всякий вряд духовный и свецкий не ма-
еть быти обиран, ани от нас, Господаря, ставлен, толко здавна продков своих 
уроженец Великого Князства Литовского Литвин и Русин. А гды бы одержал 
обчого народу человек, которий кольвек вряд духовный и свецкий против сему 
статуту, напомненый того пустити не хотел; тогды таковый маетность свою на 
нас, Великаго Князя Литовского, тратить, кгдыж около того и в статуте судей-
ском Польском есть описано.

АРТЫКУЛ 10
Достойности и вряды давные не мають быти нарушены

Теж обецуем и хочем вечными часы мети, абы панове рада наша, так 
духовные яко и свецкие, и вси иные врядники нашы земские и дворные, в том 
панстве нашом Великом Князстве Литовском были во всяких достоенствах и у 
почтивостях захованы водле давного обычаю и кождый подле зацности и местца 
своего. А што се дотычеть владности и справ их судовых, в том се они мають 
заховати и справовати, яко нижей в сем статуте естъ описано.
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АРТЫКУЛ 11
Достоенств и врядов на заочное обмовенье не маем одыймовати
Теж обецуем, иж достойностей всяких врядов старосте держав тивунств 

на справу чию кольвек и на обмовы заочные мы и по томки наши не мають 
отнимати; але коли бы который из врядников наших был роспрошытель або 
шкодник наш и дворов наших, и до нас бы в том обмовен и обвинен был; тогды 
обоя сторона, як тая хто ведет, так на кого менит, мають перед нами очевисто 
стати, а мы с паны радами нашими Великого Князства Литовского, выслухавшы 
их и розознавшы тую реч, винного водле выступку его карати маем, а безвинне 
и без права на заочное поведанье не будем ни в кого врядов брати, ани их з 
них рушати. […]

[…] АРТЫКУЛ 15
Людей простых над шляхту не повышати

Теж простых людей над шляхту не повышати, на достойности их пре-
кладати и врядов наших простым людем давати не маем, а шляхте кождому 
рыцерскому человеку тутошнего панства нашого Великого Князства Литовского 
родичу мы, Господар, з ласки нашое господарское за службами, за годностями их 
нам, Господару, обецуем их водле годностей достойностями и вряды опатровати 
и в службах наших заховати, яко верных наших подданых. […]

Роздел ЧЕТВЕРТЫЙ
О СУДЬЯХ И О СУДЕХ

АРТЫКУЛ 1
О выбиранью судей в повете

Уставуем, иж в тых поветех, которые суть нижей росписаны, и в кождом 
таковом повете, где еще до сих часов не обраны, зособна мають быти судья, 
подсудок и писар, которые так и тым обычаем мають быть выбираны и на 
таковые уряды установлены.

На первей маем мы, Господар, час певный зложити и то листы нашими по 
всих таковых поветех ознаймити, где в кождом повете княжата панове рада наша, 
также рицерство и шляхта вси, хто кольвек якого стану будет там именья свои 
мети, зъехатися мають до двора, которий на посродку того повету будет, и тые, 
которые ся зъедут не ждучи никого, хтобы в повете именье маючи приехати не 
хотел, ку тому року мають выбрати зо всее шляхты того повету братьи своее на 
кождый вряд таковый, на судейство чотырох людей добрих, на подсудство других 
чотырох, на писарство третих чотырох людей добрых, цнотливых, ростропных 
в праве у местных, роду шляхецского, в том повете добре оселых, не иное веры 
только Хрестиянское; и выбравшы их, тых выбраных через листы свои нам, 
Господарю, ознаймити мають, а мы с тых всих дванадцати особ выберем трех до 
того повету на вряд земский, на суд судью и подсудка, и писара. Которие от нас 
выбраные и потверженые на першых рокох судовых перед поветовым воеводою, 
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або в небытности воеводиной перед кашталяны, а в земли Жомоитской перед 
старостою Жомоитским, при зобранью шляхты, што их там в том часе будеть, 
маеть судья, подсудок и писар присегнути тыми словы:

Я присегаю Пану Богу во Троицы единому, иж в том повете водле Бога 
справедливе подле права и статуту сего писаного Великого Князства Литовского, 
водлуг жалобы и отпору, ничего не прикладаючи ани уймуючи, буду сознавати и 
записы приймовати, не фолкгуючи высоким и подлым станом на достойностях и 
на врядех седячим, на богатого ани на вбогого, на приятеля кровного заховалого, 
ани на неприятеля, на тутошнего, не на гостя не смотречи, не с приязни, не з 
вазни, не з боязни, не за посулы и дары, ани сподеваючися на потом дарова-
нья и якого вагороженья, и не радечи стороне, а ни боячися казни, пометы и 
погрозок, але самого Бога и его светую справедливость и право посполитое и 
сумненье свое перед очима маючи, теж роков николи не омешкиваючи, кром 
великое правдивое и зложное хоробы; а як то справедливе присегаю Богу, так 
ми Боже помози; а естли несправедливе, – Боже ми не поможы.

А писар земский маеть по Руску литерами и словы Рускими вси листы и 
позвы писати, а не иншым языком и словы, и так мает писар присегати.

Я, N, присегаю Пану Богу в Троицы единому на том, иж справедливе 
водле Бога и того права писаного и подлуг мовенья и споров сторон, ничего 
не прикладаючы ани уймуючы, у суду записовати и радити судьи и подсудку 
верне и справедливе, подле сознанья сторон и споров на судех и осведченья 
и оповеданья судового и сказанья судового, и в книги судовые вписовати бу-
ду а пилновати и догледовати, абы подле сее присеги моее справедливе были 
вписованы, не маючы баченья на высокие а ни подлые станы на достойностях 
седячых, на богатого, ани на вбогого, на приятеля кровного заховалого, ани на 
неприятеля, на тутошнего, ани на гостя, не с приязни, не з вазни, не за посулы 
и дары, а не боечыся вазни и пометы и погрозок, не ждучы нагороженья, але 
самого Бога и его светую справедливость и право посполитое перед очима 
маючы, и сумненье свое добре а побожне справуючы, так ми Боже поможы.

А потом, кгды бы который с тых на початку и знову от нас тепер выбраные 
умер, судья, подсудок або писар, а трафило се бы то в небытности нашей; тогды 
тые, которые на тых урядех зостануть, мають о том дати знати воеводе своему, а 
в земли Жомоитской старосте Жомоитскому; а воевода маеть через листы свои 
старостам, врядникам и шляхте того повету, а староста Жомоитский тивуном 
шляхте и всякого стану оное Жомоитское земли обывателем час зложити, на 
который зъехавшися вси станы оного повету и до такового двору нашего, яко 
вышей описано, мають на местце того умерлого чотырох особ таковых же, яко 
и первым выменено, обрати и нам через листы свои отворотные за печатью 
воеводиною ознаймить; а мы потом с тых чотырох одного, который се нам 
видети будеть, выбравшы на местце того умерлого судьи, подсудка або писара, 
которого с тых в тот час потребовати будуть, не отволочне установити. А где 
бы на судство обрали подсудка або писара земского; тогды на тое местце там 
же за разом на тот вряд обобравшы, к нам послати мають; а тот, кому тот вряд 
дамо, потом на першых рокох судовых будеть повинен первей на местцу там 
перед тым воеводою або кашталяном и перед старостою оного суду так, яко 
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вышей описано, присегнути, тож потом врядом своим владнути и справовати. 
И так мають вжо вечными часы в поветех около выбранья тых врядников 
справоватися и заховати.

АРТЫКУЛ 2
О моцы и владности судей, иж кождый и кождого стану повинен 

перед нами становитися, и о том, хтобы перед нас не стал
Теж уставуем и даем моц вечными часы, звирхностью владности нашое 

господарское с прозволеньем панов рад наших и всих станов всих земль то-
го панства нашего Великого Князства Литовского, тым врядом поветовым в 
кождым повете судьи и подсудку на роки зложоные позывати перед себе, судити 
и справовати всих панов рад духовных и свецских, княжат, панов хоруговных, 
шляхту и бояр о земскые речы з именей однако одностайно, хто одно кольве в 
том повете именья свои мети будеть, жадного не выймуючы ани з суду имене 
их не выпущаючы, кром нас, Господаря, и врядников з именей наших, а не их 
именей, тых они судити не могуть, толко мы, Господар, або тот, кому то под 
часом воли нашое злецым. А хто бы кольвек маючи именье свое в том пове-
те перед ними се становити не хотел на часы певные, яко то нижей на своем 
местцу постановлено, за позвы не хотел, або и ставшы с початку, а до конца 
розсудку и сказанья их не слухаючы, прочь от суду отышол, не хотечы быти 
права послушным; на таковые, хто кольвек будеть, так высокого яко и низшего 
стану, даем моц зуполную оному вряду земскому судьи и подсудку, иж мають 
подле сего права и артыкулов нижей о том постановеных и написаных посту-
пок и сказанье и отправу чинити против кождому, яко хто у во што упадет, 
аж до остатнего стопня права. Нижли тот суд земский толко тых артикулов 
судити не маеть и моцы мети не будеть, которие нижей у артыкуле двадцатом 
суть описаны и замковому суду злецоны обычаем и способом о поступках 
описаным. А выписы и листы судовые маеть писар рукою своею подписывати 
а не выдавати стороне, аж перед судьею и подсудком вычтет первей, нижли до 
книг уписавши.

АРТЫКУЛ 3
О пересудах судьи подсудку або писару

Теж уставуем, иж кгды бы суд земский и которий же кольвек вряд наш 
кому што на ком присудил; тогды от презыску того, хто зыщет, судья и подсу-
док мають брати от копы одному грошу, и с того пересуду судьи два грошы, а 
подсудку третий грош. Нижли што се дотычеть, долгу хтобы платити не хотел, 
аж за позвы с права; тогды не тот пересуд платити маеть, хто зыщет свою суму, 
але тот, хто позычил а без права заплатити не хотел, таковый сам долги и пере-
суд платити повинен будет, окром долгов по умерлой руце. А што се дотычеть 
того, хто се от кого оттяжет; тогды памятного яко от великое, так и от малое 
речы не повинен дати большей только чотыри грошы. А писарю земскому и 
кгродскому такий доход: от кождых позвов по грошу, за вписованье в книги 
грош, от выпису с книг грош, и оповеданья крывды писарю грош, а от судовых 
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листов и выписов за кождый позов, кгды отсужон будеть, по два грошы; а через 
то яко вышей описано, бы теж наиболшей письма и працы было и реч наиваж-
нейшая, писари не мають больше брати от листу паркгаминового, естли сторона 
потребуеть с привесистыми печатьми, за працу писару дванадцать грошей, а 
паркгамен, шнуры и воск сторона будеть повинна дати.

АРТЫКУЛ 4
О возных присезе и вряде их

Уставуем, хотечи мети, абы в праве земском завжды порядок и справа 
обычайне шла, даем моц, абы воеводове в кождом повете судовом, где книги 
лежать, а староста Жемоитский там в той земли Жомоитской возных выбира-
ли, пострыгали, уставляли теж шляхту, людей добрих, веры годных цнотливых 
оселых в том же повете, так много яко бы их потреба указовала водле повету и 
шырокости его а потребы людской, а принявшы от его присегу в рейстра свои 
вписовати и листы свои таковым возным давати мають, и присега им маеть 
быти выдана тыми словы:

Я, N, присегаю Пану Богу в Троицы Единому на том, иж будучи мне возным 
маю верне и цнотливе и побожне на том вряде заховатися, позвы справбдливе 
относити и отдавати теж правдиве зозновати то, на што буду послан, кгвалты 
бо и огледавши и раны правдиве до книг врядовых сознавати, и все иншое 
справовати, што належыт врадови моему, не за посулами, ани приязнью, ани за 
неприязнью, ани за боязнью, одно водле Бога и светое справедливости, так ми 
Боже поможы. – А завжды возный, посланий з уряду, што кольвек справовати 
будеть, при кождой таковой справе мають мети при собе сторону двох шлях-
тичов, о которие не возный але сторона старатися и их собе набывати маеть.

АРТЫКУЛ 5
Справа и врад возного

А то вряд возного: позвы носити и ими позывати, хотя без ведомости 
врядовое, и рок складати водлуг старого обычаю, а заповедити иж бы от права 
не уежджали, сведком водле сказанья у суду присегу выдавати, при осведченью 
всяком быти, увязывати з выроку и с приданья судьи и подсудка за листы их, а 
кгвалты, розбои, раны, головщызны оглядывати и до книг врядовых, от когоро-
го кряду будеть послан, сознавати, и завжды маеть мети при собе при кождой 
таковой справе двух шляхтичов для подпору вызнанья и сведецства своего, а 
ведже бои, грабежы и крывды, раны и иншые шкоды, тым подобные, меншые а 
не крывавые, которые сам один и без стороны шляхты огледати и без посланья 
врядового на то ехати можеть, однакож без жадного омешканья то все до книг 
врядовых маеть сознати, а сознане возного в книгах так будеть моцно, яко бы 
сам возный очевисто стал. А где бы возный до книг не доехавшы и сознанья 
не вчынившы умер, а не было бы то в книгах; тогды оная шляхта сторона и по 
смерти оного возного маеть стати и подперети сознанья его. А где бы возный 
што кольвек такового непристойнаго справовал, албо иж бы неправдиве сознавал, 
альбо врядом своим ку шкоде которое стороны фальшовал, шафовал за якою ж 
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кольвек причиною; тогды за доводом ничым иным только горлом маеть быти 
каран. А што се дотычеть доходу возному, от кого што маеть брати, то ест коли 
где на которую справу поедеть, тогды от мили по грошу у в одну сторону, а 
што назад поедеть, за то ничого брати не маеть; а если мили не поедеть, только 
на местцы позвы даст огледывати кгвалту ран або прислухиватисе чого будеть 
предсе, ему от того грош, а от сведченья грош; а где на увязованье поедеть з 
тых же людей, в которые се увязывати будеть, з службы по грошу брати маеть, 
а с пустовшызны таковое, которую пашуть, по полгрошу, а от полслужбы а от 
сумы пенезей отправуючы се от копы по два пенези брати будеть.

АРТЫКУЛ 6
Хто бы возного за посланьем и за листы вряду замкового 

и земского на справе сбил, або листы в него отнемшы содрал
Уставуем теж, хто бы возного на справе за листы воевод вряду замкового 

або поветового збил, або листы от него отнемшы содрал, и тым вряд не учтил; 
тогды тот за доводом слушным маеть возного навезати совито водле стану его, 
а на замку албо у дворе поветовом шесть недель седети, а сторону, которую 
бы при возном сбито, маеть также за слушным доводом навезати водле стану, 
якого будеть.

АРТЫКУЛ 7
Абы особы врядовые сами судили а нихто иншый на их местцу
Уставуем, абы судья и подсудок сами через себе ани через свои наместники 

суды и роки отправовали, окроме того еслибы который з них сам захорал, альбо 
бы теж свои власные потребы мел; тогды маеть человеком добрим, цнотливым, 
веры годным, и в праве уместных шляхтою так же в том повете оселом, местце 
свое засадити. А ведьже тот судья або подсудок, который се форым менил быть, 
на других рокох под тою ж присегою, которою на вряд свой присегал, маеть 
поведити, иж правдиве немоцон был, а не ку зволоце права а ни ку чыей шкоде 
тою се форобою вымовлял. А где бы судья або подсудок без правдивое и об-
ложное немоцы роков судовых омешкивал, а то бы се колко кроть показывало, 
таковый вряд свой тратить. А писар можеть подписка, або одного або и двох, 
або колко ему будеть потреба, при собе мети, а пилне сам завжды догледати, 
абы верне а правдиве не проволокаючы але за разом до книг записывано было, 
а где бы се што такового в праве от них мылило, неповинна будеть шляхта под-
писков смотрети, але на самом писару за оною помылкою шкоды своее доходити 
мають. А где быхмо з тых врядника земского, судью, подсудка або писара на 
справы земские або в посельстве послали; тогды до зверненья того маем злетити 
и засадити месце его человеком добрим, шляхтичом в том же повете оселым; 
а тот маеты первей в том же повете на рокох першых перед урядом замковым 
на том прысегнути, иж до зверненья оного врядника справедливость людскую 
правдиве отправовати будеть.
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АРТЫКУЛ 8
О судьях, якие мають быти обираны

Уставуем, иж на тые вряды яко на судейства на подсудковство и писар-
ство не мають быти выбираны духовные особы, а ни старостове державцы, а 
ни тивунове того повету, а ни хоружые и нихто таковый, хтобы в том повете 
нашом врядником был; але таковые и так мають быти выбираны яко вышей 
описано.

АРТЫКУЛ 9
Яко и при ком позвы позиватися мають, и як и где то осведчыти 

и што возному за проезд давати
Теж хтобы на кого позвы взял и тыми позвы позывати его хотел, тогды 

позвы колько их будеть, маеть очевисто давати и позывати можеть очевисто 
при костеле у суду и на кождом местцу, где бы кольве его зостати и найти 
мог, через возного; а где бы их очевисто дати не мог, тогды на именью того, с 
которого се крывда дееть, маеть положыти в дворе том, або у ворота уткнути; 
а естли в том именью, с которого кривда дееть, двора оного пана не было и 
ку жадному двору того пана оное именье не прислухало, яко то бывает села 
данники на Руси и инде в том панстве нашом, тогды тые позвы предсе што до 
наиблизшаго двора тое волости оного пана несены и в оном дворе, яко о том 
вышей описано, врядовне покладаны быти мають, и рок, который за тыми позвы 
зложыть, маеть на обоих позвех написати, абы и позваная и поводовая сторона 
року ведоми певны и пилны были. А кгды бы возный писати не вмел; тогды 
будеть повинен оного позванья сознанье на письме под печатью своею дати и 
на рокох судовых перед врядом земским сознати, которое сознане за слушное 
у права принято быти маеть.

АРТЫКУЛ 10
О печати нашой господарской земской и теж о печатех врядовых, 

которими што печатано маеть быти
Теж мы, Господар, даем под гербом того панства нашего Великого Княз-

ства Литовского, погонею, печать до кождого повету, тую печать писар земский 
присяжный в себе сам а не хто иншый ховати маеть, которою печатью и под 
тытулом нашим позвы мають быти печатованы а выдаваны, а иншые никоторые 
листы выписы и сознанья кроме только самих позвов тою печатью не маеть 
быти печатовано; але будуть печатованы всякие листы того вряду земского, 
судовые выписы и сказанья печатьми судьиною, подсудковою, а подписованы 
рукою того ж писара земского.

АРТЫКУЛ 11
О книгах земских, в кождом повете где будуть хованы

Уставуем теж, хотечы то мети, и приказуем, абы в кождом таковом повете, 
где суд земский будеть, в замку албо у дворе нашом, судья, подсудок и писар 
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земский поспол з шляхтою выбрали, збудовали и патрыли таковое место, где 
бы завжды книги земские безпечне от всякое пригоды были захованы. А кгды 
роки их сужоны будуть, по выволанью роков мають книги еще не мней тры дни 
лежати, при которых быти мають не отъеждаючы судья, подсудок и писар для 
сознанья и выписов бранья и для иншых потреб шляхецских; а разъежджаючи-
ся, мають тые книги вложыти и заховати в скриню моцную за трема замками, 
от которых один ключ будеть у судьи, другой у подсудка, а третий у писара, а 
печатьми своими запечатовати мають. А перед роками тот уряд яко судья так 
подсудок и писар за три дни мають приехати и списати в реестр позвы для того, 
хто кого первей позвал, абы теж тот, а не иный был первей сужон. А кгды з 
реистру тры разы вызовуть, а не отзоветца тот, кого волають; таковый маеть 
быти сказан, яко бы не стал. Тым же обычаем и поводовая сторона маеть розу-
мено быти, иж волавшы сторон одного дня и другого, а третего дня волавшы, 
сторона, не уставаючая року, маеть быти сказана за нестанье свое. […]

[…] АРТЫКУЛ 20
Што мають судити воеводове старостове державцы, и о их позвех
Уставуем теж, хотечы мети и даючы моц, абы воеводове, старостове и 

державцы нашы, кождый в повете и вряде своем, судили и справовали и позвы 
свои давали о тые артикулы меновите тут описаные: то есть о наезд кгвалтовный 
на домы шляхецские, кгвалт в местех наших о пожогу и разбои по дорогах, о 
кгвалтоване панен и невест, о злодейство, о фалш, о голову шляхецкую, яко 
вышей написано о них. А в не бытности их намесники их з судьею замковым 
присяглым оселым мають судити и моц мети будуть справовати и кончыти под-
ле права и сего статуту всему панству нашому Великому Князству Литовскому 
от нас данного. А где бы хто на горячом учынку тых выше мененых, артыкул 
которого ж кольвек стану был пойман, тогды тот без позву маеть быть сужон; 
а пакли бы заразом, на горячом таковом учынку не был пойман, тогды вжо 
позвы ку праву маеть быти припозван, а позву таковому не маеть быти рок 
дальшый от поданя только за две недли. А если бы за тыми позвы на рок ста-
ти не хотел, тогды вряд тот о том нам маеть дати знати через лист свой, а мы 
тому не фолькгуючы, без всякое проволоки, и откладанья на иншый час, але 
заразом взявши о том от того вряду нашего ведомость, такового обвиненного 
и вряду нашего непослушного маем з земли панств наших Великого Князства 
Литовского казати выволати, и не маем ему на тое выволане поднесенья чынити 
и давати, аж бы се первой з стороною жалобливою росправил.

АРТЫКУЛ 21
О судьи замковом

Уставуем, иж воеводове, старостове и вси державцы замковые и дворов 
наших поветовых мають зособна кождый з них на вряде своем выбрати чело-
века доброго шляхтича в том же повете оселого прысяглого, который уставичне 
повинен будеть посполу з урядом замковым судити и справовати вси речы 
судовые, которые замку або вряду нашому приналежати будуть. А если бы 
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што недойзреньем их на том уряде в справе их поблудило; тогды за отозваньем 
стороны на таковых врядников, яко наместника своего и судью замкового, и 
писара, воеводове старостове и державцы поветовые с тыми вышейописаными 
врядниками своими замковыми справедливости учынити не хотел, або сами 
суду своего справедливости его на праве уближенье чынили; тогды таковый 
вряд наш маеть перед нас листом нашим позван быти, на который рок тот вряд 
наш маеть перед нами за листом нашим сам албо через умоцованого своего 
стати, а мы на том року таковому укривжоному без отволочную справедливость 
учынити маем. А рок таковому позванью, естли будем в здешнем панстве на-
шом Великом Князстве Литовском, чотыри недели, а если в Коруне Польской, 
тогды осмь недел складай быти маеть. […]

[…] АРТЫКУЛ 29
Которые бы се дели якие кривды от врядников слуг и подданых 

чыих кольвек
Уставуем, естли бы теж княжатом, панятом, радом духовным и свецским, 

шляхте и кому кольве с подданых нашых, им самым бояром слугам людем от 
врядников, слуг бояр и подданых также князских, панов рад, панов хоруговных, 
шляхты кривды якие кольвек в чом деели; тогды маеть сторона жалобливая 
(взявшы) лист наш господарский або от суду земского поветового, в котором 
оный и именья их будеть, ехати з возным до того пана, от чыего врядника и 
бояр слуг и людей кривды кому се деяти будеть, справедливости просечы и 
жалобы своее реестр маеть дати. А где бы самых панов в тых именьях их не 
было, ино врядников их, абы они на слуг бояр людей пана своего справедливость 
чынили. А рок праву не маеть быти далшый от них покладан одно две недели. 
Если бы панове сами так и врядники их права дати и справедливость вчынити 
не хотели; тогды сторона жалобливая маеть позвы от суду земского взяти по 
того пана, с чыего будуть именья кривды деяти, и позвы на роки судовые его 
позвати, абы сам стал и тых, от кого се кому кривда будеть деяти, поставил. А 
ведже в небытности того пана в том именьи не маеть его сторона жалобливая 
нигде индей шукати, але на том же именью позвы положыти маеть; а суд зем-
ский поветовый будеть повинен межы ними того досмотрети и справедливость 
вчынити. А где бы позваный сам або через умоцованого своего стати и тых 
врядников бояр и слуг людей своих, кому вина дана, поставити не хотел; тогды 
суд повинен ку таковым непослушным заховатисе водлуг сего статуту, яке о 
том в том же судейном розделе у артыкуле двадцатом есть описано. А если бы 
тот пан и хтож кольвек сам або врядники их комуж кольвек у кривдах их рок 
справедливости зложыл, а на року зложоном справедливости вчынити не хотел 
без слушное правное причыны; тогды такового пана и слуг суд земский в том 
судити маеть, а он тому, кому обецавшы справедливость учынити, а не вчынил, 
за разом у суда стороне рубль грошей заплатити маеть. А ведже если бы се то 
показало на праве, иж тот пан чынил оному справедливость слушную, але он 
ее упором своим не принял и на ней не переставал, и от того суду земскому 
притягнул; тогды тот того рубля грошей платити не повинен будеть, але еще 
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тот упорный сам оному тот рубль грошей тут же заразом у суда заплатити ма-
еть. От того часу пан шляхтич яко листов наших або врядников их о учынене 
справедливости обнесен будеть, и такового урядника слуг и подданных его в тот 
час там застато очевисто и припоручоно было и то доведено: тогды тот оного 
врядника и слуг и подданых своих маеть у ведомости мети, и за позвы повинен 
будеть их в суду земского на року зложоном становити. А ведже если пан при 
прошеню права врядника слуги и подданого своего у везде имати и до вряду 
близшого притягнувшы, если бы неоселый был, правом з ним обыходити, а пан 
его в том боронити не маеть. […]

[…] АРТЫКУЛ 40
Хто бы на суде судью, подсудка и писара так вряду земского 

яко и замкового зсоромотил, збил, ранил, або забил
Уставуем теж, если бы хто кольвек пришедшы до суду замкового або 

земского словы доткливыми славе и почтивости его зсоромотил; таковый за то 
винен будет на замку близшом шесть недель у везенью седети. А если бы ранил 
або забил; таковый маеть горлом каран быти, а головщына близким з именья 
его маеть быти плачона, ведже обвиненый в таких речах позван быти маеть 
перед нас, Господара, а коли з суда так найдетсе, тож в том по суде зъ выроку 
нашого так каран быти маеть.

АРТЫКУЛ 41
О том, где бы судья, подсудок и писар так замковый яко и земский 

седечы кого на суде зсоромотил, або се на него рукою торгнул
Теж уставуем, иж кгды бы хто с того вряду нашого так замкового, яко и 

земского, седечы на суде, кого словы неучтивыми зсоромотил; тогды маеть о 
то позвы нашими перед нас позван быти, и будеть ли то на него слушным до-
водом переведено, тогды маеть на замку нашом шесть недель седети. А естли бы 
судья, подсудок и писар сам квалт местцу нашому и суду учынил, а кого ранил 
або забил, тогды маеть быти каран горлом, а близким з именья его головщызна 
плачона быти маеть. […]

[…] АРТЫКУЛ 45
Иж врядников наших з их врядов нихто судити не маеть, одно мы сами, 

Господар
Теж уставуем, иж врядннков наших, то есть воевод, старост, державец 

замков и дворов наших и тивунов з их врядов, которые от нас держать, кому 
бы кольвек кривда се деяла ибо видела, не маеть их нихто судити одно за 
позвы нашими мы сами, Господар. Але з именей своих як если бы кому якую 
кривду учынили; тогды перед судом земским будуть повинни становитися и 
отповедати. […]
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[…] АРТЫКУЛ 70
О подкоморых и о их вряде

Уставуем, иж в кождом повете подкоморый присяглый и оселый в повете 
том, которого мы, Господар, дамо, и маеть быти подкоморый на том уряде до 
живота своего, яко и иные врядники земские. А напервей нижли тым рядом 
спрасовати будеть маеть присегу на тот врад свой учинити тыми словы: Я, Н, 
присегаю Пану Богу всемогущему в Троицы Единому, иж на вряде том земском 
подкоморском, который з ласки из рук его королевское милости беру, его Коро-
левской милости Господару своему милостивому верен буду, справуючи тот вряд 
верне и справедливе, так суде моем подкоморском, яко теж и при сыпованью 
границ ничого большей на том вряде не постерегаючы одно справедливости 
светое, и не даючыся ни в чем уволити а ни приязьнею, ани даром, также 
справы мои подкоморские на всем верне справуючы, и споры з обудву сторон 
з усказаньем через мене учиненым пильне до книг своих судовых уписуючы, 
так ми Боже помози.

Вряд подкоморого
По всяких розницах земленых и граничных за одосланьем от суду земско-

го маеть подкоморый моцью зверхности нашое а владзы уряду своего давати 
позвы по стороны под именем и печатью своею, и рок завитый складати на 
выезд на кгрунт за чотыри недели на всякие розници земленые або граничные, 
и, выехавшы и огледавши выводов права листов и знаков граничных и сведков, 
чие листы лепшые и знаки граничные явнейшые и сведки слушнейшые будуть, 
тую сторону ку доводу маеть припустити, и, вислухавшы доводу подле статуту, 
маеть кгрунт певный сказати, и границы копцы знаки граничные учинити, и 
на то листы суду своего под печатью и с подписом руки своее дати. А где бы з 
обеюх сторон вывода правного на письме або теж и знаков граничных явных 
и слушных не было; тогды поводовая сторона при жалобе своей маеть быти 
ку доводу припущона. Теж, абы право ведучы о кгрунт певный або о розницы 
граничные з одным, не мел от кого иного з стороны переказы в том праве, 
яко се то придавати звыкло от околичных суседов границами и межами при-
леглых ку тому кгрунту, о который право идеть, для того сторона поводовая 
або жалобная маеть околичных суседов на тот же выезд позвы подкоморого 
притягнути ку пригледанью выводу при постановенью границ, ку тому ж ач 
кождый рок, выезду подкоморого на кгрунт маеть быти завжды завитый. А 
ведже где бы которая сторона тот же час и рок або форобою правдивою зло-
жона была, або иншую справу перед иным врядом мела; тогды с тых прычин 
маеть быти вольна от того року, а ведже о форобе своей естли се перед роком 
придеть, маеть в час урадови подкоморого и стороне ознаймити, абы того ро-
ку не пильновано; а подкоморий повинен будеть на иншый час переложыти, 
за которым переложенем на другом року сторона, которая на першом року не 
стала, повинна будеть наипервей водле статуту сумненьем и присегою своею 
правдивое форобы довести и потом з стороною противною росправу судовную 
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наконец приняти, а около большое справы, которую бы перед иным врядом 
мели, маеть довести сведецством.

Справа урядовая
По суду подкоморого естли бы за присуженьем кгрунту и границ шло 

о якие кольвек шкоды; тогды о то маеть быти отосланье за се до того ж суду 
земского, от которого справа на суд подкоморого пришла. А апеляцыя або от-
зов от подкоморого маеть быти до нас, Господара. А ведже аж по сконченью 
справы судовое за которым отозвом мають быти властные от нас, Господара, 
на кгрунт комисаре в оном же повете оселые, а звлаща кашталян оного по-
вету, а где бы оного повету каштеляна не было, тогды маршалок поветовый и 
з иными комисари, перед которими будеть повинен подкоморий справы суда 
своего оказати; а они моцни будуть суд подкоморого и границы, естли бы в чом 
выкрочил, поправити, або теж, если добре судил, при моцы зоставати. А хто 
бы теж без причыны слушное от суду подкоморого отзов учынил, тот потом 
за высланьем комисаров наших в том дознаных повинен заплатити вины на 
вряд подкоморого две копе грошей и шкоды стороне нагородити подле слуш-
ного доводу. Где бы теж розницы в кгрунтах придалися на границы сполной 
дву поветов; тогды не один который подкоморий але оба два з обудву поветов 
на такий кгрунт певный выехати мають. Заплата подкоморскому маеть бытии 
от кождого нарожного копца по двадцати и чотыри гроший Литовских, а от 
посредних копцов от кождого по дванадцати грошей. А вежде копцы один от 
другого не мають близшие чинены одно через три шнури волочные, окром того, 
где бы се теж копцов портеба не была, одно прогоненье межи было, отгды от 
таковое межи от кождых трох шнуров волочных двадцать грошей.

О коморникох
А иж бы отправа всяких справ, вряду подкоморского належачых, омешка-

нья и затрудненья никоторого не приймуючи, Але тым снадей кром вшелякое 
проволоки и продолженья скуток, а конец свой приймовала.

Про то в кождом повете подкоморый ку помочи своей маеть обрати 
одного обо теж и двох коморников, шляхтичов, в повете оселых людей годных 
и статечных, которые на рокох судовых перед кашталяном або маршалком 
поветовым и перед врядом земским або дворным мають присегу таковую ж, 
якую сам подкоморный, на вряд свой коморницкий учынити; а потом кождый 
з них по особну за сланьем подкоморого, где бы сам подкоморный на которой 
справе быти не мог, тую всю моц и владность зуполную мети мають и будуть 
яко сам подкоморый. […]

Статути Великого князівства Литовського: у 3 томах – Том ІІ: Статут Великого князівства 
Литовського 1566 року. – Одеса, 2003. – С. 57, 64–72, 75–77, 79, 90–96, 100–101, 105–106, 111, 
113, 122–123.
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№ 115

1567 р., березня 6. Луцьк. – Постанова Луцького земського суду про звіль-
нення Григорія Єло-Букоємського від явки до суду в будь-яких справах на 
час відбуття ним земської служби

Постановившисu в замку гсдрьском Луцком пεрεд судом зεмским на ро-
кох тεпεрших судовых jт гдрu εго млсти по соимε валном Городεнском и по 
повεтрεю минулом в року шεстдεсuт шостом, котороε з допущѣня Божεго 
было в Луцку зложоных на Сεрεдопятьε тεпεрεшнεε в року вεрху даты писаноε 
пεрεдо [мною]*, Гаврилом Василεвичом Бокиεм, судεю, а пεрεдо мною, Jстафεεм 
Василεвичом [Cоколским], подсудком зεмским луцким, служεбник вεлможного 
кнзu εго мл кнзu Костантына Костuнтиновича Jстрозского, воεводы киεвского, 
пан Янъ Лонскии j[…], иж дεи за злεцεнεмъ приятεлu моεго пна Григоря Ела-
Букоεмского пεрεд судом зεмским jповεдаю, иж што которыми позвы εго мл […] 
Букоεмскии на роки тεпεрεшниε помεнεныε jт сусεдов своих, jт кото[рих] мεл 
быти позван, подлε которого позваня их на тεпεрεшних рокох jным сусεдом 
своим, будучи росказанεм гсдрьским и послугами рεчи зεмскоє jт всѣх ста-
нов на нεго службу дописуваня правдивого в повεтε Луцком лεжачих въ соиму 
Городεнского прεложεныε, подлε тых причинъ в тεпεрεшних рокох росправы за 
позванεмъ взuти нε можεт. На тых мεнованых причинах в суду, даючи чεрεз 
лист свои jтворεныи длu достаточнεишого вырузумεня и ку вычитаню листь 
чεрεз мεнε до вм послал и просил, абы был вычитан. Мы jныи лист пна Григоря 
Ела jт нεго принεмши, тот лист εго ку нам до суду писаныи слово jт слова 
вычитавши и зрозумεвши с того листу причины j нεмъ на роках тεпεрεшних 
сεрεдопостных съ соиму валного Городεнского уфалεныε нεбытя εго за послу-
гами увεрху jт нεго до нас ку суду jзнаимεнными вѣдати дал; мы, глεнувши в 
статут, яко хто и за якими причинами позванны jтрочεня jт суду потрεбую 
в томъ заховываючисu, мы подлε статуту, што и кождого послуга гсдрьская и 
рεч зεмская подлε таковых причин з роков и с позву в чом за слушноε jтрочεн, 
jт пна Григоря Ела в тεпεрεшних роков сεрεдопостных приимуючи, за слушнε 
и заховываючи в том подлε статуту пна Григоря Ела Букоεмского ку jтрочεню 
припустили из роков тεпεрεшних.

И просил пан Ян Лонскии, абы то было до книг зεмских записано, гдε 
ж мы на прозбу Яна Лонского то вчинили, а Григорю Елу Букоεмскому под 
пεчатми ншими выпис с книг зεмских на то дали.

ЦДІАК, ф. 26, оп. 1, спр. 1, арк. 80 і зв. Запис в актовій книзі.

* Тут і далі текст пошкоджено.
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№ 116

1568 р., лютий. – Рекомендаційний лист Сиґізмунда Авґуста до Констан-
тинопольського Патріарха з приводу надання сприяння Станіславу Вро-
невському, що від’їжджає на навчання “до земли Турецкоє” “для науки и 
єзика греческого, турецкого и для инших наук и цвиченя”

Жикгимонт Август etc.
Велебъному в Бозе отъцу патрыярху кo[н]cтaнтинoпoлcкoмy.
Ижъ дворянин нашъ Станислав Вроневъскии, хотячи быти годънеишимъ 

слугою намъ, г(о)с(по)д(а)ру своему и панъствамъ нашимъ, для науки и езыка 
греческого, ту рецкого и для иншихъ наукъ и цвиченя, ко торых потребуеть, ехал 
до земъли Турецъкое, тогьды мы тебе, яко настоятеля веры хрестиянъское в 
томъ уживаемъ, ижъбы еси тому дворянину нашому около наукъ и цвиченя его 
во въcемъ зычъливе оказывал и в тых речахъ, о чомъ ся онъ до тебе втекати 
будеть, ему, яко слузе и дворянину на шому, помочон былъ, в чомъ намъ реч 
вдячную вделаешь.

Писан […], лета Божого нароженя тисеча пятьсотъ шестдесятъ осмого, 
м(е)с(е)ца февраля […] дня.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 531 (1567–1569). Viešųjų reikalų knyga 9. – Vilnius, 2001. – S. 63.

№ 117

1568 р. травня 13. Гродно. – Універсал короля Сиґізмунда Авґуста Федору 
Новоселецькому на крем’янецьке війтівство

Жикгимонт Август, Божю м(и)лостью корол полскии etc.
Ознаимуемъ симъ нашимъ листомъ нинешнимъ и напотом будучимъ, 

кому будет потреба того ведати. Бил намъ чоломъ дворанин нашъ Федор Гри-
горевич Новоселецкии и поведил перед нами, иж што перво сего присудили 
есмо вырокомъ нашимъ г(о)с(по)д(а)рьскимъ ему на воите кремянецком Ма-
тысу Решковскомъ певную суму пенезеи, то ест сто и семдесяти копъ гр(о) шеи 
личбы и монеты панства н(а)шого Великого Кн(я)зьства Литовского, за отнятие 
кгвалтовное пожитков наших скарбных, которые тот Новоселецкии от нас, г(о)-
с(по)д(а)ра, был арендовал и до скарбу на шого самъ аренду заплатити мусял, 
а иж тот Рышковскии не мел чимъ тое сумы п(е)н(е)зеи, ста и семидесяти 
копъ гр(о)шеи ему заплатити, тогды, за позванемъ нашимъ г(о)с(по)д(а) рьским, 
увязан ест Новоселецкии у воитовство Кремянецкое, и во вси пожитки ку 
нему прислухаючие, держати и вживати того воитовства до тых часов, покул 
бы ему от Рышковского сума з выроку н(а)шого присужоная и в скарбъ нашъ 
даная заплатою дошла, яко то на выроку нашомъ естъ описано, то пакъ кгды 
се Новоселецкии за листы н(а)ш(и)ми у воитовство Кремянецкое увезал, ино 
деи тот Рышковскии, будучи должонъ и не могучи вжо воитовства Кремянец-
кого потом окупити и инымъ кому што винен платити не маючи чимъ, тогды 
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с тымъ Новоселецкимъ угоду и постановене учинил, кгды ж не вечностю, але 
толко до живота своего данину от нас, г(о)с(по)д(а)ра, на тое воитовство мел, а 
пустивши ему на томъ враде своемъ доживотье свое з угоды, еще колко десят 
копъ гр(о)шеи от него взял окупуючи доходы войтовские, которые в заставу 
Ришковскии позаводилъ был, на которое воитовство Новоселецкии с тым, што 
до скарбу нашого аренды за отняте пожитки Кремяницкие за Ришковского 
заплатил и выкупуючи воитовство заведеное всего сумою двесте копъ гр(о)-
шеи личбы и монеты литовское наложил, бъючи намъ чолом, абыхмо вжо тот 
врад воитовство Кремянецкое, присуд войтовский за чотырма волоками земли, 
двема пашних а две сеножатных, з фолваркомъ за потоком и огородом при 
месте Кремянецком, з домомъ в месте волным от плаченя всяких податъков и 
капщизны, з лазнею и с помернымъ, з двема ятками и крамницою волными, и 
з ыними доходы на воитовство здавна приналежачими, при немъ на вечность 
зоставивши, суму на то выложоную двесте копъ гр(о)шеи ему и потомкомъ его 
упевнили и листомъ нашимъ то ему утвердили на вечности, о чом жо и под-
канцлерыи нашъ Великого Кн(я)зьства Литовского etc. пан Остафеи Волович 
нас у причине за ним жедал.

А такъ мы, з ласки н(а)шое г(о)с(по)д(а)р(ское), на причину п(а)на под-
канцлерого и на чоломъбите тог(о) дворанина н(а)шого Федора Новоселецкого, 
бачачи его быти на тот врад годного, воитовство Кремянецкое, яко ся само в 
собе и в пожитках своих мает, при нем зоставуючи, знову дали есмо [и] симъ 
листомъ нашимъ даемъ ему и детемъ, и его потомкомъ властнымъ мужчизного 
рожаю. Мает Федор Новоселецкии и его властные потомки мужского рожаю 
тот врад воитовство Кремянецкое с присудомъ звыклымъ и з фолваркомъ, и 
огородомъ своимъ, и з домомъ в месте, и при месте Кремянецкомъ з чотырма 
волоками земли войтовское, зъ ятками двема и с крамницою, з лазнею и с по-
мернымъ, не даючи з волок и з фолварку и огорода, з дому, нияких капщизнъ, 
поплатовъ наших до скарбу и на замокъ нашъ Кремянецкии, и теж зо всими 
пожитками и доходами, ку тому воитовству здавна и тепер належачими, держа-
ти и вживати вечне, радечи и справуючи на томъ враде слушне и пристоине, 
водле права тому месту от нас наданого, без обтяжливости подданых наших, 
мещан тамошних, постерегаючи и примножаючи пожитки н(а)ши, водле на-
болшого баченья своего, и не чинечи досыт на всемъ повинности своей, яко 
иные воитове в местех панства н(а)шого Великого Кн(я)зьства Литовского 
правомъ маидеборскимъ справують. А если з детей и потомъковъ его которыи 
не был годныи и умеетныи по его животе тым врадомъ справовати, тогды мы, 
г(о)с(по)д(а)рь, и потомкове н(а)ши, короли и великие кн(я)зи, згола не маемъ 
от них того воитовства отбирати, а мы, г(о)с(по)д(а)рь, або тот, кому бы тое 
воитовство от нас дано было, суму его двесте копъ гр(о)шеи, которую за Рыш-
ковского в скарбъ нашъ дал, за што и вырокомъ нашимъ на воитовстве заплата 
ему указана, и што инымъ должникомъ за Рышковского поплатил, мает быти 
жоне, детемъ и потомкомъ его властнымъ обоего рожаю, мужского и женского, 
отложона, кгды ж невѣсты врадомъ справовати не могут, тож тое воитовство 
от потомков его мает быти к рукамъ и в шафунокъ нашъ г(о)с(по) д(а)рьскии 
взято и то ему отдано, кому будет воля н(а)ша г(о)с(по)д(а)рьская, с тымъ, с 
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щимъ было Новоселскому подано и што на врад воитовскии здавна належит. Вед 
же домъ и огород, фолварки, што Новоселецкии и потомкове его за свои п(е)
н(е)зи прикупят, то мает быти зоставлено при потомках его, а ку вы[ку] пну не 
приворочати, особливе того докладаючи, же староста теперешнии и напотомъ 
будучие старостове кремяницкие Новоселецкого воита и потомков его воитовъ 
кремяницких судити и в суды воитовские до мещан вступовати ся не мают, але 
воит водле права маидеборского справы вси его суду належачие мает судити и 
отправовати. А кому до воита будет якая потреба, ино кождому воит повинен 
будет перед нами, г(о)с(по)д(а)рем, або перед бурмистры у своемъ праве маи-
деборском отповедати кождому, быт прав, вынемъши то, если бы мещаномъ 
над право их от воита в чомъ кривда стала, ижбы бурмистрове у своемъ праве 
осудити его не могли, або бы он усправедливити ся перед нами кому не хотел, 
ино звирхности н(а)шое г(оспода)р(ское) в таковых речах мает быти по него 
выдан мандат с канцлереи н(а)шое, за которым абы ся каждому з него спра-
ведливости стала, А гдебы по смерти войта кремяницкого або потомков его 
дети малые зостали, которые бы врадомъ не могли справовати, ино жона его з 
детми або опекунове, кому их поручит, мают домы, фолварки, волоки, пашни 
и все то, штоколвекъ доходов на воитовство приходит, до лет детеи дорослых 
спокоине держати и того всего на себе уживати. Вед же за ведомостию н(а)шою 
г(о)с(по)д(а)рскою мает быти обран справца на тот врад годныи с тамошних 
же мещан кремянецких, добре оселыи, который бы до лет детинных тым вра-
домъ справовал, судов, справедливости людъское, пожитков наших и порадку 
местского во всем догледал, а присуд вес, кром вины, штоколвекъ на воита 
приходит, мает на себе брати до лет детиных, которые на нем за его працу не 
мают ничого поискивати з присуду, але нехаи мают досыт и на том, же на них 
иншие доходы воитовские и пашня з волок привлащона ест.

И на то дали есмо Федору Новоселецкому сес наш лист с подписом руки 
н(а) ш(ое) г(о) с(по)д(а)р(ское), до ко торого на твердости тое речи и печат н(а)-
шу привесити есмо казали.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 564 (1553–1567).Viešųjų reikalų knyga 7. – Vilnius, 1996. – № 100. – 
S. 131–133.

№ 118

1568 р., грудня 2. Варшава. – Лист короля Сиґізмунда Авґуста до князя 
Костянтина Вишневецького щодо виставлення роти у 200 коней до Вітеб-
ська для участі у військовому поході

Жикгимонт Августъ.
Дворанину н(а)шому кн(я)зю Костентину Ивановичу Вишневецкому.
И якосмо завжъды то по тобе знали, ижъ еси ни в чомъ не въпослежаючы 

предъковъ своих намъ, г(о)с(по)д(а)ру, потребни а Речыпосполитои значне и 
пожыточне служъбы свои оказовал и противъ воискамъ непрыятеля н(а)шого 
великого кн(я)зя московъского мужъне заставовалъ, такъ и тепер певъни есмо 
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того, ижъ с тое хути своее то, што тобе, верному слузе н(а)шому, належыть, не 
опустишъ. А прото здало бы ся намъ и ради быхмо то видели, яко жъ и жеда-
емъ, ижъбы еси под теперешнимъ в небезпечносте отъ непрыятеля н(а) шого, 
Великого Князъства Литовского, потребънымъ часомъ способивъшы роты своее 
двесте конеи до п(а)на виленского, гетьмана навышшого Великого Князъства 
Литовъского, тамъ зъ его м(и)л(о)стью порозумене взявъшы, до замъку нашого 
Витебъского з ротою своею тягънул и на ономъ замъку с п(а)номъ воеводою 
витебъскимъ в доброи острожъности будучы за Божъею помочю непрыяте-
лю н(а)шому великому кн(я)зю московъскому отъпор чынил, а с тое послуги 
н(а) шое г(о)с(по)д(а)ръское, а потреба Речыпосполитое, ничымъ ся намъ не 
вымовлялъ и за трудьно того вчынити для ласки н(а)шое г(о)с(по) д(а)ръское 
не покладая, в чомъ намъ речь вдячъную вделаеш, а мы до п(а)на виленского 
листь нашъ писати есмо росказали, ижъбы тобе на двесте конем роты п(е) н(е) зи 
безъ мешканя далъ и болшъ людей служебъных тобе прыдавъшы до Витебска 
отъправилъ.

Писан у Варшаве, лета Божъего нароженя тисеча пятьсотъ шестдесятъ 
осмого, м(е)с(е)ца декабра 2 дня.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 531 (1567–1569). Viešųjų reikalų knyga 9. – Vilnius, 2001. – № 145. – 
S. 143.

№ 119

1569 р., липня 15. Люблін. – Лист короля Сиґізмунда Авґуста до урядників 
“украиных” замків з повідомленням про доручення Фронцу Жуку провес-
ти перепис всіх – “людей служебних, которые в панстве нашом Великом 
Князстве Литовском в поли и на замкох служат”

Жикгимонт Август, Божю м(и)л(о)стю корол полскии etc.
Ко всимъ ротъмистромъ езднымъ и пешымъ, поручъникомъ и товары-

шомъ ротъ ихъ на замъкохъ украиныхъ в панъстве н(а)шомъ Великом Князстве 
Литовъскомъ.

Ознаимуемъ вамъ, ижъ мы, г(о)с(по)д(а)ръ, бачачы быти годного и по-
требъного ку служъбамъ н(а)шымъ г(о)с(по)д(а)ръскимъ и потребамъ Речы-
посполитое служебника н(а)шого Фронъца Жука, з ласки н(а)шое т(о)с(по)-
д(а)ръское, поручыли есмо ему справу писаръства полного над всими людми 
служебными, которые в панстве н[а]шомъ Великомъ Князстве Литовъскомъ в 
поли и на замъкохъ служать. Вы бы о томъ ведали, и прыказуемъ вамъ, ижъбы 
есте почъты свои, которые за п(е)н(е)зи н(а)шы ку служъбе земъскои военънои 
ставити повинни перед нимъ, кгды васъ пописовати и ведомость оте васъ мети 
похочеть, оказывали и во всемъ ся по тому, яко и першымъ писаромъ полнымъ 
заховывали и ку нему заховали конечъно.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 531 (1567–1569). Viešųjų reikalų knyga 9. – Vilnius, 2001. – № 48. – 
S. 70.
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№ 120

1570 р. Ак-Керман. – Розділ податкового кодексу османської провінції Бен-
дер – Ак-Керман Положення про базарний збір міста Кілія, його зимівники, 
загони для худоби та степовий збір, в якому на службовців гарнізону Кілії 
поширювалися податкові зобов’язання усіх підданців, з чого видно, що 
перед тим гарнізон скористався службовим положенням для уникнення 
оподаткування і таким чином брав активну участь у торгівлі, зокрема ху-
добою та рабами

[…] У старому податковому реєстрі було занесено і записано, що під час 
продажу овець брався податок одне акче за двох баранів з покупця і [те саме] з 
продавця, але не було ясно встановлено, ані що солдати бешлю* та гарнізонних 
військ за законом підлягали оподаткуванню, ані що оподатковувалися тварини, 
які продавалися у зимівниках та скотарських загонах на степу; за таких умов 
збиралося скількись акче, що призводило до недостачі у прибутках державної 
скарбниці у Кілії. Внаслідок цього до Порогу Щастя було представлено подан-
ня, [а тому] видано ферман, що наказував брати як у місті, так і в скотарських 
загонах, у помістях, зимівниках і на степу, коли хтось купує чи продає овець – 
якщо це буде бешлю, солдати гарнізону чи хто б не був інший, [беруть] по 
одному акче від двох овець з покупця і [те саме] з продавця; за бичків – три 
акче за [кожну] голову з покупця і [те саме] з продавця, за коней – шість акче 
[за кожну голову] з покупця і [те саме] з продавця, за кобил – [за кожну голо-
ву] три акче з покупця і [те саме] з продавця. Якщо продаються вози чи об-
ручі для діжок, то [за штуку] беруть три акче з покупця і [те саме] з продавця. 
Коли продається бранець, [за кожну голову] береться чотири акче з покупця і 
[те саме] з продавця […].

Başbakanlık Arşivleri, Тapu ve Tahrir Defterleri, № 370, s. 20. Опубл.: Berindei M., Veinstein G. 
Règlements fiscaux et fiscalité de la province de Bender-Aqkerman, 1570 // Cahiers du monde russe et 
soviétique. – T. XXII (2–3), avril-septembre 1981. – P. 267. Переклад з османсько-турецької мови.

№ 121

1572 р., березня 12. Варшава. – Привілей короля Сиґізмунда Авґуста Ми-
хайлові Шашковичу Долбуновському на брацлавське підкоморство

Жикгимонт Август еtс.
Jзнаимуεмъ симъ нашимъ листомъ всим, кому-колвεкъ то вεдати налε-

жить, иж з ласки нашоε королεвскоε, бачачи быти на то годного урожоного 
Михаила Шашковича Долъбуновского, зεмuнина нашого Браславлu Подольского, 
дали εсмо εму и сим листомъ нашимъ даεмъ урад зεмскии подкоморство того 

* Бешлю – “п’ятинник”, нерегулярне гарнізонне військо, яке рекрутувалося з місцевого на-
селення у пропорції по одному військовому від п’яти господарств.
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Браславлu Подольского, то εсть в повεтεх Браславском и Вѣницкомъ, котороε 
тεпεр по зεштью з сεго свѣта Сεмεна Дεшковского, подкоморого тамошнεго, 
вакуεть, зо всεю владзою и пожитками тому ураду, в статутε зεмском Вεликого 
кнзства Литовского јписаными. Яко ж прεрεчоныи Михаило Долбуновскии на 
прεрεчоныи урад, подлуг порадку статутового присuгу учинивши, вступити и 
јныи урад подкоморскии въ воεводствε Браславском дεржати, владности и всих 
пожитков того ураду, яко статуть учит, уживати и всuкиε справы врадовыє 
подкоморскиε слушнε и порuднε справовати маεть до своεго живота албо до ин-
шого лεпшого и пристоинεишого јпатрεньu εго јт нас, прав посполитих статуту 
зεмского Вεликого кнзства Литовского ни в чом нε јтступуючи, такжε шлuхтε 
тамошнεи и всим подданым ншим над право и статутъ кривды и уближεньu 
ниякого нε чинuчи. И на то дали εсмо Михаилу Шашковичу Долбуновскому сεс 
наш лист. До которого на твεрдост и пεчат ншу притиснути εсмо вεлεли.

Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років. – Львів, 2008. – № 29. – С. 180.

№ 122

1574 р., квітня 15. Краків. – Привілей короля Генріха Валуа Сергієві Ора-
товському на брацлавське войськівство

Гεнрикъ etс.
Jзнаимуεмъ нашимъ листомъ, ижъ што которыи врuд зεмскии воискоε въ 

воεводствε и повεтε Браславлъскомъ по смεрти нεбожчика Василя Жабокрыцкого, 
воиского браславлъского, на сεс часъ вакуεтъ, а такъ мы з ласки нашоє гсдръскоε, 
за прозбою пословъ зεмскихъ того воєводства Браславъского, розумεючы быти 
на то годнымъ шлuхεтного Сεрьгεя Jратовъского, зεмεнина нашого воєводства 
тамошънεго ж и повєту Браславлъского, тоть врuд зємскии воискоє браславьскоє 
дали εсмо и симъ листомъ нашимъ даεмъ прεрεчоному Сεргεю Jратовъскому. 
Яко ж маεть jнъ за симъ листомъ нашимъ того врuду и в нεмъ владности, тому 
то врuду налεжачоє, такжε учтивости и мεстца мεжи врuдниками зεмскими и 
тамошними yживати во всεмъ потому, яко и иныε воискиє в зεмлuх, воεводствах 
и повεтεх панствъ наших јного краю на тыхъ врадεх јт насъ постановлεны суть 
и яко нєбожьчикь Василεи Жабокрицкии того враду воиского браславлъского 
уживалъ. И на то дали εсмо Сεръгεю Jратовъскому сεс нашъ листь з нашою 
звыклою корунною пεчатю. Писань у Краковε на соимє валномъ корунацыи 
нашоє днu пεтнадцатого мсца апрεлu лεта Божεго нарожεнu тисuча пuтсоть 
сεмъдεсuтъ чεтвεртого, панованu нашого року пεрвшого.

Petrus Dunin Wolski, R. Р. vicecancallarius

Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років. – Львів, 2008. – № 37. – С. 192.
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№ 123

1576 p., вересня 28. Мальборк. – Універсал короля Стефана Баторія до 
обивателів руських воєводств, із повідомленням про розпуск служилих 
(військових), які перебували на квартирах “на Україні” і недбало несли 
свою службу, внаслідок чого поширюється козацька “сваволя”, напади на 
володіння турецького султана та кримського хана, з якими Річ Посполита 
уклала мир

Wielmożni, Urodzeni, Szlachetni, wdzięcznie nam mili!
Nie myśleliśmy nigdy na to, ani myślimy, aby tamte kraje bez obrony w nie-

bezpieczeństwie i ustawicznych trwogach ostały, o których nam swych i drugich 
braci swych rycerstwa tamecznych krajów, piszecie imieniem, żeby się to działo przez 
zniesienie obrony, a rozpuszczenie tej trochę służebnych, którzy tam na Ukrainie 
po przeszłe czasy służyli, czego my nie baczymy, aby ci odpór jaki i obronę od nie-
przyjaciela uczynić mogli, choćby tam byli, bo i mało ich było, i niespełna wszyscy 
służyli, czasem acz nie wszech w tem winujemy, ale przecie samiśmy tego świadek, 
jadąc na oko doznali, a też więcej pod czas niektóry leżąc w pokoju, sobie mieszkali, 
pieniądze Rzeczypospolitej trawiąc, niżli w polu, zaczem i łońskiego roku ta klęska 
szkaradna i szkodliwa na tamte kraje przyszła, a długo wam i Koronie wszystkiej 
pamiętną będzie, tożby i teraz było, kiedyby tamte żołnierze dzierżeni byli, żeby się 
leżami tylko a wczasem swym bawili, a żadnej posługi Rzeczypospolitej nie czynili, a 
my nie chcemy ani potrzebne Rzeczypospolitej baczymy mieć takowe żołnierze; jakoż 
i ci co tam byli już nie wszyscy, bo ich było gotowych siła; baczyliśmy być niespo-
sobne i niechciwe ku potrzebie, bo na ten czas, kiedy nam do Korony jadąc, drogę 
zajechali, dawszy im żołd zasłużony, używaliśmy ich, aby nas od Lwowa do Krakowa 
przez niebezpieczniejsze przejechanie nasze poprowadzili: nie chcieli tego uczynić, 
także i po szczęśliwej koronacyi naszej jadąc do Warszawy, iż nowiny przychodziły 
o niepokoju i buntowaniu nieprzyjaciół naszych od niemieckich krajów, używaliśmy 
ich ku potrzebie swej; nie dali się w tern użyć: woleliśmy je rozpuścić, a na to miejsce 
inne przyjąć, którzyby do służby gotowsi i powolniejsi byli. Nie trzeba więc narzekać 
na to, żeby się te trwogi, o których nam piszecie, miały dziać przez zwiedzenie tej 
małej garstki żołnierza z tamtego kraju, boby przy nich takoważ niebezpieczność by-
ła, ale winowaćby i narzekać na te swawolne ukrainne ludzie, którzy nie mogąc się 
osiedzieć w pokoju, będąc chciwi na łupiestwo i grabieży, najeżdżają sąsiedzkie ludzie, 
mordy, szkody, pożogi i wiele innego złoczyństwa im czyniąc, więc nie dziw, że się 
też oni mścić tego pograżają. Jużeśmy my byli z Cesarzem Perekopskim, także też i z 
Tureckim, i z jego poddanymi ludźmi Koronie przyległymi postanowili, że miał być 
pokój, ale tego nasi ścierpieć nie mogli, że niedawnych czasów carowi Perekopskie-
mu zamek Hastan Horodek, a cesarzowi Tureckiemu niemało wsi pod Tehiną spalili, 
ludzi wiele pomordowali, planów mnóstwo nabrali, wiele innych nieznośnych szkód 
naczynili, a jakoż to ma być pokój, by śnać brat z bratem w sąsiedztwie mieszkając 
z sobą, takie szkody wyrządzali, trudnoby w pokoju mieszkać mieli, a cóż Poganie 
z Chrześciany, a przecie co oni nabroją, to Korona i my odnosić i przypłacać tęgo 
musimy. A to i teraz cesarz Turecki przysłał do nas czausa z poselstwem i listy swymi 
żądając od nas sprawiedliwości i karania z tych swawolnych ludzi, jakoż musimy się o 
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to starać, jakoby byli uskromieni. Posіaliśmy też do Cesarza Perekopskiego wnet za tą 
nowiną, dawając sprawę, że się to bez wiadomości naszej ale śmiałością swawolnych 
ludzi stało, czyniąc na potem nadzieję o dobrem sąsiedztwie i pokoju. Także cesarza 
Tureckiego w odpowiedzi naszej na jego pisanie uczynimy, skąd się spodziewamy, że 
w pokoju te kraje zostaną. Wszakże jednak i my o obronie myślimy, gdyż tamte kraje 
mają dosyć ludzi rycerskich; ten czas mały poczuwajcie się między sobą, bo my skoro 
się tam ułacnimy, starać się będziemy, abyśmy sami osobą swą kraje tamte nawiedzili, 
Ukrainę wszystkę objechali, a przypatrzywszy się potrzebom jej, tak wszystko opatrzyli, 
jakoby na potem czasy wiecznymi te kraje w pokoju zostały. WMci dobrego zdrowia 
żądamy. W Malborgu. Stefanus Rex.

Acta historica res gestas poloniae illustrantia. – T. XI. Acta Stephani regis 1576–1582. – Kraków, 
1887. – S. 54 – 55. Мова польська.

№ 124

1577 р., грудня 9. Луцьк. – Лист волинського воєводи князя Андрія Ви-
шневецького про призначення Яцька Гуляльницького возним Луцького 
повіту

Я, Андрεи Иванович Вишнεвεцкии, воεвода зεмли Волынскоε, jзнаимую 
симъ листомъ моимъ, иж за жаданεмъ их млсти пановъ jбыватεлεи зεмлѣ 
воεводства Волынского на сεмику Луцкомъ, днu дεвuтого дεкабра року тисuча 
пuтсотъ сεмъдεсятъ сεмомъ будучихъ, постриглεмъ вознымъ до повεту Луцкого 
чоловεку доброго, шляхтича поцътивого, родича и jбыватεля воεводства Во-
лынского в повεтε Луцъкомъ и кого имεнεмъ Яцъка Фεдоровича Гулялницкого, 
выслухавши εго пεрвεи водлε статуту на тотъ вряд присεги, на котором jнъ 
маεть справуючи то всε, што вряду εго налεжит, вεрнε, справεдливε и побожнε, 
ничого инъшого прεд сε нε покладаючи и нε поважаючи тол боязнь Бжую и 
справεдливость εго свεтую во въсεмъ подлугъ присεги своεи, которую на тот 
врядъ вчинимъ, заховати и тоε всε, на што будεть jт вряду послан, справεдливε 
а нε иначεи, нε с приязни, нε з боязни, ани з вазъни такъ тεж нε за послугами 
ани за рады сознавати до книг. На што тому вышεимεнованому Яцъку Гулял-
ницкому далъ εсми сεс мои лист з моεю пεчатю и с подъписом руки.

Писанъ у Луцку дня дεвятого мсца дεкабра року тисяча пятсотъ сεмъдεсят 
сεмого рукою власною.

ЦДІАК, ф. 25, оп. 1, спр 18, арк. 59 зв.–60. Запис в актовій книзі.
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№ 125

1578 р., вересня 8. Львів. – Лист короля Стефана Баторія про призначення 
Івана Хренницького луцьким земським підсудком

Стεфанъ, Божъю млстю королъ польскии, вεликии князь литовъскии, 
рускии, прускии, мазовεцъкии, жомоитскии, ифлянтскии и сεдмикгродъскии

Всимъ вобεцъ и кажъдому зособна, якожъ-кольвѣкъ достоѣньства, ста-
ну и прεложεнъства людεмъ, подданымъ нашимъ jбыватεлεмъ и шляхътε в 
зεмъли Волынъскои повεту Луцкого, уприимε вεрнε намъ милымъ, ласка наша 
королεвская, уприимε вεрънε намъ милыε, jзнаимуεмы, ижъ яко в року нεдавъно 
прошломъ тисяча пятьсотъ сεмъдεсять сεмомъ на соимику повεту Луцъкого, jт 
воεводы волынъского вεлъможъного князя Андрεя Вишънεвεцъкого зложономъ, 
были jбраны чотыри jсобы εлεктовъ водлуг статуту на подсудъство зεмъскоε 
повεту Луцкого и до насъ на писмε присланы и jзнаимεными на причину 
пεвъныхъ Пановъ Радъ нашихъ, при насъ будучихъ, цноту, вεру, дεльность и въ 
правε посполитомъ бεгълость урожоного Ивана Хрεнъницъкого, залεцаючихъ 
jного с тыхъ чотырохъ jсобъ εлεктовъ jбраныхъ, jбравъши εму тотъ уряд 
подсудъство зεмъскоε повεту Луцъкого дали и то jсобливымъ листомъ на-
шимъ εму до εго живота утвεрдилисмы, а такъ хочεмъ мεть и приказуεмъ абы 
εстε прεрεчоного Ивана Хрεнъницъкого за правъдивого подсудъка зεмъского 
луцъкого мεли и εму владзы, мεстьца и звεрхности тому уряду εго налεжачоε 
поступили и позывали и всякиε пожитки и доходы, с права посполитого и 
статуту εму на тот уряд налεжачиε, jтдавали, иначεи для ласки нашоε и по-
винности своих абыстε нε чинили.

Дан вε Лъвовε дня шостого мсца июня року тисяча пятьсотъ сεмдεсят 
jсмого, а кролεванья нашого року трεтεго за власным росказаньεм εго коро-
лεвскоε млсти.

ЦДІАК, ф. 25, оп. 1, спр. 18, арк. 667. Запис в актовій книзі.

№ 126

Бл. 1578–1579 рр. – Фрагмент Опису Татарії Мартіна Броньовського, по-
сла польського короля Стефана Баторія до кримського хана Мегмеда ІІ 
Ґерея, що характеризує царську учту як вищу відзнаку заслуг достойників 
держави

Ті з воїнів, які під час війни відзначилися хоробрістю або здійснили якийсь 
видатний подвиг, тішаться особливою пошаною в Хана, султанів, князів і мурз. 
Ця пошана настільки велика, що Хан не лише осипає їх якимись великими на-
городами і подарунками, скільки він може, але й сам пам’ятає про їхні заслуги, 
що надає назавжди почесне місце їм та їхнім нащадкам поміж мурзами, за влас-
ним столом, за давнім народним звичаєм. Це пошанування є у татар спадкове 
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і вважається вищою нагородою за заслуги, тому що удостоєні такої нагороди 
дістають і під час війни командування загонами як люди здібні та досвідчені.

Описание Крыма (Tartariae Descriptio) Мартина Броневского // Записки Одесского общества 
истории и древностей. – Т. 6. – Одесса, 1867. – С. 365. Переклад з латинської мови.

№ 127

1579 р., лютого 20. Гродно. – Інструкція короля Стефана Баторія королів-
ському коморнику щодо проведення ревізії Київського замку, зокрема про 
збирання податків, обов’язки тримання сторожі в полі тощо

Najprzód do Kijowa przyjechawszy komisya JKról. Mości ma publikować tych, 
którzy są w nie włożeni, zwłaszcza JMości p. Wojewodzie Kijowskiemu, jeśliby tam 
praesens był, sin minus namiestnikowi jego także p. Rotmistrzowi i p. Charleńskiemu 
Chorążemu, a tam zarazem porozumieć się z nimi, aby na pewny dzień do Kijowa się 
zjachali obwieściwszy na piśmie horodniczego i mieszczany Kijowskie, i złożyć na ten 
dzień, który między sobą namówią, aby gotowi byli do czynienia liczby horodniczej z 
zamkowych rzeczy, strzelby, prochów i innego sprzętu zamkowego, który im był oddan, 
przez komisarze Króla JMości nieboszczyka Zygmunta Augusta swiętej pamięci, we-
dług inwentarza uczynionego, którego kopią z skarbu koronnego za pieczęcią skarbną 
mieć będzie. Tamże wszystkiego sprzętu zamkowego inwentarz uczynić dostateczny. 
A czegoby nie dostawało, osobno spisać i powinien to oddać i według inwentarza 
dosyć uczynić; gdzieby też wiele czego nie dostawało a było to rzeczą ważną. Tedy 
pozew zarazem jemu przez woźnego oddać, aby tu do Króla JMci stanął i o sobie 
sprawę dał. Także i ten tam drugi, któremu Mikołaj Łączyński, pisarz skarbny, w roku 
1577 w niebytności horodniczego oddał armatę i wszystek sprzęt zamkowy, według 
inwentarza także uczynionego, aby też był powinien zarazem to okazać, popisać i 
czegoby też niedostawało oddać, mieszczanie też Kijowscy według komisyi i mandatu 
Króla JMści za obwieszczeniem listownem komisarskiem i złożeniem roku, liczbę z 
dochodów miejskich czynić powinni, która ma być zaczęta od tego roku, jako jest 
przez nie zatrzy mana, a nie oddana, a naostatek od tego roku, jako Kijów do Koro-
ny jest przyłączon począwszy ab anno 1569. A niżli z nimi ta liczba zaczęta będzie, 
powinni pierwej na piśmie ukazać inwentarz dochodów wszystkich, jeśli go mają, 
a jeśli nie mają, tedy ze wszystkich cechów miejskich, z radziec i przysiężników po 
czterech mężów godnych wiary obrać, a od nich od każdego z osobna bez bytności 
drugich, quasi per scrutinium, pod przysięgą ich pytać, aby o dochodziech miasta 
Kijowskiego prawdziwie powiedzieli, a nie powiedać im tego, aż tego dnia, gdyby już 
liczbę czynić mieli, aby się nie zmówili i jednako nie powiedali, a każdego depozyta 
pytać diligentissime, inkwirując wieleby każdy rok z dochodów ich czynił, albo je-
śli arendy są, jeśliby więcej to nie czyniło, a jeśli na zmowie ku szkodzie miejskiej 
takowych prowentów trzymają. Co gdy się tak spisze a wysłuchani będą, jeśliby się 
różność dochodów jaka pokazała, tedy ze wszystkich do depozycyi zebrać to i uczynić 
pewien inwentarz według sta rego, singulis annis, weryfikować miejską liczbę, którą-



223№ 127 .   1579  р . ,  лютого 20 .  Гродно

by rajce czynili, a zebrawszy tak wszystkich lat perceptę kaźdego roku zaś rozchód 
spisować, któryby się taki pokazał, że nie ku pożytkowi miejskiemu jest obrócon, nie 
przyjmować go, a na tych którzy w owym roku tem szafowali, resztę pisać i onej się 
pilnie upominać, albo czas założyć, na któryby byli powinni do skrzynki miejskiej to 
odłożyć. Jeśliby też na urzędy swe co z dochodów miejskich kładli a nie mieli tego 
nadania od Królów Ich M., tedy i tego im nie przyjmować, ale aby w każdym roku 
każdy z nich odłożyl to, w czem miasto ukrzywdził.

A iż karczma gorzałczana miastu Kijowskiemu jest nadana, non in privatum 
illorum usum, ale wszystkiemu miastu ku poprawie i obronie potężnej i k temu aby byli 
powinni ku każdej potrzebie przy wojewodzie albo namiestniku jego, zbrojnie każdy 
na koniu dobrym jechać, czemu jeśliby po te czasy dosyć czynili, pilnie inkwirować, a 
gdzieby nie dosyć czynili świadectwa, tego mieć tak od p. wojewody jako od namiest-
nika i innych, od którychby wszystkiego tego pewną sprawę wziąć mógł, a czemuby 
u sądu wiarę dano, także wiele domów w mieście, wiele gospodarzów, a wieleby ich 
ku potrzebie wsiadać miało, a jeśliby temu po te czasy dosyć się działo straż polną 
na polu powinni też dzierżeć, według przywileju, czego jeśli nie czynią, a przywileju 
swego źle używają, pozew im o to dać i za dworem onych pozwać. Wszakoż czemby 
na roku na nie dowodzić potrzeba, dokumenta stamtąd mieć i ich samych zeznania, 
będąli jakim sposobem mogli być do tego przywiedzeni. Jeśliby też pokazali, że na 
poprawę miasta albo na jakie potrzebne rzeczy miasta z tych dochodów co wydali, i 
to wpisać a coby słusznego było oglądawszy i przypatrzywszy się im przyjąć. Ostatek 
dochodów jako obracają a gdzie się to wżdy podziewa, sprawy pilnej od nich pytać, 
której gdzieby nie dali, pozew położyć o wszystko. Gdzieby się też do tego przywieść 
dali, aby na budowanie zamku Kijowskiego i in nych potrzeb opatrzeniu pewną sumę 
pieniędzy albo ze dwu lat dochód z tej karczmy względem złego ich szafunku, a ku 
otrzymaniu kwitu u Króla JMości z lat przeszłych postąpić chcieli, tedy i to komisarze 
JKrólewskiej Mości mają mieć w mocy i z nimi traktować a cokolwiek ku dobremu 
JKrólewskiej Mości i miejscu tamtemu uczynią, to z łaską JKrólewska Mość od nich 
przyjąć będzie raczył, wszakoż tak, aby już na potem inak temi dochody miejskimi 
szafowali według zamierzenia Króla JMości i wyroku uczynienia.

Ma też tę sprawę Król JMość, że tam zamkowej i JKrólewskiej Mości cegły 
było za kilka tysięcy złotych, która snać rozebrana jest przez niektóre mieszczany. A 
taki o tem pilnie się pytać i inkwirować z komisarzmi będą, a u kogoby takowa cegła 
naleziona była, winę złodziejską ma odłożyć do tych komisarzów grzywien dziesięć, 
którą potem na saletrę, siarkę i pro chów robienie obrócone być mają a do szafunku 
komu pewnemu podano, z którychby on zaś liczbę czynić był powinien. Cokolwiek 
by też jeszcze zostało tej cegły w dobre opatrzenie zostawić a i to także podać do 
nauki Króla JMości.

A iż w tak wielkiem mieście mogłyby być wynalezione jakie pożytki, bez ucią-
że nia ludzi a dla zapłaty żołnierzom zamkowym, których Król JMość na Kijowie 
chować będzie, zwłaszcza od ryb słonych i suchych, których snać bardzo wiele stamtąd 
wywożą i tam przywożą a nic od nich nie dają, także i z innych przypadłe rzeczy, 
tedy o tem aby komisarze pilne mieli staranie i przestrzegać będą, zwłaszcza że im to 
JKrólewska Mość w komisyi zlecać raczy, aby to postanowili i ku wybieraniu komu 
pewnemu toż poruczyli.



224 № 128 .   1579  р . ,  червн я 1 .  В і льно

Jest też tego potrzeba JKrólewskiej Mości wiedzieć co za dochody są na woje-
wództwo Kijowskie. Także jako wiele cło Kijowskie, które żydowie wybierają, uczynić 
do roku może. Tedy wszystkiego tego wziąwszy pewną wiadomość od pewnych ludzi, 
inwentarze osobne popisać, a do JKrólewskiej Mości przynieść, zwłaszcza około tego 
cła, po czemu od jakiej kupy biorą, i jako wiele tego bywa, bo sprawę JKrólewska Mość 
ma, że nie według dawnego inwentarza, któryby potrzeba wiedzieć, ale despektując ludzi 
ży dowie jako chcą wyciągają, coby być nie miało. A snać ci żydowie jedno 400 złotych 
panu wojewodzie krakowskiemu dają, pilnie o tem wiadomość wziąć potrzeba.

Radby też to JKrólewska Mość widział, aby wszystkie wsi i okoliczność także 
miasta województwa Kijowskiego popisane były i dochody z nich a jeśli wiadomość 
być może o włókach. A to dla podymnego, które powinni szlachta kijowska Królowi 
JMości z każdej włóki po groszu dwu dawać od przywrócenia Kijowa do Korony. 
Także i dla weryfikowania liczb poborów województwa tego, które bardzo niespra-
wiedliwie wydawają, o tem także pilnie dowiadowaś się będzie a na piśmie wszystko 
przyniesie.

Około retent poborowych z kilku lat zatrzymanych także pilnie się pytać a 
p. wojewodę i namiestnika jego sollicytować, aby wszystkich pozywał i prawnie do 
sprawiedliwego wydawania i lepszego posłuszeсstwa przywodził, jakoby prędki koniec 
temu był.

Uniwersały wydane na popieranie podymnego, jeśli tam publikowane są, albo 
nie, pytać się i Jezierskiemu to zlecić, aby wszystkich wsi Króla JMości duchownych i 
szlacheckich w województwie Kijowskiem inwentarz uczynił, zwłaszcza, gdzieby sam 
temu nie mógł dosyć uczynić.

Doszło też to Króla JMości, że niedawnego czasu naleziono jest w ziemi nie-
mało ołowiu dobrego, który zakopany był od starych ludzi a snać i skarbów pewnych 
na kilku miejscach spodziewają się naleść, zwłaszcza w kościele świętej Zofii ruskim, 
przeto radby to Król JMość widział, aby rotmistrz i chorąży kijowski przy komorniku 
przepatrzyli tego, a jeśliby co Pan Bóg ukazał, popisać i inwentarz tego przynieść, a 
w dobrem schowaniu do nauki Króla JMośći mieś.

Rotę p. Służewskiego żołnierów pieszych będzieli stawało czasu, popisać i do 
Króla JMości regestr przynieść.

A w tych wszystkich sobie zleconych rzeczach tego przestrzegać będzie, jakoby 
woli JKrólewskiej Mości ku swej przysłudze dosyć uczynił.

Acta historica res gestas poloniae illustrantia. – T. XI. Acta Stephani regis 1576–1582. – Kraków, 
1887. – S. 155–158.

№ 128

1579 р., червня 1. Вільно. – Лист короля Стефана Баторія про звільнення 
від судових позовів київського воєводи князя Костянтина Острозького та 
інших шляхтичів у зв’язку з від’їздом на війну з Московською державою

Стεфанъ, Божю млстъю корол полскии, вεликии кнзъ литовскии, рускии, 
прускии, мазовεцкии, жомоитскии ифълuнтскии и тεж кнжа сεмигродскоε
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Всимъ вобεц и каждому зособна, на трибуналεхъ и судεхъ яких колвεкъ, 
урядникомъ ншимъ судовымъ зεмъским и кгродскимъ и инымъ вшεлuкимъ въ 
воεводствε Волынскомъ в повεтε Луцкомъ, Володымεрскомъ и Крεмuнεцкомъ бу-
дучимъ, вεрнε намъ милымъ, ласка нша кролεвскаu, вεрнε намъ милыε, jзнаимуε-
мы вεрностямъ вашимъ, иж вεлможныи Костuнтин кнжа Jстрозскоε, воεвода 
киεвскии, маршалокъ зεмли Волынскоε, староста наш володымεрскии, з сынами 
своими вεлможными Янушεмъ а Костuнтиномъ Jстрозскими εдε з нами на 
тую воину тεпεрεшнюю против нεприятεлю ншому московскому. А так иж за 
уфалою соиму нεдавно прошлого Варшавъского тыε вси, которыε бы з нами на 
службε воεннои были, мают быти волными jт судов водлугъ Констытуцыи 
Пεтръковскоε, в року тисuча пuтсот шεстдεсuт сεмомъ учинεноε, прото 
росказуεмо вεрностuмъ вашимъ, абыстε сu в тых всих справах прεрεчоного 
вεлможного воεводы киεвского и сынов εго Януша а Костuнтина Jстрозскихъ, 
которыε пεрεд суд вεрностεи вашихъ припадаютъ и припадати будуть, водлε 
Констытуцыи вышεи jмεнεных заховали длu ласки ншоε и повинности своεε 
иначεи абы εстε нε чинили.

Дан въ Вилнε, днu пεрвого мсца июнu року по нарожεню сына Божεго 
тисuча пuтсот сεмъдεсuт дεвuтого, а кролованя ншого року чεтвεртого. Под-
пис руки гсдръскоε. Яхимъ Высоцкии.

ЦДІАК, ф. 22, оп. 1, спр. 7, арк. 67 зв. Запис в актовій книзі.

№ 129

1580 р., січня 7. Варшава. – Привілей короля Стефана Баторія Михайлові 
Ласку на брацлавське підсудківство

Стεфанъ еtс.
Jзнаимуεмъ тымъ нашимъ листомъ всимъ посполитε и кождому зособна, 

кому то вєдати налεжить, иж кгды часовъ нεдавно прошлыхъ урожоныи Андрεи 
Садовскии, подсудокъ браславскии, з сεго свεта зышолъ, тогды приεздилъ до 
насъ урожоныи Василεи Гулεвичъ, воискии володимεрскии, а Иванъ Кошка, 
судъя зεмскии браславъскии, пословє зεмскиε, на съεмъ тεпεрεшнии jт дык-
гнитаровъ, врадниковъ и всεε шляхты јбыватεлεи того воεводства Браславского 
посланыε, прεкладаючи, жє по смεрти Садовского јни, подсудка въ воεводствε 
Браславъскомъ нε маючи а заховуючися водлє статуту права посполитого, на 
соимику нεдавно прошломъ, которыи вεльможныи кнзь Янушъ Збаразскии, 
воεвода браславъскии, староста крεмянεцкии, с повинности своεε воεводскоε на 
εлεкцыю подсудка складалъ, зъεхавшися спольнε вси станы шляхта јбыватεли 
браславъскиε, згоднε мεжи собою чотырохъ εлεктовъ шляхту јного воεводства 
јсεлыхъ, то εсть Василья Дεшковъского, Игната Клεщовъского, Илью Шашка а 
Михаила Ласка јбрали. Яко ж и листь, до насъ писаныи, εлεкцыи на то с пεчатю 
кнзя воεводы браславъского нам јтдали, бъючи чоломъ, абыхмо јдного с тых 
εлεктовъ до воεводства Браславъского подсудкомъ им дали. А так мы, прихи-
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лившися ку прозбε јбыватεлεи воεводства Браславского, чεрεзъ послы их до 
насъ учинεнои, за тою εлεкцыεю с тых чоторох јсобъ, на подсудство јбраных 
и на писмε тεпεр намъ чεрεз послы их поданыхъ, јдному, то εсть шляхεтному 
Михаилу Ласку, зεмuнину нашому воεводства Браславского, маючи залεцоныε 
заслуги и годность εго, на то подсудковство воεводства Браславского зо всεю 
владностю и пожитками тому враду, въ статутε права посполитого јписаными, 
дали εсмо и симъ листомъ нашимъ даεмъ. Которыи на пεршихъ рокох тамош-
них судовых зεмскихъ присягу на тоть врадъ помεнεныи, в статутε зεмскомъ 
јписаную, учинивши, мєсцє своє подсудковъскоε засεсти и тоть врад тамъ в том 
воεводствε дεржати, владности и всих пожитковъ того враду, с права посполи-
того звыклых, уживати и всякиε справы слушнε и пораднε јтправовати маεть, 
статуту права посполитого ни в чомъ нε јтступуючи, такжε јбыватεлεм шляхтε 
тамошнεи и всим людεм над право кривды и уближεнья ниякого нε чинячи до 
своεго живота албо до иншого подвышъшεнья въ учивости* εго. Для котороε 
рεчы лεпшого свεдεцства тоть листь рукою нашою подписавшы, пεчать нашу 
коронъную притиснути εсмо росказали. Писанъ въ Варшавε на соимε вальном 
коронномъ дня сεмого мсца гεнвара року јт нарожεнья Исусъ Хрыстова тисяча 
пятьсот јсмъдεсятого а кролєванья нашого року чεтвεртого.

Stephanus Rex      Lawrin Piesoczуnski

Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років. – Львів, 2008. – № 74. – С. 251–252.

№ 130

1580 р., грудня 7. Гродно. – Привілей короля Стефана Баторія про призна-
чення князя Олександра Пронського луцьким старостою

Стεфанъ, Божю млстю корол полскии, вεликии кнuз литовскии, рус-
кии, прускии, мазовεцкии, жомоитскии, киεвскии, волынскии, подлuскии, 
ифлuнтскии, кнжа сεдмикгродскоε

Всимъ вобεц и кождому зособна, которого жъ колвεкъ достоεнъства, стану 
и заволанu людεмъ, подданым ншим, шлuхтε и всεму рыцεрству, jбыватεлεмъ 
воεводства Волынского, уприимε вεрнε намъ милым, ласка нша королεвъскаu 
уприимε и вεрнε намъ милыε. Jзнаимуεмы, ижъ за годъными и зацными а Рεчи 
Посполитоε пожиточными заслугами вεлможного кнжати Алεксандра Пронъ-
ского, столника Вεликого кнuзства Литовского, и з ласки ншоε королεвскоε 
дали εсмо εму в зεмли Волынскои староство луцкоε судовоε по нεбожъчику 
Алεксандрε Жоравницъкомъ, старостε и ключнику и городничомъ луцком, на 
тот час вакуючоε, зо всими εго налεжностuми, доходы и пожитки и зо всимъ 
правомъ и властностью, юрыздыцыεю судовою, такъ, яко тоε то староство луцкоε 
нεбожчик Алεксандро Жоравницкии, староста луцкии, дεржалъ, на што и лист 

* учтивости
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привилεи ншъ с подписом властноε руки ншоε εму εсмо дали, на котором то 
всε ширεи и достаточнεи jписано εст.

Якожъ и на увuзанε и поданε εму того староства луцкого посыламы 
шлuхεтного Крыштофа Jрлεвского, коморника ншого, а такъ приказуεмъ, 
абы εстε j том вѣдаючи вεлможного Алεксандра Пронского, столника Вεликого 
кнuзства Литовского, за властного и правдивого старосту ншого луцкого мεли 
и всuкиε справы своε юрыздыцыи и урuдови εго кгродскому луцкому, с права 
посполитого налεжачиε, пεрεд нимъ справовали, такжε и всuкиε пожитки и 
доходы, здавна до того староства луцкого налεжачиε, jтдавали и тым, кому 
налεжыт, jтдават казали, иначεи с повинности своεε и длu ласки ншоε абы 
εстε нε чинили.

Дан в Городнε, днu сεмого мсца дεкабра року по нарожεню сна Бжого 
тисεча пuтсот jсмъсεсuтого, а кролεванu ншого року пuтого.

ЦДІАК, ф. 25, оп. 1, спр. 23, арк. 28 зв.–29. Запис в актовій книзі.

№ 131

1581 р., січня 24. Варшава. – Привілей короля Стефана Баторія Янові Бокію 
Печихвостському на брацлавське підкоморство

Стεфанъ еtс.
Jзнаимуεмъ тымъ нашимъ листомъ всимъ вобεц и каждому зособна, 

кому то вεдати тεпεр або и на потомъ будεть налεжало, иж мы, маючи ласкавоε 
бачεньε на вεру, хуть, дεльность и службы ку намъ и Рεчи Посполитои Яна 
Бокѣя Пεчихвостского, зεмuнина нашого с продковъ εго, а, хотεчи εщε к тому 
хутлившого на потомъ учинити, з ласки нашоε кролεвскоε на причину панов рад 
наших εму врад зεмскии подкоморство въ воєводствε Браславском, по нєбожчику 
Михаилу Шашку вакуючоε, дали εсмо и тымъ листомъ нашимъ даεм з владностю, 
пожитки и зо всимъ тымъ, што ку тому враду водлε звычаю права и статуту 
зεмского налεжить. Которыи на то (присягу, в статутε зεмскомъ описаную, 
водлε порадку и звычаю тамошнεго учинивши) маεть вступити и јныи врад 
подкоморство воεводства Браславъского дεржати, мεти и справовати, владности 
и всих пожитковъ εго уживати, всякиε справы того враду слушнε и пораднε 
справовати, права посполитого ни в чомъ нε јтступуючи, јбыватεлεмъ јного 
краю всякого стану и всимъ людεмъ уближεнья ниякого нε чинячи, до живота 
εго альбо до большого и зацнεишого достоεнства, альбо враду зостаньu. Про-
то всимъ и кождому зособно, дыкгнитаром, урадникомъ и шляхтє воεводства 
Браславского и инымъ всимъ якого-кольвεкъ достоεнства и стану людεмъ, до 
которых то вεдомости приводимъ и росказуεмы, абы εстε вышεи јписаного 
урожоного Яна Бокεя Пεчихвостского за властного подкоморого браславского 
мεли а јному мεстъцε, учтивость и владзу признавали, послушεнство и повин-
ность пристойную чинили и вси доходы и пожитки, до того враду подкомор-
ского налεжачиε, јтдавали, досыть тому всεму чинили и тымъ, которымъ то 
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налεжить, досыть чинити росказали а длu ласки нашоε кролєвскоє и повинностεи 
своихъ иначєи того нε чинячи. До котороε рεчи лεпшого свєдєцства тот листь 
нашъ рукою нашою королεвскою подписавши, пεчать нашу коронную до нεго 
притиснути росказали. Писанъ въ Варшавε на соимε вальномъ коронномъ дня 
двадцать чεтвεртого мсца гεнвара року јт нарожεнья Исусъ Хрыстова тисяча 
пятьсот јсмьдεсять пεрвого а кролεванья нашого року пятого.

Stephanus Rex      Lawrin Piesoczіnski, pisarz

Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років. – Львів, 2008. – № 89. – С. 271–272.

№ 132

1581 р., липня 26. Луцьк. – Зізнання возного Луцького повіту Тараса Гу-
ляльницького про відмову кременецького підстарости Григорія Лосятин-
ського видати виписи з кременецьких ґродських книг служебнику княгині 
Барбари Збаразької згідно з королівським листом

Пεрεдо мною, Якубом Климашовскимъ, будучим на мεстьцу пна Станисла-
ва Пεтровского, подстаростεго луцкого, jт εго вεлможноε млсти пна Алεксандра 
Пронского, столника Вεликого кнзства Литовского, старосты луцкого, ставши 
jчεвисто возныи повѣту Луцкого Тарас Гулялницкии ку записованю до книг 
кгродскихъ луцких тыми словы:

ижъ дεи за приданεмъ вшεи млсти урuдовым року тεпεрεшнεго тисεча 
пuтьсот jсмъдεсuт пεрвого мсца июнu дεвuтогонадцать дня, у понεдѣлок, 
посылала мεнε εε млсть кнεгинu Юрεвая Збаражская кнгня Барбара Михаилов-
на Козинского и зо мною служεбника своεго Василя Собεстияновича до уряду 
кгродского замку Крεмuнεцкого, а при мнѣ, возном, шляхту людεи добрых пана 
Алεксандра Воинила, служεбника εго млсти пана воεводы мεнского, а пна Ста-
нислава Хамца и, кгды дεи εсмо приεхали до мѣста Крεмuнεцкого, хотεчи вжε 
до замку поити, и коли εсьмо пошли, поткали возного крεмuнεцкого Михаила 
Гулялницкого на рынку, которого возного помεнεныи служεбник εε млсти кнгни 
Юрεвоε Збаражскоε Василεи Собεстиянович просил, абы пошол до замку для 
прошεния урuду кгродского крεмuнεцкого j выданε с книг урuдовыхъ выписов 
и видимусов справ, εε млсти кнгни Юрεвоε Збаражскоε потрεбных. Тεды тот 
возныи Михаило Гулuлницкии повѣдил тыми словы, иж дεи я εстεмъ слуга εго 
млсти кнзя воεводы браславского jбεцныи и противко εго млсти свεтчити нε 
буду. А служεбник εε мл кнгни Юрεвоε повεдилъ тому возному Гулялницкому: 
“Нѣшто дεи сu εстε з урядом змовили”, и возныи повεдил: “Коли вѣдаεтε, чого 
ж и пытаεтε”. Што мною, возным, и шляхтою звышпомεнεною, служεбник εε 
млсти кнгни Юрεвоε свεтчил.

А потом, кгды εсмо пришли в замокъ Крεмuнεцкии, тεды самого εго 
млсти кнзя Януша Збаражского, воεводы браславского, старосты крεмuнεцкого 
и пинского, нε застали и в нεбытности εго мл кнзя воεводы пришли εсмо до 
пна Григоря Лосuтинского, подстаростεго крεмuнεцъкого, в замку Крεмuнεцком 
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до свεтлицы. Там жε служεбникъ εε млсти кгнги Юрεвоε Збаражскоε Василεи 
пεрεдо мною, вознымъ, и шляхтою звышъпомεнεною, просилъ пна подстаростεго 
имεнεмъ кнεгини εε млсти панεε своεε абы книги урядовыε кгродскоε jтворилъ, 
а выписы и видимусы потрεбныε, до справы εε млсти налεжачиε, кгни выдати 
казалъ. Ино пан подстаростии Григорεи Лосuтинскии jтказал и повѣдил тыми 
словы: “Вѣдаю дεи я тоε, по што вы пришли. J што и пεрвεи кнεгиня пни твоя 
до мεнε присылала и нε възεла, да и и тεпεр того нε возмεт, бо вжε j том и 
кнзь εго млсть вѣдаεть, а так εго млсть кнзь книги замкнул и запεчатал и ключ, 
εдучи на воину, зъ собою взялъ”.

Гдε ж служεбник кнгни Юрεвоε Збаражскоε давалъ и покладалъ пну 
подстаротεму лист εго королεвскоε млсти, писаныи до их млсти старост до 
луцкого, володимεрского и до крεмuнεцъкого, а в нεбытности их млсти на тыхъ 
урядεх подстаростим ихъ млсти, j выданε с книг урuдовых вышεи помεнεных 
εε млсти кнгни Юрεвои Збаражскои налεжачих, то пак пан подстаростии jного 
листу короля εго млсти до сεбε брати и читати εго нε хотεл, и з оного листу 
короля εго млсти копѣи нε брал, так жε выписов и видимусов никоторых с 
книг урuду кгродского крεмuнεцкого кнгни Юрεвои нε дал и повεдил: “Едтε 
дεи собε за εго млстью кнзεм паномъ моим”. Што мною, возным, и шляхтою 
звышпомεнεною служεбник εε млсти кнгни Юрεвоε Збаражскоε jсвεтчивши, 
зъ замку проч пошол.

ЦДІАК, ф. 25, оп. 1, спр. 23, арк. 276 зв.–278. Запис в актовій книзі.

№ 133

1581 р., вересня 8. Луцьк. – Скарга луцьких бурмистра, райців та міщан на 
Якуба Климашовського, лентвійта, про незаконне стягнення мита та інших 
поборів під час ярмарку в м. Луцьку

Пришεдши на врuд кгродскии в замокъ гсдрскии Луцкии до мεнε, Андриuна 
Таркгонского, будучого на мεстцу подъстаростьεго луцкого пана Станислава 
Пεтровского jт εго вεлможноε млсти пана Алεксандра Пронского, столника 
Вεликого князства Литовского, старосты луцкого, бурмистръ и радцы, лавники 
и всѣ мεщанε мѣста гсдрского Луцкого жаловали и jповεдали на Якуба Кли-
машовского тыми словы:

ижъ дεи jнъ, нε вεдати jт кого на тотъ часъ року тεпεрεшнεго jсмдεсятъ 
пεрвого, будучи дεи лεнтвоитомъ, въ uрмарокъ луцкии самъ кромъ врuдъ 
мεстского справуεтъ и в дому своεмъ, а нε на мεстцу судовомъ, такъ мεщанъ 
луцкихъ, яко и гостεи, купцовъ приεжчихъ, судить, вины, пεрεсуды бεрεтъ, такъ 
тεжъ нε вεдати якиεс дεи новыε мыта и пожитки вымысливши и самъ дεи их 
уставивши, над права, привилεu и волности мεстскиε, jт коморъ мεстских 
ратушныхъ, jт гостεи и купцовъ приεжчих, jт людεи пεшихъ и jт коморъ 
домовыхъ мεщанскихъ, такъ тεжъ и на рынку jт мεстεцъ ташныхъ слугамъ 
пана Матфεu Малинского Бεлостоцкому и инъшимъ товаришомъ дεи своимъ, 
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слугамъ пана Матфεu Малинского жъ, кгвалтовънε выбирати и грабити дεи 
указалъ. И просили мεнε j возного длu jпытанъu Якуба Климашовского, jт 
кого бы jнъ на тотъ часъ лεнтвоитомъ былъ такъ тεж длu выпытованъu и 
вывεдованu jт купцовъ, што бы в которого слуги пана Матфεu Малинского 
за указанъεмъ Якуба Климашовского взяли и пограбили.

Гдε u, за прозбою ихъ, придалъ εсми имъ возного повεту Луцкого Андрεu 
Хрεновъского, которыи возныи, тамъ бывши и пришεдши ку записованъю до 
книгъ кгродскихь, тыми словы созналъ: иж будучи u з урuду приданымъ на 
справу мεщаномъ луцкимъ, маючи при собε шлuхту людεи добрых Крыштофа 
Кгурского а Андрεu Сарнаского ходилъ εсми з бурмистромъ, радцы и инъши-
ми мεщаны луцкими в дом Якуба Климашовского, нашли εсмо тамь в нεго 
Бεлостоцкого и нεмало слуг пана Матфεu Малинского. Тамъ жε пεрεдо мною 
пыталъ врuдъ мεстскии Якуба Климашовского, jт кого бы jнъ на тотъ часъ 
лεнтвоитомъ былъ, абы имь jзнаимилъ; jнъ дεи jзнаимити имъ нε хотεлъ и 
повεдилъ такъ: “Нε повинεн дεи εсми вамъ j томъ справы давати и того сu 
справовати”, што мною, вознымь, мεщанε jсвεтчили.

ЦДІАК, ф. 25, оп. 1, спр. 25, арк. 88–89. Запис в актовій книзі.

№ 134

1581 р., жовтня 20. Табір під Псковом. – Привілей короля Стефана Бато-
рія володимирському підкоморію Олександрові Семашку на брацлавське 
каштелянство

Стεфан, Божю млю корол полскии, вεликии княз литовскии, рускии, пру-
скии, жомоитскии, мазовєцкии, ифлянтьскии, кнжа сєдмикгродскоє

Jзнаимуεмы тым листом ншим всим вобєц и каждому зособна, кому то 
вєдат налєжит, иж мы, маючи бачεнε на статεчныε и вεрныε заслуги урожо-
ного Алεксандра Сεмашка, подкоморого володимєрского, котории завжды во 
всих справах и поступках своих, так рицєрских, яко и иных всих, зацным и 
славным будучи, вεрою статεчною, уприимостью и дєлностью ничого никому 
напєрєд пєрєд собою нε дал, јвшєм маючи хут противко намъ и Рεчи Поспо-
литои, на тєпєрєшнєи потрєбє воεннои против кнзю вεликому московскому 
самъ јсобою своεю с почтомъ своим при нас и в воисках нших под Псковом 
будучы, статочънε, вεрнε и цнотливε, нε литуючи утрат маεтности и вносєчи в 
нєбεзпєчεнство здоровε своε, нам и Рεчи Посполитои годнε и пожиточнε служил 
и в тых всѣх справах и поступках своих намъ добрε сε подобал, за што, хотεчи 
εму ласку ншу гсдръскую јказать а јного до таковых жε и εщε болших в Рεчи 
Посполитои справ и послуг нших хутлившого учинити, јного, в половицу рад 
нших принявшы, εму кашталянию браславскую по уступлєню з нεε вєлможного 
кнзя Михаила Вишнєвєцкого, кашталяна браславского, на кашталянию киεвскую 
вакуючую, јдалисмы, яко ж и тым листом ншимъ даεм и утвεржаεмъ до εго 
живота албо до болшого и вышшого достоεнства и уряду доступєня, зо всεю 
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владзою, звирхностью и пожитками, до тоє кашталянѣи здавна налεжачими, 
так, иж впрод рεчоныи Алεксандєр Сεмашко тую то кашталянєю браславскую 
зо всимъ тым, што до нεε здавна налεжить, маεт дεржати мεжи радами ншими 
при боку ншом с права посполитого, єму налεжачого, такжε и всякоε владзы и 
звирхности и того всεго, што бы здавна до тоε кашталянεи налєжало, уживат аж 
до живота своεго албо до болшого и вышшого достоεнства и уряду доступєня. 
Што всим вобεц и каждому зособна, которимъ то вєдати налεжить, звлаща 
дыкгнитаромъ, урядникомь, шляхтє и всєму рицєрству, јбыватєлємъ воεводства 
Браславского и иным всим стану и заволаня вшєлякого людямъ ку вεдомости 
приводεчи, росказуεмы, абыстε вышεи мєнєного Алεксандра Сємашка за власт-
ного и правдивого кашталяна браславъского мєли и εму всєго того, што бы ку 
тои кашталянии браславскои здавна налєжало, уживати нє боронили, в таковом 
чти и уважєню εго маючи, въ якои вси јныε рады нши сут. А на умоцнєнε 
тоε рєчи тот листъ, рукою ншою подписавшы, и пєчат ншу коронную до нєго 
завєсити росказалисмы. Дан в обозε ншом под Псковомъ дня двадцатого мсца 
јктєбра року по нарожнъю Сына Божого тисєча пятсот јсмъдεсят пєрвого 
а кролєваня ншого року шостого.

Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років. – Львів, 2008. – № 110. – С. 298–299.

№ 135

1583 р., квітня 28. Львів. – Номінація львівським земським підсудком Вік-
торином Ковальським Лаврентія Забокліцького коморником львівських 
земських актів; присяга останнього

Tandem ipse idem generosus Victorinus Kowalski subiudex terrestria Leopo-
liensis inherendo iuri communi et statuo regni in camerarium actorum terrestrium 
Leopoliensium nobilem Laurentium Zabocliczki elegit et deputavit. Quiquidem me-
moratus Laurentius Zaboklicki camerarius per eundem subiudicem in locum eius 
ellectus ibidem in instanti coram videlicet magnifico castellano ac iudice, tumque 
nobilitate tota circa iudicium astante similiter iuramentum corporale iuxta rotam 
inferius descriptam […] prestitit hisce verbis.

Iuramentum camerarij actorum terrestrium Leopoliensium.
Ja Wawrzynyecz Zabokliczki przysięgam Panu Bogu wszechmoganczemu, isz 

sprawedliwye wedlug Pana Boga y prawa pisanego, sprawiedliwosczi y wedlug con-
trowersy stron zeznanya, controwersye, zadanya prawne przyimowacz bendę nye 
ogliendaiąncz sye na bogatego y na ubogiego, na przyacz […]*.

Пе р е к л а д

Насамкінець той самий Вікторин Ковальський, львівський земський під-
судок, йдучи за правом посполитим та статутами королівства, вибрав і призна-

* Текст присяги незакінчений.



Д
о 

до
к.

 №
 1

35



234 № 136 .   1588  р . ,  липн я 16 .  Во лодимир

чив комірником львівських земських актів шляхетного Лаврентія Забокліцького. 
Згаданий Лаврентій Забокліцький, комірник, вибраний підсудком на це місце, 
зараз в присутності вельможних каштеляна, судді та шляхти при суді стоячи, 
подібно особисту присягу, нижче записану, приніс, такими словами.

Присяга комірника львівських земських актів.
Я, Лаврентій Забокліцький, присягаю всемогутньому Пану Богу, що спра-

ведливо згідно з Паном Богом і писаним правом, і справедливості згідно з супе-
речками сторін зізнаю, суперечку, рішення правні приймати буду не зважаючи 
на багатого чи бідного, на [приятелів] […].

ЦДІАЛ, ф. 10, оп. 1, спр. 26, арк. 3 зв. Запис в актовій книзі. Мова латинська, польська.

№ 136

1588 р., липня 16. Володимир. – Лист київського воєводи князя Костян-
тина Острозького до шляхти і обивателів Володимирського повіту про 
оголошення правил дисципліни під час роботи ґродського суду, а також 
при зборах повітового посполитого рушення, при проходженні офіційних 
документів, при скликанні повітових сеймиків та при охороні Володимир-
ського замку

Костεнътинъ кнжа Jстрозскоε, воεвода киεвскии, маршалокъ зεмли Во-
лынъ скоε, староста володимεръскии

Въ Бозε вεлεбнымъ, вεльможнымъ зацнε врожоным князεмъ, паном, дик-
гнитаром и всим паном шляхтε, jбыватεлεм повεту Володимεрского. Яко-м 
сам в згромажεнью устнε з вмлтями в рεчахъ нижεи jписаных розмовялъ и 
напоминал, такъ и тεпεр здало ми ся то вмл, а звлаща тымъ, εсли бы которыε 
з вмл в том згромажεнью нε были, на писмε зоставить и jзнаимить, абы то 
жадному з вмл в нεвεдомости нε было, алε тым лεпεи на бачεню вмл быть мог-
ло, иж ми ся тεды в староствε моεмъ, такъ з ынъших причинъ, яко нεмнεи с 
повинъности моεε старостинъскоε, годить вшεляких порядъковъ постεрεгати, а 
збыткомъ забεгати. Про то прошу и напоминаю, абы вмл завжды на врядε моεм 
кгродскомъ вси справы свои статочнε и учтивε jтправовали, а вряд и мεстцε 
судовоε в пристоинои учтивости мεли, бεз тумультовъ и бронεи нεзвычаиных 
пεрεд суд приходили, такъ тεжъ словы ся доткливыми на врядъ, jдинъ на 
дру гого не спусчали, алε ся во всεмъ спокоинε водлуг права, и констытуцыи, и 
повинности своεε заховали.

Такъ жε въ εкзεкуцыи, кгды врадъ на jтправу εдεть, абы жадного нεбεзпε-
чεнъ ства нε уживалъ, бо εздить нε на кгвалт, алε на выконанъε справεд ли-
вости.

Возныхъ абы нε бито ани шарпано, такъ жε и стороны, кгды жъ то εсть 
противъ Богу, праву и справεдливости.
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J то тεж вмл jсобливε прошу и напоминамъ, абы ся в мεстε под урядомъ 
моимъ никому жадныε збытки нε дεяли, яко jт вмл самых, такъ и jт слугъ 
вмл, кгды ж того кождыи уряд стεрεчи и боронити повинεнъ.

Ручницы тεж абы жадεнъ под урядомъ моимъ, а зласча набольшεи часу 
рочковъ, нε уживалъ, ани с нихъ стрεлял, ани с ними ходилъ водлугъ консты-
туцыи.

На рушεньε тεж повεтовое абыстε ся вмл зъεждчали, а повинности своεи 
подлугъ права досыть чинили.

Листов, в повεт розосланых, абыстε вмл у сεбε нε задεрживали, алε их 
заразъ подлугъ звычаю jдинъ до другого jтсылали, кгды ж ся тымъ вεликоε 
jмεшканьε в потребах Рεчи Посполитоε дεεть.

На сεимики тεж слушная абыстε ся вмл для намов сполных jбъмысливанья 
в потрεбах Рεчи Посполитоε зъεждчали.

А иж тεж в том замку Володимεрскомъ вмл своε права, справεдливости, 
привилεя, книги мεти рачитε, про то прошу и напоминам, абыстε вмл на то 
помнεчи, часу трвогъ того мѣстца нε jтбεгали и рεчии своих нε занεдбовали, 
алε ся рачεи тут до купы на мεстцε головноε того повεту до нεго збирали.

Што всε, вεру, иж вмл выконат, а с хути, милости и повинности своεε 
водлуг права, то, што сε помεнило, заховат будεтε рачили.

Писан у Володимεри, лѣта Божого нарожεнья тисεча пятъсот jсмъдεсят 
jсмого мсца июля шостогонадцать дня. Власная рука.

ЦДІАК, ф. 28, оп. 1, спр. 21, арк. 353 зв.–354 зв. Запис в актовій книзі.

№ 137

1588 р., серпня 4. Краків. – Привілей короля Сиґізмунда ІІІ Андрію Зален-
ському на володимирське земське суддівство

Жикгимонт Трεтии, з ласки Божεε корол полскии, вεликии княз литовскии, 
рускии, прускии, жомоитскии, мазовεцкии, ифлянтскии etc. и тою ж Бжεю 
ласкою назначоныи корол швεдскии, и Вεликого князства Филянского дεдич

Всим вобεц и кождому зособна, кому то вεдати налεжит, нинεшним ли-
стом нашим ознаимуεм, иж, кгды по смεрти урожоного Богдана Костюшковича 
Хоболтовского, суди зεмского володимεрского, уряд судεиства того до шафунку 
нашого пришол и маεм достатεчную на писмε вεдомост, жε з заложεньεмъ 
соимику тому повεтови jт яснεвεлможного Януша кнжати Jстрозского, воεводы 
волынского, старосты ншого бεлоцεрковского, на дεн трεтиинадцат июня в ро-
ку тεпεрεшнεм на тот уряд судεиства зεмского володимεрского jсоб чотырох: 
урожоныε Андрεи Валεнтович Залѣнскии з Слубицε, Фεдор Загоровскии, Лазар 
Иваницкии, Григор Кисεл Низкиницкии εст jбраныε. Тогды, прихиляючися 
до права посполитого и маючи залεцоную вεру, цноту, бεглост и умεεтность 
права посполитого урожоного Андрεя Валεнтовича Залεнского з Слубицε εго 
судεю зεмским володимεрским тым листом нашим чиним с тым докладом, 



236 № 138 .   1588  р . ,  жовтн я  7 .  Люб лін

абы тоε судεиство зо всим правы, свободами, пророкгативами, пожитками, в 
правε посполитом написаными и здавна дεржаными, дεржал и мεл до живота 
своεго албо болшого уряду и дикгнитарства достомпεня, што всимъ дикгни-
таром, урядникомъ и шляхтε повεту Володимεрского воεводства Волынского 
до вεдомости приносячи, росказуεмь, абы прεрεчоного Андрεя Залεнского за 
правдивого и водлε права назначоного судεю зεмскимъ мεли, εго юрисдицыи 
послушни были и jному во всяких пророкгативах и пожитках, до того уряду 
здавна приналεжачих, и сами ся истими и других до того мεли для ласки нашоε 
и своих повинъностεи. А для лεпшоε вεры тот лист рукою нашою подписаныи 
пεчатю коронною запεчатовати εсмо вεлεли.

Писан у Краковε мсца июлu року дня jсмого Божого тисεча пuтсот 
jсмдεсuт jсмого а кролεвства ншого року пεрвого.

Sygismundus Rex       Stanislaw Dąbysky

ЦДІАК, ф. 28, оп. 1. спр. 21, арк. 444–445. Запис в актовій книзі.

№ 138

1588 р., жовтня 7. Люблін. – Номінація королем Сиґізмундом ІІІ Миколая 
Гербурта руським воєводою

Sigismundus tertius etc.
Significamus etc., quod quemadmodum post ipsam statuum inaugurationem 

nostram, dum vacantia quaedam in senatu nostro loca designatis novis aliis sena-
toribus conferemus magnificum Nicolaum Herborth de Fulssthyn et in Dziedzilow 
familia in hoc regno clara et celebri et praestantissimis ortum parentibus de republica 
praedecessoribus nostris bello et pace optime meritum palatinum Podoliae in defuncti 
magnifici Nicolai a Mieliecz locum creaveramus et renuntiaveramus, ita cum in eo ille 
palatinatu magna cum dexteritate versaretur ac ad superiora sua erga rempublicam 
praedecessoresque nostros merita plurima etiam in dies erga nos adiiceret planeque 
ostenderet, non eo modo, in quo a nobis constitutus fuerat verum alio quovis etiam 
amplissimo honore atque loco se dignum esse dignum nos quoque iudicavisse, quem 
ad maiorem et altiorem dignitatis gradum proveheremus; itaque mortuo non ita pri-
dem magnifico Stanislao Zołkiewski de Zołkiew palatino Russiae ad eam potissimum 
dignitatem atque locum palatini Russiae deferendum nobis putavimus, quemadmo-
dum quidem litteris hisce nostris deferimus et eum in defuncti magnifici Stanislai 
Zołkiewski locum palatinum Russiae creamus, dicimus et pronuntiamus, dantes et 
conferentes illi eum palatinatum cum omnibus ipsius praerogativis, functionibus ac 
reditibus ad eum pertinentibus ad vitae suae extrema tempora vel maioris dignitatis 
assecutionem obtinendum. Quod omnibus terrae seu palatinatus Russiae dignitariis, 
officialibus ac nobilitati et coeteris quorum interest notum esse volumus mandantes, 
ut ipsum commemoratum magnificum Nicolaum Herborth de Felssthyn pro vero et 
legitimo Russiae palatino habeant et agnoscant deque loco, praerogativis ac redditibus, 
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ad hanc dignitatem spectantibus illi respondeant responderique ab aliis curent. In 
quorum fidem praesentes manu nostra subscriptas sigillo etc.

Datae Lublini die et anno quibus supra [septima mensis Octobris anno Domini 
millesimo quingentesimo octuagesimo octavo].

Пе р е к л а д

Сиґізмунд ІІІ і т.д.
Повідомляємо і т.д., що після того, як відбулася коронація наша, тоді на 

вільні місця в нашому сенаті призначаючи нових інших сенаторів, надаємо вель-
можному Миколаю Гербурту з Фульштина, родом з Дедилова, на блиск і славу 
цього королівства та найдостойніших предків і нащадків наших та найкращого 
(ведення) миру та війни на уряд подільського воєводи зі смертю вельможного 
Миколая з Мелеч обираємо та оголошуємо, щоб на цьому воєводстві з великою 
гідністю діяв, і до найвищих численних своїх заслуг перед державою та нашими 
спадкоємцями, також за правління нашого (інші) додавав і цілковито доводив, 
не тільки щоб нашим розпорядженням був вірним, але також до найвищої честі 
(прагнув), бо гідність (уряду) має бути відповідна, про що ми судимо, до більшо-
го та вищого уряду підвищуємо; і для цього з недавньою смертю вельможного 
Станіслава Жолкевського з Жовкви, руського воєводи, цей найвищий уряд, а 
також місце руського воєводи довіряємо, в той спосіб, що цією грамотою нашою 
на уряд руського воєводи замість покійного вельможного Станіслава Жолкев-
ського обираємо, призначаємо та публічно оголошуємо, даючи та надаючи цей 
уряд воєводи разом зі всіма привілеями, функціями та наданнями до нього 
належними до кінця його життя або до отримання більшого уряду чи гідності. 
Що всім достойникам, урядникам і шляхті всіх земель або воєводств та іншим, 
кого цікавить, хочемо дати розпорядження, щоб цього згаданого вельможного 
Миколая Гербурта з Фельштина за правдивого і законного руського воєводу 
мали, і його на місці визнавали та за всі права і данини, цьому уряду належні, 
відповідали, або від інших відповідальності вимагали. Для засвідчення цього в 
присутності свідків нашою рукою підписано і печатку і т.д.

Дано в Любліні дня та року, що перед тим [сьомого жовтня року Божого 
1588].

Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352–1783. – Lwów, 1938. – S. 163–164. Мова 
латинська.
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№ 139

1588 р. – Статті Статуту Великого князівства Литовського про повноважен-
ня, права і обов’язки центральних та місцевих урядників, порядок надання 
урядів (включно із забороною суміщення посад); вільне обрання земських 
урядників, суддів, підсудків і писарів; “уставу доходов” (прейскурант цін 
на послуги) писарів та інших урядників; покарання за зловживання, хабар-
ництво та інші службові порушення; про особисту безпеку судових вико-
навців (возних) та покарання за її порушення; матеріальне забезпечення 
урядників тощо; форми присяг урядників

Роздел ПЕРВЫЙ
О ПЕРСОНЕ НАШОЙ ГОСПОДАРЬСКОЙ

[…] АРТЫКУЛ 22
О врядникох дворных, воеводах и старостах украинных и людях 

служебных, же се с права вымовляти не мають
Забегаючи мы, Господар, продолженью справедливости людьское, уставуем, 

иж врядники наши дворные, панове печатари, маршалки, подскарбие, писары, 
секрэтары и вси иные врядники и слуги наши дворные, также воеводове, старо-
стове украинные и теж люди служебные, езные и пешие, в полю и на замкох 
будучие, которие без рушенья посполитого за пенези служать, так ротмистры 
сами, яко и товаришы их, будучи з именей своих до которого ж кольвек вряду 
або и перед маестат наш водле права позвани под часом покою в князстве Ли-
товском не мають и не будуть мочы з отказу правного забавою таковых служб 
своих вымовлятисе. И мы, Господар, таковых листы нашими от права вызволяти 
не маем. Але кождый з них повинен будеть поступком правным або сам, або 
через умоцованого своего за позвы становитисе и усправедливяти, вынявшы 
тых, которые на службе речы посполитое або посельством в справах земских 
забавены будуть, што он по звороченью с тое послуги на перших рокох будучи 
позваный, явне оказати и усправедливитисе на другую послугу, не отъеждчаючи, 
маеть. А естли бы на тых других рокох того значне водле права, иж на послузе 
таковой был, не оказал, а то ку зволоце стороне учинил, тогды вжо на тых ро-
кох вторых, яко на року завитом, суд тот не припускаючи стороны позваное ку 
отводу, сторону поводовую ку доводу припустивши, тую реч, о што позвано, на 
упад на нем всказати за доводом водле права и сего статуту маеть. […]

[…] АРТЫКУЛ 34
О недаванью двох достоеньств, або врядов одной особе

За прозбою всих станов Великого князства Литовского, бачечы мы. Госпо-
дар, з лепшым пожитком и оздобою речи посполитое, кгды ж дыкгни-тарство 
и вряды два судовые одной особе даваны не будуть, про то уставуем и мети 
то хочем и полнити обецуем, што ж одной особе бы назацнейшой и назаслу-
женшой двух дыгнитарств в лавицы рады нашое, так теж двух врядов земских 
и дворным и старосте судовых от сего часу, и на вси потомные часы давати не 
маем, а хто бы яко еж кольвек дыкгнитарство в ряде нашом, албо вряд двор-
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ный, земский, будь теж староство судовое против сего статуту одержал, тако-
вого владзы нихто подлечи не будеть повинен, и о вшем, хто колвек его перед 
нас, Господара, на сейм позовет, тогды на первшом року, яко на завитом, стати 
маеть, и станеть ли або не станеть, мы, Господар, там же на том року оного 
дыкгнитарства албо вряду судового, о который будеть позван, отсудити маем, 
а иншому дать; а тому, хто о то его позоветь, тот же позваный сто коп грошей 
заплатити повинен будеть, и то на маетности его отправлено быти маеть, не 
складаючи роков статутовых. […]

Роздел ТРЕТИЙ
О ВОЛНОСТЯХ ШЛЯХЕТСКИХ 

И О РОЗМНОЖЕНЬЮ ВЕЛИКОГО КНЯЗЬСТВА ЛИТОВСКОГО
[…] АРТЫКУЛ 18

О неданью достоенств врядов людям народу простого
Теж простых людей не повышати над шляхту ани на достойности их пре-

кладати, и врядов наших простого народу людем давати не маем, але шляхте 
кождому рицерскому человеку и тутошнего паньства, Великого князьства Ли-
товского родичом, и в том паньстве оселым, мы з ласки нашое господарское 
за годностями и службами их к нам, Господару, и речи посполитое, обецуем их 
достойностями и вряды опатровати и до служб наших на двор наш приймовати, 
яко верных подданых нашых. […]

Роздел ЧЕТВЕРТЫЙ
О СУДЬЯХ И О СУДЕХ

АРТЫКУЛ 1
О вольном обиранью вряду земского, судий, подсудков и писаров 

в кождой земли и повете
Што продок наш славное памети король его милость и великий князь 

литовский Жикгимонт Август, выдаючи ку вжыванью обывателем того паньства, 
Великого князства Литовского сесь статут права посполитого земского через 
них же самых, з старого их статуту и з инших розных прав хрестиянских по-
правены межы иншими волностями, свободами и порядками в нем описаными, 
еще ку розширенью большое вольности и осягненю прудшое справедливости, 
рачил им за сполною на то всих станов згодою, и произволеньем яко верным 
подданым своим а людем здавна вольным, зацным и учстивым, того узычити и 
позволити, абы для шафунку и отправованья справедливости людское на местце 
господарское, судьи земские, то ест судья, подсудок и писар, в кождой земли и 
повете водле розграниченья, розписанья и порядку около того вделаного, были 
вольне обираны, которые бы всякие справы тому суду земскому прислухаючие 
отправовали, яко то им привильями его королевское милости у Бельску и у 
Вильни на тот статут выдаными, достаточне есть обваровано и утвержоно и в 
сем статуте описано. Где ж и мы, Стефан Божью милостью, король польский и 
великий князь литовский, приходечи на панованье того Великого князства Ли-
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товского, под тым то статутам, и в том же помененом порадку судов обывателей 
здешнего паньства знашли и застали, и тепер они того уживають. А иж бы то 
им и на потомные вечные часы непорушне тривало, яко то собе привильями, 
и тым же статутом и первей обваровано мели, так и тепер хочем то мети и 
уставуем, иж кгды бы который з врядников тых земских, судья, подсудок, або 
писар умер, тогды другие врядники живо позосталые, мають нам, Господару, о 
том через лист свой знати дати, токгды быхмо были в здешнем паньстве нашом, 
Великом князстве Литовском. А где бы се то трафило в небытности нашой в 
том паньстве, тогды о том мають дати ведати воеводе, а в земли Жомоитской 
старосте жомоитскому, а в небытности воеводы або старосты, ино кашталяном 
оное земли. А за таким даньем знать маем мы, Господар, через лист наш без 
жадное проволоки, а в небытности нашой маеть воевода або кашталян через 
листы свои старосте поветовому, врядником земским и шляхте того повету, 
а староста жомоитский або теж кашталян тивуном, шляхте и всякого стану 
оное земли Жомоитское обывателем так же через лист свой час у зъеханью 
зложити, приславшы такий лист в тот повет до вряду кгродского перед часом 
на то зложоным за чотыри недели. И тот лист мает быти везде в том повете 
обволан и обголошон тым обычаем, яко и о инших листех наших соймовых або 
военых ест вышей описано в розделе третем. На которий рок зъехавшисе вси 
обыватели оного повету от вышшого до низшого стану до замку альбо двору 
нашого, и там тые, которие се до того обранья, на день зложоный зъедуть, 
колько их будеть, вжо инших не прибылых не ждучи, мають на местцо того 
змерлого врядника с посродку себе чотырох особ шляхтичов, людей добрых, 
побожных, цнотливых, годных, в праве умеетных, писати умеючих, родичов 
того паньства, Великого князства, и в том повете не ново не змышлене оселых 
обрати, и нам, Господару, имена тых особ обраных на письме за печатьми свои-
ми ознаймити. А мы с тых чотырох одного, который се нам видети и подобати 
будеть, выбравши на местцо того змерлого врядника неотволочне установити 
и привельем нашим на тот вряд до живота его, альбо до вывышенья з ласки 
нашое на инший який вышшый вряд або достоеньство утвердити его маем. А 
где бы на судство подсудка або писара або по зештью подсудка на подсудство 
писара обрали, тогды ку подсудку або писару вжо инших електов не потреба 
будеть прикладати, только на местце подсудково або писарово мають там же 
заразом на оном зъезде таковых же, яко вышей описано, особ чотырох обрати, 
и нам имена их на письме за печатьми своими подати. А мы промежку них 
одного, которого тым же обычаем, яко верху доложоно, на такий вряд подадим 
и ствердим. А кому с тых обраных тые вряды земские дадим, тые врядники по 
том на перших рокох судовых будут повинни на первей там на местцу судовом 
перед воеводою або кашталяном, а где воеводы и кашталяна нет, ино перед 
старостою судовым и маршалком оного повету при собранью шляхты, а где 
бы воевода ани кашталян, ани староста, ани маршалок не прибыл, тогды при 
иншых врядников земских, и при собранью шляхты, которые в он час на тых 
рокох будуть присягу на тые вряды свои учинити. То ж потом вряды своими 
владнути и шафовати и так мають вжо вечьными часы в поветех около обранья 
предречоных врядников справоватисе и заховати. А присега судьи и подсудку 
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мает были тыми словы. Я, Н., присегаю пану Богу вшехмокгонцому в троицы 
единому, иж в том повете Н., водле Бога справедливе и водле права статуту 
сего даного Великому князству Литовскому, водлуг жалобы и отпору сторон, а 
не водлуг ведомости своее ничого не прикладаючи а ни уймуючи, буду судити, 
сознанья и записы приймовати, не фолькгуючи высоким и подлым станом на 
достойностях и врядех седячих, на богатого и на вбогого, на приятеля, кровного 
заховалого, а ни на неприятеля на тутошнего, а ни на гостя не смотречы, не с 
приязни, не з вазни, не з боязни, не за посулы и дары, ани споведаючи се на-
потом даров, и якого нагороженья, и не радечы стороне, а ни боячисе казни, 
помсты и погрозок.

Але самого Бога и его светую справедливость и право посполитое, и 
сумненье свое перед очима маючи, теж роков николи не омеюкні чи, кром 
великое, правдивое зложное хоробы. А як на том справедливе присегаю, так 
ми Боже поможи, а естли бы не справедливе, Боже мя убий. А писар земский 
маеть по-руску литерами и словы рускими вси листы, выписы и позвы писати, 
а не иншим езыком и словы. А присягнути маеть на вряд свой писарский тыми 
словы. Я, Н., присегаю пану Богу, в троицы единому на том, иж справедливе 
водле Бога и того права писаного и водлуг мовенья и споров сторон ничого не 
прикладаючи, а ни уймуючы, буду записывати и радити судьи и подсудку, верне 
и справедливе подле сознанья сторон и споров на судех осветченья и оповеданья 
судового, и сказанья судовные буду вписывати а пильновати, и догледати, абы 
водле сее присеги моее справедливе были вписованы а с книг первших, кгды 
хто выписов альбо видимусов яких потребовати будеть, теж их справедливе и 
верне яко в книгах записано будеть, з ведомостью судьи и подсудка, выдавати 
буду, не маючы баченья на высокие и подлые станы, на достойностях седячих, 
богатого на вбогого, на приятели кровного и заховалого, а ни на приятеля на 
тутошнего, ани на гостя, не с приязни, не з вазни, не з боязни, не за посулы и 
дары, ани боячисе казни, помсты и погрозок, не ждучи нагороженья, але самого 
Бога, и его святую справедливость, и право посполитое перед очима маючи и 
сумненье свое добре побожне справуючи. Так ми, Боже, поможы, а естли не-
справедливе, Боже мя убий.

АРТЫКУЛ 2
О судьях, яковые мають быти выбираны

Уставуем, иж на тые вряды, яко на судство, на подсудство и на писар-
ство не мають быти выбираны духовные особы а ни кашталянове, маршалки и 
старостове судовые, а ни подкоморые, войские, ани хоружие, земские, дворные 
и поветовые и нихто таковый, который бы иншим врядником земским был, але 
таковые и так мають быти выбираны, яке вышей, в першом артыкуле сего ж 
розделу описано. А где бы хто таковый был, жебы два вряды судовые або иншие 
земские держачы, а напомненный от шляхты на рокох судовых або на соймику 
пустити одного, которого вряду не хотел, тогды тот оба два тые вряды тратить. 
А мы, Господар, водле статуту за обраньем и прозьбою шляхты, инших на тые 
вряды маем подати и установити. Ведь же з ласки нашое господарское, могуть 
тые врядники земские, судья, подсудок и писар, так же немней маршалки, под-
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коморие, хоружие быть державцами и тивунами, дворов и добр столу нашого, 
только б не судовых староств так в том же, яко и в иншом повете.

АРТЫКУЛ 3
О моцы и владности суду земского, иж кождый и вшелякого стану 

повинен перед ним становитися и о том, хто бы перед ним не стал або, 
ставши с права перед выроком, прочь зышол

Теж уставуем и даем моц вечными часы зверхности владностью нашое 
господарское, с призволеем панов рад наших, и всих станов, и всих земль того 
паньства нашого, Великого князства Литовского, тым врядом поветовым, в 
кождом повете судьи и подсудку на роки зложоные судовые запозваных перед 
них судити и справовати всих станов, почавши от вышшого аж до низшого, 
однако и одностайне, хто одно кольвек в том повете именья свои мети будуть, 
жадоного з них не выймуючы, ани з суду их самых и именей их не выпущаючы, 
кром добр столу нашому господарскому належачих, яко о том в трибунале и в 
инших артыкулех сего статуту на своих местцах ест описано. А хто бы кольвек, 
маючи именья свои в том повете, перед ними се становити на часы певные, 
яко то нижей на своим местцы постановено, за позвы не хотел, на таковых хто 
кольвек будеть, так высокого, яко низшого стану, даем моц зуполную, оному 
вряду земскому судьи и подсудку, иж мають подле сего права и артыкулов, 
нижей о том постановеных и написаных, поступком сказанье и отправу чинити 
против кождого, яко хто во што на котором року упадаеть, аж до остатнего 
стопня права. А где бы строна позваная перед врядом у суду ставшы, будь на 
первших, або на других рокох, хотя ещо не на завитом року, позву выслухавшы, 
и до него так з стороны позванья, яко и з стороны збиванья позву мовившы, а 
вряд бы ему того збуренья року, а ни збиванья позву за слушное не признал, а 
он бы предсе не хотечи на реч самую отказывати, альбо пак и вступивши вжо 
в реч и мовенье правное з стороною жалобною мевшы, а до конца розсудку 
и сказанья их не слухаючи, прочь од суду отышол, не хотечи быти права по-
слушон, тогды вряд на токовом упорном вжо не нестанное але заразом реч 
самую, о што позов идеть, за доводом, слушным правным сказати маеть. Тож 
ся и о жалобной стороне разумети маеть, иж где бы вступивши з стороною 
своею противною в право, а прочь от вряду отышол, тогды таковый реч свою 
тратить. Нижли тот суд земский только тых артыкулов судити не маеть и моцы 
мети не будеть, которые в особливых артыкулех суду нашему господарскому и 
суду врядов наших кгродских суть зоставлены и злецоны, обычаем, способом 
и поступком около того на своих местцах описаны. А декреты и вси сказанья 
судовые судья с подсудком мають с писма чинити и тую цедулу рукою своею 
судья або подсудок подписати, которую цедулу самого выроку водлуг зезволенья 
судиного с подсудком писар маеть написати а по выроку тую цедулу до писара 
отдати, водлуг которое писар оную справу в книги записати маеть, и не маеть 
выдавати сторонам листов судовых, аж перед судьею и подсудком вычитаеть, 
первей до книг уписавши. А листы судовые и всякие выписы и иные вси листы 
того вряду земского маеть писар рукою своею подписывати.
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АРТЫКУЛ 4
Абы особы врадовые сами судили, а не хто инший на их местцу, 

и о том, кгды бы хто з них захорел або свои властные справы с иншом 
альбо в том же повете мел, и о даванью листов упоминальных

Уставуем, абы судья, подсудок и писар сами через себе, а не через свои 
наместники суды и роки отправовали, окроме того, если бы которий з них 
сам захорел, або бы теж свои властные потребы мел, або быхмо мы, Господар, 
котораго з них в справах наших господарских и земских, альбо в посельстве 
отослали, тогды маеть о собе на роки товаришом своим и шляхте дати знати, же 
на тых рокох, для которое с тых вышей помененых причин не можеть быти. А 
мы, Господар, даем моц, иж тые два врядники судовые на оных рокох земских 
будучие з шляхтою, которие ся на тот час зъедутъ. от дня зачатью роком, в статуте 
поме неного, третего дня, не ждучи иных неприбылых, мають на местце оного 
третего врядника, кого другого чоловека доброго, цнотливого, веры годного, 
в праве и писать умеючого шляхтича, там же, в том повете оселого обрати, и 
местце его засадити. А где бы шляхтича на местце того врядника, не прибылого 
на обранье одное особы, не згодилися, тогды тые два врядника земские, которые 
прибудуть в незгоде шляхты, прихилившисе до тых, которые бы особу учстивую, 
богобойную и у права умеетную подавали, мають за товарыша третего в местце 
не прибылого тою особою засадити. А тот, кого оберуть, присегу учинивши, вси 
справы судовые поспол с тыми двема урядниками отправовати маеть. И вжо 
тые уси роки оная обраная особа отсуживать и всякие пожитки приходячие на 
себе брати будеть, хотя бы и тот урядник, которий не в час приехал, прибыл, 
тогды вжо местца своего на тых рокох заседати не маеть. Вед же в тых двух 
днех, с початку роков, поки третего дня местце не прибылого врядника заса-
жоно будеть, предсе пред тыми двема врядникамм стороны пильность до права 
чинити, и воланья через возных ку праву на позвех записывати могуть. А где 
бы и тому обраному якая справа в речах его властных на тых рокох и в оном 
же повете припадал, ино тые ж врядники два з оною ж шляхтою, которая на 
он час будеть, не ждучи иных, на тую его только справу, кого иного обравшы, 
местце его засадити мають. А вед же тот врядник земский, которий на тых ро-
кох быти не мог, на других рокох под тою ж присегою, которою на вряд свой 
учинил, маеть перед шляхтою поведити, иж правдиве немоцон был, або свои 
властные потребы на рокох в иншом повете мел, а не ку зволоце стороне и ни 
ку чыей шкоде тым се вымовил. А где бы которий с тых врядников земских 
без правдивое обложное немоцы, або властное пилное потребы своее в другом 
повете на рокох, не маючи роков судовых, омешкал, а то бы се до трех разов 
на него показало, таковый уряд свой тратить, а писар можеть подписка або 
двух, або колько ему потреба будеть мети а пильне того догледати, абы верне 
и правдиве, не проволокаючы, але за разом до книг записывано было. А где бы 
се што такового в справе от них помылило, не повинна будет шляхта подписков 
смотрети, але на самом писару за оную помылку шкоды своее доходити мають. 
Тож се и о писару кгродском в омыльце, яко писанья розумети маеть. А где бы 
которий с тых врядников земских судовых у того ж суду, где сам врядником 
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ест, мел властные справы свои так за позвы, яко бы кгды и сознанье якое чи-
нити мел он кому альбо хто ему, тогды таким же обычаем оные два врадники з 
шляхтою на местцо его иного обрати мають, яко вышей описано, а на тую его 
справу обраный без присеги справовати маеть. А пакли бы два з них которые 
врадники промежку себе запозвалисе до того ж суду земского, тогды третий 
врядник, товариш их з шляхтою, там будучою, будеть мети моц на местцо 
оных двух врядников, в праве з собою стоячих, теж двух особ тым обычаем, 
яко вышей о одном написано, ку розсуженью тых справ обрати. И естли бы на 
местцо писарское кого иного обрали, тогды его подпись так будеть важна, яко 
и писарская. А обранью позвов и листов упоминальных и иных листов прав-
ных в потребах властных писаровых, также судьи, подсудку и в их речах и теж 
кому иншому противных, около бранья листов упоминальных и иных листов 
правных, окром позвов, мають се они заховати водлуг артыкулу шостого в сем 
же розделе четвертом. А хто под часом засаженья на суд иншое особы кривду 
якую в суде менити собе будеть, тот того ж и позывати о то маеть. Ведь же 
вины, платежу пенежного относити на собе не будеть.

АРТЫКУЛ 5
Устава о пересудех и о паметном судьи и подсудку, 

также вряду кгродскому и иншим врядником нашим
Уставуем, кгды суд земский кому што на ком присудить, тогды от презыску 

того, хто зыщеть, мають собе брати за працу свою пересуду от копы литовское 
по два грошы литовских, и с того пересуду судьи земскому маеть прийти грошы 
два, а подсудку третий грош. Нижли што се дотычеть долгу, хто бы, будучи 
кому винен якую суму пенезей позычоную на запис свой або який иный долг 
от кого иного на нем записом его и за того, хто переводить властным записом 
переведеный, а того бы заплатити не хотел аж за позвы с права, тогды не тот 
пересуд маеть платити, хто зыщеть свое властные пенези албо долг переведеный, 
але таковый сам долг свой и пересуд платити винен будеть заразом того ж часу 
по сказанью, не отходечы от того ж вряду нашого. А естли бы упорне платити не 
хотел, тогды жалобная сторона на он час маеть своими пенезьми вряду пересуд 
дати, а вряд то ему при головной суме на листе судовом и увяжчом доложити 
и на именью такового упорного ему отправити маеть. Так же и от долгов по 
змерлой руце, по которой потомки повинни пересуд платити. А што се дотычеть 
того, хто се от чого оттяжеть, тогды паметного, яко от великое так от малое 
речы и сумы пенежное не повинен больш дати вряду нашого кождому иншому 
суду толко чотыри гроши. Хотя бы теж и колко колконадцать учасников або 
сябров в одной речы оттягалосе, тогды пред се не больш паметного толко чотыри 
гроши вси мають дати. К тому теж от печатованья вечностей, кгды хто кому 
именье продаеть, даруеть, записуеть, на вечность заменяеть и даеть сознаньем 
своим, обличне пришодши до вряду нашого земского с записом своим властным, 
тогды тот, хто именья набываеть, судьи паметного чотыри грошы, а подсудку 
два грошы, а аи запечатованье выпису с книг того сознанья вечности другие 
чотыри гроше судьи, а подсудку от печати его два гроши маеть дати. А над тую 
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устаю не мають врядники наши земские болш пересуду, паметнаго и от печатей 
брати под виною на сторону, в которое бы над тую уставу больш поневольно 
было взято, дванадцатьма копами грошей А што взял назвыш, совито вертнути 
маеть, которую вину винен будеть тот вряд наш земский за первшим позвом 
суду головного, а за присегою стороны жалобное укривжоному заплатити. Тым 
же обычаем и вряд наш кгродский пересуды и паметное от речей судовых, также 
и от сознанья вечности и яких иных записов, талый водлуг тое уставы нашое, 
вышей описаное, маеть брати. Потому ж и иншие, хотя не судовые державцы, 
тивунове и иншие всякие врядники замков, дворов и волостей наших, около 
бранья пересудов и наметного противку всякого вряду и стану шляхетского 
и их слуг, бояр и подданых заховатисе мають. А где бы вряд наш кгродский, 
воевода, староста або державши судовые над тую уставу и фалу земскую, што 
больш на ком взяли, тогды так же повинни будуть за первшим позвом суду 
головного, за доводом таковым, яко вышей описано, тую ж вину дванадцать коп 
грошей и што взял, совито стороне заплатити. И тым же способом на именью 
такового врадника моцно отправено то быти маеть через возного поветового 
за листы суду головного до вряду нашого земского албо кгродского о том писа-
нымж. и далей в той отправе поступуючи водлуг артыкулов, в сем же розделе 
о отправах речей сужоных описаных. А где бы не сами воеводове, старосты и 
державцы и тивуны, але врядники их над тую уфалу, больш на ком што взяли, 
тогды укривжоный водлуг артыкулу тридцать семого, в сем же розделе, нижей 
описаного, поступовати и справедливости собе доводити маеть. А на неоселых 
в сем паньстве врадникох наших тые вины мають быти стороне отправлены 
через посланца нашого на маетности его рухомой.

АРТЫКУЛ 6
Устава доходов писаром земским и кгродским, и о позвех писару 

в его речи, также иншим врядником, и теж против врядников
Писару земскому и кгродскому от кождых позвов, або мамрамов двух 

на позвы по грошу, от листу заручного – гроши чотыри от листу упоминаль-
наго – гроши два, от вписанья позвов в реистр – грош, от напису воланья ку 
праву, альбо якого застановенья сторон, альбо зданья в нестанном – грош, за 
уписованье у книги – грош, от выписов с книг, оповеданья в кривдах поточ-
ных, и от сознанья возного – гроши два, от судовых листов на именья, люди 
и кгрунты, с права присужоные, и сознанья вечностей, и всяких записов, и 
теж переношенья записов з кгроду до земства за такий выпис, што будеть на 
аркушу – грошей дванадцать; а естли на двух аркушах албо и больш – гроши 
двадцать чотыри, а на паргамене бы и на важнейшая речь – грошей сорок осм; 
а паргамин, шнур и воск сторона повинна дать от листов увяжчих – по шести 
грошей, от листу отосланого по отправу до иншого повету грошей шесть; от 
листу заповедного около кгрунтов пенных – два гроши. А над сюю уставу писары 
больш вытегати не мают под виною на сторону дванадцатьма копами грошей, 
и под верненем того, што бы над тую уставу взял, з совитостью, яко о том у 
вышшом артыкуле о судьях ест описано. Теж, естли бы писар земский хотел 
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кого позвати ку праву, в том же повете до того ж суду земского, тогды маеть 
сам собе позвы запечатати тою ж печатью нашою, оному повету даною, а судья 
альбо подсудок мает их ему подписати. Так же и на себе самого повинен писар 
земский позвы печатью нашою запечатати и подписати рукою альбо мамрам 
дать. А не всхочет ли писар на себе позвов або мамранов дати, тогды совитой 
вине, то ест двадцатма чотыром копам грошей подлегает, о што укривжоный 
водлуг артыкулу вышшого, пятого в сем же розделе, поступовати и права собе 
доводити маеть. Тое ж се и о выписех о поведанья кривд, сознанья возных часу 
роков земских и теж о выписех судовых и сознанья записов розумети маеть, 
иж в справах властных писаров земских судьи або подсудки подписывати их 
мають. Где бы теж хто листов упоминальных и иных правных потребовал, 
против которого с тых врядников земских, судьи, подсудка або писара, тогды 
против одному два их таковые листы печатовати мають, а писар подписывати, 
а против писара судья або подсудок маеть подписати, так же и в их потребах 
властных разумено и заховано быти маеть. А врядники кгродские так же ся и 
тым порадком в своих потребах заховати мають.

АРТЫКУЛ 7
О беспечности судьи, подсудка и писара земских, также вряду кгродского, 

по тому ж суду подкоморского и комисарского
Уставуем теж, естли бы хто кольвек пришедши до суду замкового, або 

земского, а там на суде албо хотя на улицы, будь теж в господе, и где кольвек 
под тым часом, поки роки земские, альбо рочки кгродские, водле порадку сего 
статуту отправованы будуть, судью, подсудка и писара земских, албо которого 
з урядниковь кгродских, словы доткливыми славе и почстивости его зсоромо-
тил, таковый маеть за нашу господарскую вину седети шесть недель в замку 
албо в дворе нашом. А такового обельжоного врядника навезати водлуг стану 
его шляхетского. А естли бы ранил, тогды горлом каран быти маеть, а ранному 
навезку совито на именью виноватого отправити. А пакли бы забил, таковый 
горло и честь тратить, а детям або близским забитого, головщина на именью 
виноватого совито отправена быти маеть. Ведь же обвиненый в таковых речах 
звлаща о забитье або зраненье врядника, не был ли бы за разом на горачом 
учинку пойман, маеть позван быти до суду кгродского, того ж повету, в котором 
се то станеть. А коли з суда за доводом так найдеться, тогды в том по суше 
каждого стану чоловек каран быти маеть, яко вышей описано. Ведь же такую 
речь, где ся почстивости дотыкати будеть до нас, Господара, отсылаючы, потому 
ж се маеть розумети и о беспечности суду подкоморского и комисарского, поки 
суды им злецоные отправовати будуть. А хто бы о такую речь, будучи до суду 
кгродского позван, на рок позваный не стал, тогды такового за даньем нам о 
том знати через лист того суду кгродского, маем росказати, выволати со всих 
паньств наших вечным выволаньем, яко бы се николи в границы паньства на-
шого не ворочал. А навезка або головщина предсе з именья такого непослушного 
плачона и отправована был маеть заразом скоро за позвы не станеть.
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АРТЫКУЛ 8
О уставленью возных и присязе их

Уставуем, хотечи мети, абы в кождом праве на врядех наших – земском, 
кгродском, подкоморском и комисарском – завжды порядок и справа обычайне 
шла, и для того даем моц, абы панове, воеводове в кождом повете судовом, где 
книги лежать, а в земли жомоитской, пан, староста жомотский, возных устав-
ляли, давали и подстригали шляхту, людей добрих и веры годных, цнотливых 
и оселых в том же повете, которых вряд земский и шляхта оберуть и дадуть 
сведецство о цноте и добром захованью их, через лист свой, так много, яко бы 
водлуг широкости повету потреба указывала. И кгды присягу возный учинить и 
имя его у книги кгродские, а потом и в земские книги на рокох вписаное будеть, 
тогды вжо таковый возный то все, што на вряд его возновский належить, слушне 
справовати можеть, и завжды чергою два албо три возные при суде кгродском 
мешкати будуть повинни, для вшеляких припалых потреб. А присегати возные 
мають тыми словы: я, Н., присегаю пану Богу, в троицы единому на том, иж 
я будучи возным в том повете маю верне, цнотливе, побожне и справедливе, 
на том вряде заховатисе, позвы и всякие листы его милости, господарские и 
врядовые справедливе и пильне относити и отдавати и на именьях покладать. 
Теж правдиве то, на што буду от стороны взят и што справедливе видеть и 
слышеть буду, кгвалты, бой, раны и шкоды, огледавши правдиве до книг вря-
довых заразом без проволоки сознавать, и все иншое справовать, што належить 
врядови моему не за посулами, не за подарками, ани для обетниц, ани за при-
язнею, ани за неприязнею, ани з боязни, ани боячисе жадных погрозок, одно 
водлуг Бога, и светое справедливости поступуючи, и кождому потребуючому 
без жадных змышленых вымов и проволоки на потребы правные ездити, так 
ми, Боже, поможи, а естли не справедливе – Боже, мя убий.

АРТЫКУЛ 9
Справа и вряд возного

Уставуем, иж возный присяглый с кождым часом за везваньем от кождого 
человека потребуючого, где кельвек его знайдеть, будь в дому его, в торгу и на 
беседе, и в дорозе повинен и без ведомости приданья и посланья врядового 
кгродского и земского и без квитов их на всякие справы людские не омешка-
ли ездить, ничим се не вымовляючи, и тое справовать: напервей, позвы наши 
господарские, дворные, земские, кгродские, подкоморские и суду головного 
до каждого и набольшого стану носити и ими позывати и рок складати; теж 
листы всякие наши и врядовые в справах людских подавати и на право часу 
чиненья одному от другого за листы упоминальными справедливости ездити, 
а за посланьем врядовым заповедать сторону, ижбы от права не отъеждчала, а 
по сказанью вряду земского або кгродского, присегу выдавать; при осветченью 
всяком быти и увязывать в именье, в кгрунты в презыскох, з выроку и с приднья 
вряду, так земского, яко и кгродского за листы их; а кгвалты домовые и иные 
всякие речи крвавые, розбой, раны головщины и иные кгвалты посполитые 
оглядовать и без приданья урядового маеть и до книг врядовых сознавати. А 
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завжды маеть при собе меть при кождой таковой, вышей помененой справе, 
двух шляхтичов, веры годных, для подпиранья вызнанья и сведецства своего. 
Вед же хлопские бои, раны, испашы вшелякие и иные шкоды тым подобные, 
меншые, о што честью, горлом и розлитьем крви, и везеньем, и выволаньем 
не карають, и штобы большей двадцати коп грошей не выносило, сам один и 
без стороны шляхты огледати можеть. Однако ж без каждого омешканья за ты 
день, а надалей за две недели, сам очевисто то все до книг врядовых пры квитех 
своих, которые зараз стороне дати повинен с печатью своею и с печатьми тое 
стороны и с подписью рук их, естли бы которий з них писати умел, маеть со-
знавати, окром яких квалтовных и слушных причин. За чим бы возный не мог 
за две недели до вряду сознать, а вряд кождый от возных, так посланых з уряду, 
яко и без посланья врядового от стороны взятых, маеть сознанье приймовати и 
до книг записывати, и выписы давать во всяких речах и жалобах людских, так 
земскому, яко замковому суду належачих. А таковые выписы с книг врядовых 
сознанья возного у кождого права приймованы быти мають. А кгды бы возный, 
не доехавши до книг и сознанья не учинившы, умер, тогды оная шляхта, которые 
бы на он час при возном стороною были, мають быти через сторону жалоб-
ную заразом скоро по смерти оного возного змерлого перед урядом ставлены. 
А тая сторона при квите том оного возного под сумненьем мають, то до книг 
сознати, чого будуть в той справе при возном сведоми. А тое сознанье их на 
вряде кождом за моцное принято будеть. А где бы возный што кольвек такового 
не пристойного справовал, або иж бы не справедливе сознал, а врядом своим 
ку шкоде которой стороне шафовал за якою ж кольвек причиною, або жебы 
на чию справу и потребу кому кгволи або про страх и пожиток свой заразом 
ехать, листов наших албо врядовых и позвов водле потребы сторон носити и 
подавати не хотел и роков судовых кому с позваньем омешкал, тогды за до-
водом слушным, ясным и достаточным, которий бы се з шкрутыний показал, 
каран быти маеть водле важности выступу своего. А меновите за неправдивое 
сознанье горлом, а за иншие меншие выступки маеть седеть у везенью на замку 
або в дворе нашом двенадцать недель и шкоду стороне поводовой пагородити за 
доводом. А в таковом обвиненью, звлаща только в речах меньшых, где о горло 
не йдеть повинен будеть возный справовать се без позвов часу роков земских 
або кгродских перед тым врядом, перед которым бы што ему о неслушною 
справу его, очевисте на вряде будучому, задано. А где бы очевисте на вряде 
не был, а хотя бы и был, а шло бы о такую речь, за што бы мел быть горлом 
каран, тогды укривжоный маеть его яко шляхтича оселого позвы перед уряд 
належачий, то ест где о горло идеть до кгроду, а в речах инших до земства по-
звати, и собе справедливости з ним за первшыми позвы, яко на року завитом 
доводити будеть. Теж винен возный листы наши соймовые военные и иншие 
всякие от вряду ему поданые без жадного омешканья до тых, до кого належати 
будуть, относити.
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АРТЫКУЛ 10
О доходе або заплате возному

Возному за працу его по тому маеть быти давано, то ест коли где на ко-
торую кольвек справу поедеть, тогды ему от мили по грошу у в одну сторону, а 
што назад поедеть, за то ничого брати не маеть. А если мили не поедеть, або на 
местцу позвы або якие кольвек листы господарские або врядовые дасть, огледати 
кгвалту, ран, бою, шкод або прислухивати чого будет, предсе ему от того грош, 
а от осветченья – грош. А где на увязанье поедеть, с тых же людей, в которые 
увязывати будеть, з службы по грошу брати маеть, а от полслужбы – полгроша, 
а с пустовщины таковое, которую пашуть – полгроша, а от моркгу – пенезь 
один, а от сумы пенезей отправуючи ее на рухомых речах, от копы по два пе-
нези брати будеть. А от пустовщин и моркгов пустых доход возному сторона 
жалобная винна при увязанью дати. А ей то потом от стороны противное при 
его суме сказаной часу выкупенья заплачено быти маеть. А от огледанья ис-
паши и от окопованья шкоды возному грош, от воланья сторон за позвы ку 
праву – грош, от заказыванья на рокох ку праву – грош.

АРТЫКУЛ 11
О беспечности возного, будучи ему на справах вряду его належачих, 

так же и стороне, при нем будучой
Уставуем теж, естли бы хто возного на справе за листы воевод, старост, 

вряду замкового и земского, албо суду головного трибунальского, люб теж 
вряду подкоморского и комисарского албо и без листов будучи ему на справах, 
вряду его належачих, сам або через слуг подданых своих, збил албо листы от 
него отнявши, содрал албо возного, люб сторону позвы, листы ести примусил 
албо поличковал, волосы або бороду рвал, и тым вряду не учстил, тогды тако-
вый кождый маеть быти о то позван на рок завитый до вряду земского альбо 
кгродскаго, где сторона жалобная похочеть, на першие роки. А там за доводом 
слушным маеть навезати возного совито водле стану его. А за нашу вину на 
замку албо дворе поветовым дванадцать недель седеть у вежи верхней, а сто-
рону, которую бы при возном збито або, яко вышей описано, обельжоно, маеть 
также за слушным доводом навезати совито водле стану, якого будеть, и шкоду 
возному и стороне, и естли се ей што в тот час станеть совито заплатити. Пакли 
ж бы конем хвосты поурезано альбо поранено, тогды за то винен будеть только 
коня конем навезати и за то седенья не понесеть. А где бы претивная сторона 
за сказаньем суду земского або кгродского седети, навезок и шкод платити не 
хотела на час, от вряду назначоный, тогды таковый еще в другую совитую запла-
ту навезок и шкод присужоных для тое противности своее попадеть, што вряд 
возному и стороне за разом водлуг порядку о отправах речей сужоных нижей 
постановеного на именью такового отправити маеть. А тое непослушенство 
его з стороны седенья вряд земский або кгродский, перед которим се то при-
точить, маеть нам, Господару, ознаймити, а мы, Господар, тому не фолькгуючи, 
без всякое проволоки, и откладанья на инший час, але заразом взявши о том 
от того вряду нашого ведомость через лист отвороный, такового обвиненого 
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и вряду нашого непослушного, маем зо всих земль паньства нашого казати 
выволати. А пак ли бы хто возного на таковых справах, вряду его належачих, 
або сторону, при нем будучую, забил, таковый, будучи о то притягненый до 
суду кгродского и с права поконаный сам горлом каран, а головщина забитого 
совито за именья его плачона быти маеть. А за нестаньем стороны обвиненое 
вряд в том далей поступовати маеть. И мы, Господар, за отосланьем, врядовым, 
заховати се против таковых будем, водлуг артыкулов, на суд кгродский около 
речей крвавых описаных. Одно ж за головщину и шкоды такого возного, або 
стороны забитое вряд заразом, скоро позваный не станеть, совитое сказанье и 
увязанье в именье такого свовольного и непослушного дати маеть, положивши 
на листе увяжчом еще так великий заклад, яко самое речы скажеть. А где бы 
што с тых речей менованых возному, або стороне ку зельживости стало се не 
от самого пана, до кого бы был послан, але от слуг, подданых и от кого кольвек 
иного з дому або на именью оного, будь при бытности пана в том дому, або в 
небытности его, а он бы, будучи о то позваний того се не знал, жебы се то мело 
стать з его росказанья, тогды с через тот же вряд, до которого будеть позвано, 
росправа маеть быть вчинена таким обычаем, яко в той мере о посланцох на-
ших в розделе первом артыкуле двадцать четвертом ест описано.

АРТЫКУЛ 12
О печати нашой господарской, земской и теж о печатех врядовых, 

которыми што мает быти печатовано
Теж мы, Господар, даем под гербом того паньства нашого, Великого княз-

ства Литовского погонею печать, до кождого повету, на которой ест написани 
около гербу имя того повету. А тую печать писар земский присяжный у себе 
сам, а не хто иншый ховати маеть, которою печатью и под тытулом нашим по-
звы мають быти печатованы и выдаваны. А иные никоторые листы, выписы и 
сознанья, кроме только самых позвов, тою печатью не маеть быть печатованы, 
але будуть печатованые всякие листы того вряду земского, судовые выписы и 
сознанья, листы упоминальные, увяжчие и иные печатьми судиною и подсуд-
ковою, а подписовгяш рукою того ж писара земского.

АРТЫКУЛ 13
О книгах земских и кгродских, где мають быти хованы, и о местцу 

на отправованье судов земских и теж о выдаванью, кому потреба укажеть, 
выписов албо видимусов

Уставуем теж, хотечи то мети, и приказуем, абы в кождом таковом повете, 
где суд земский ест в замку албо в дворе нашом судья, подсудок и писар земский 
посполу з шляхтою, и всими иными станы опатрыли, збудовали таковые местца, 
где бы завжды книги земские безпечне от вшелякое пригоды были захованы. 
Про то воеводове и старостове судовые в кождом воеводстве земли, повете, 
в замку або дворе нашом судовом схованье доброе и варовное поступити им 
на то винни будуть. А где бы таковых схованей не было, тогды на збудованье 
склепу ку захованью книг местца пристойные в замкох и дворех нашых указати 
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и подати и сами ж таковые воеводове и старостове судовые оное схованье книг 
земских доброю сторожою под кождым часом опатровати мають. А кгды роки 
отсужоны будуть, тогды по выволанью роков мають книги еще не мней трех 
дни лежати, при которых мають быти не отъеждчаючи судья, подсудок и писар 
для сознанья уписованья и выписов бранья, для иных потреб шляхетских. А 
розъеждаючисе, мають иншие первших роков книги вложити и заховати в скри-
ню моцную за трима замками, от которых один ключ будет у судьи, другий – у 
подсудка, а третий – у писара, и печатьми своими запечатати мають. Але книги 
тых одных судовых роков, с которых се по отсуженью их будуть розъеждчать, 
мають быти у писара земского, яко врядника присяглого, аж до других роков 
судовых, а то для порадного справованья и на чысто переписанья книг. А писар 
в том часе, межи роков переписавшы тые книги начысто, маеть их на других 
рокох до одное скрини и захованья з судьею и с подсудком, яко о том вышей 
доложоно, положити и потом их не отворати, аж весполок з судьею и с под-
судком, кгды того потреба укажет. И вжо так завжды толко от роков до роков 
судовне отправуючих, писари земские, поветовые мають у себе книги ховати. 
А гды трои роки отсужоны будуть, тогды по отправенью четвертых роков вжо 
тые справы прошлых троих роков в одны книги через писара знесены и вязани 
быти мають. К тому теж воеводове и старостове судовые в кождом воеводстве, 
земли и повете местца пристойные на збудованье домов для отправованья судов 
земских недалеко замков и дворов наших судовых вряду земскому и шляхте 
указати и поступити мають. А врядники земские со всими станы оного повету 
будуть повинни, яко тое схованье книг судовых у замку албо у дворе, так и тот 
дом судовый збудовати с тых пенезей, яко то особливою уфалою ест постанове-
но, што за моцно держано быти маеть. Тым же обычаем воеводове, старостове 
судовые книги кгродские в добром схованью варовне ховати мають. А кгды 
который воевода або староста судовый с того света зыйдеть албо если бы есмо 
которого з их с того вряду на иншое воеводство албо староство преложили, 
тогды врядники их кгродские або они сами повинни будуть тому старосте, 
которому оное воеводство або староство дано будеть, вси книги кгродские, в 
том же повете при въеханью его на тот вряд перед шляхтою, зараз в целости 
здати. А выписы або видимусы, так с тых книг перших воевод и старост, яко в 
кождый вряд с книг своих справ кождому, кому кольвек того потреба указывати 
будеть, без вшелякого затрудненья и проволоки мають давати листы с подписом 
руки писара кгродского присяглого и с печатьми самих воевод, старост або их 
врядников судовых, наместника албо подстаростего и судьи кгродского.

[…]

[…] АРТЫКУЛ 36
О присязе старост замков и дворов наших господарских судовых
Постерегаючи мы, Господар, с повинности нашое справедливости светое, 

жебы на вшеляком местцу в боязни божой отправована была, так уставуем, иж 
кождый староста замков и дворов наших судовых, которие не суть в лавицы 
рады нашое и до рады на чиненье, захованье и помноженье справедливости 
и покою посполитого не присегали, так тые вжо, што тепер стороства такие 
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судовые мають, яко и которые потом з ласки нашое господарское, мети будуть, 
мають тепер держание такие староства, скоро по зыданью ку вживанью сего 
поправеного статуту на перших рочкох кгродских. А тые особы, которым по 
выданью сего теперешнего статуту поправеного на перших по том их вступенью 
на тые староства рочкох кгродских, теж при собранью шляхты, которые в тот 
час прибудуть, присегу на суды зделати, ротою судьи земского, а поколь того 
не учинить, потуль врядом своим шафовати не можеть. Ведь же тые воеводове 
и старостове, теперешние украинные, которые перед нами, Господарем, присягу 
на вряды свои учинили, вжо не будуть повинни повторе присягати. […]

[…] АРТЫКУЛ 38
Абы суд кгродский рочков не отметкивал, хотечи то мети, 

абы справедливость без отволоки кождому укривжоному доходила
Уставуем, абы воеводове, старостове судовые, а в небытности их, ино вряд-

ники их судовые рочков судовых кгродских под тою ж присегою своею, на вряд 
их учиненою, не омешкивали, але их кождого месяца отправовали. А который 
бы з урядников кгродских, на которые рочки кгродские за хоробою своею або 
за потребами своими властными на тых же рочкох, або рокох земских, под тым 
часом отправуючих в иншом повете припалыми, на рочки не прибыл, тогды на 
других рокох винен будеть перед шляхтою поведити, под тою ж присегою, на 
вряд его учиненою, иж под часом тых рочков, на которые не прибыл, правдиве 
хор был, або свои властные потребы правные на рочкох кгродских або рокох 
земских в иншом повете мел. А где бы который с тых врядников кгродских без 
правдивое обложное хоробы або властное пилное потребы своее в другом по-
вете на рокох, не маючи рочков судовых, омешкал або неслушне розорвал, а то 
бы се до трех разов на него показало, таковый вряд свой тратить. А воеводове, 
старостове повинни будуть такого непильного и недбалого врядника своего, 
кгды на то него правне доведено будеть с того вряду зложити, а на тое местце 
иншого уставити.

АРТЫКУЛ 39
О кривдах в речах крвавых, суду кгродскому належачих, кому бы се деяли 

от воевод, старост судовых и их врядников кгродских судовых 
з их оселостей

Постерегаючи мы, Господар, того, абы всим подданым нашим однакая 
и ровная справедливость одному з другим деялася, уставуем, иж где бы хто з 
воевод, старосте судовых албо з их врядников судовых кгродских, наместник, 
або подстаростий будь теж судья, або писар, маючи именья в том же повете, где 
они суть врядниками судовыми, а с тых таких именей своих кому якую кривду 
в речах крвавых и што кгродскому суду судит прислухаеть, будь сами або их 
врядники, слуги бояре и подданые учинили, а они б з своих слуг подданых 
справедливости о то укривжоному вделати не хотели, тогды воеводове, старо-
стове сами о то мають быти позывани с тых именей своих до иншого близшого 
вряду и суду кгродского того повету, с которим будеть о границу з оным другим 
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поветом, в котором ся што будеть стало, кладучи позвы через возного того ж 
повету, с которого и позвы выйдуть на том именью их, с которого се кривда 
дееть. А врядников их судовых, естли жалобная сторона не схочеть до воеводы 
и старосты позвати, тогды вольно ей будеть позвати тако ж, яко вышей описано, 
до другого прилеглого суду кгродского, а воеводове, старостове и их врядники 
в оном другом повете не вымовляючи се вызваньем з своего належного повету, 
повинни будуть перед тым другим урядом за позвы становитисе и росправу в 
таких речах водлуг права приймовати. А зостанут ли в чом с права винни, тому 
тот же вряд, которий судил, и отправа на них и о селостях их, водлуг порадку 
сего статуту чинити маеть. Оповеданье, теж и записыванье тых кривд и всяких 
иных поступков правных маеть быти чинено, где жалобная сторона похочеть, 
або в том же кгроде того повету, где се што станеть, або на том же другом 
уряде, до которого и позванье в сем артыкуле указано. […]

[…] АРТЫКУЛ 63
О том, где бы воевода, староста або судья, подсудок и писар так замковый, 

яко и земский вряд, або подкоморий комисар, седечы на суде, 
кого соромотил, або ся на кого рукою торгнул

Теж уставуем, иж кгды бы хто с тых вышей мененых врядников наших, 
седячы на суде, кого словы неучстивыми соромотил, тогды тот такий врядник, 
за доводом явным слушным, маеть на замку шесть недель седети. А если ж 
бы который воевода, староста або который з их врядников судовых кгродских 
албо теж судья, подсудок, писар земский або подкоморый, альбо комисар сам 
кгвалт местцу нашому господарскому и суду учинил, а кого на суде ранил, 
таковый врядник горло тратить. А пакли бы забил, таковый горло и честь тра-
тить, а навезка або головщина з именья его совито маеть быти плачона. А о 
то укривжонои стороне такого врядника волно будеть позвати на рок завитый 
до нас, Господара. Вед же хто бы свовольне дал вряду причину словы и рукою 
торгнулся, и початок учинил, а тот врядник в обороне, примушоный початком 
его брони добыл, ранил або забил, таковый за слушным выводом от тое вины 
и каранья волен будетъ. […]

Роздел ДЕВЯТЫЙ
О ПОДКОМОРЫХ В ПОВЕТЕХ И О ПРАВАХ ЗЕМЛЕНЫХ, 

О ГРАНИЦАХ И О МЕЖАХ
АРТЫКУЛ 1

О установленью подкоморых в поветех и о прысязе их
Уставуем, иж в кождом повете маеть быти подкоморый присяглый и оселый 

в повете том, также и в земли жомоитской. Вед же того вряду полкоморства 
иначей давати не маем, одно за обраньем на то певных особ чотырех через обы-
вателей кождое земли и повету тым порядком, яко обиранья иншых врядников 
судовых: земских, судьи, подсудка и писара ест в сем статуте описано. А с тых 
особ обраных и нам от станов поданых кого се нам напрыстойней видети будеть, 
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того мы, Господар, з верхности нашое господарское, на тот вряд преложим и 
привильем нашим его потвердим до живота его або до подвышенья на иньший 
який болший вряд або достоеньство А первей, нижли тым урядом подкоморским 
справовати будеть, маеть прысягу на тот вряд свой на першых рокох судовых 
земских, перед врядом судовым земским и перед всими иными станы, так на 
роки прыбылыми вчинити тыми словы: Я, Н, присегаю пану Богу всемогущому 
в троицы единому, иж на вряде том земском подкоморском, который з ласки и 
з рук его королевское милости, беру его королевской милости господару своему 
милостивому и обывателем того повету верен буду, справуючы тот вряд верне 
а справедливе так на суде моем подкоморском, яко теж при чиненью границ и 
пры сыпанью копцов, и поправенью меж, ничого большей на том уряде не по-
стерегаючы, одно справедливости светое, и не даючи се ни в чом уводити, ани 
приязни, ани з вазни, ани даром, и погрозок ни чиих не дбаючы, и сторонам 
не радечы, ани боячисе никого, толко самого пана бога а справедливость его 
светую перед очима маючи. Также справы мое подкоморские на всем верне 
справуючы, споры обудву сторон з сказаньем, через мене учиненым, пилне до 
книг своих судовых уписуючы и с книг выдаючы, так ми, Боже, поможы.

АРТЫКУЛ 2
О повинности и владзы вряду подкоморского

Во всих розницах земляных и граничных за отосланьем от суду земского 
або кгродского мають подкоморые моцью зверхности нашое и владзы уряду 
своего давати позвы по стороны под именем и печатью своею и с подписю ру-
ки своее и за тыми позвы своими от поданья их, так очевистого, яко заочного 
рок завитый на выезд на кгрунт складати за шесть недель о всякие розницы 
земленые и иные входы пожытки. Которые ж позвы подкоморого мають трва-
ти от взятья их до поданья албо положенья стороне толко через год. А хто, 
позвы взявши, до году ими не позоветь, тот потом иншие позвы отновити и 
взяти маеть. А за позвы выехавшы подкоморый на кгрунт пенный и огледав-
шы довод права листов, и знаков граничных, и светков, чые листы лепшые, и 
знаки граничные певнейшые, и светки слушнейшые, тую сторону мает ку до-
воду прыпустити и. выслухавшы доводу, водле статуту маеть кгрунт пенный 
и границы сказати, копцы и знаки граничные учинеть. А хто в кгрунте винен 
зостанеть, тот кгвалт платити повинен; а навезки всякого стану и головщызны 
людей простых, также шкоды вси за доводом слушным правным заразом там 
же на кгрунте, не откладаючы того на иншый час и до иншого суду, сказати и 
на то все лист свой судовый под печатью своею и с подписом руки своее дати. 
И колко кгвалту, навезок, головщын, шкод подкоморый скажеть, то через лист 
свой отвороный винен будеть вряду тому судовому земскому або кгродскому, 
от которого первей отосланье к нему тое справы было, ознаймити. А вряд тот 
судовый за отосланьем и ознайменьем подкоморого маеть стороне поводовой 
отправу на именью стороны противное водлуг артыкулов, в сем статуте вышей 
о отправе речей сужоных постановеных, учинити. А где бы з обеюх сторон вы-
воду правного на письме або теж и знаков граничных явных, слушных не было, 
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толко бы светки ставили, тогды поводовая сторона при жалобе своей маеть 
быти ку доводу прыпущона, то ест ку светкам, веры годным и ку прысязе их и 
самого жалобника. Вед же где бы поводовая сторона пущала на прысегу стороне 
позваной самой албо з светками ее, а она бы се за прысегу добровольне узела, 
тогды за прысегою реч одержить и кгвалту, боев, шкод волен будеть. А хто бы, 
взявши се зе прысегу, не учинил бы ее, тогды реч тратить. […]

[…] АРТЫКУЛ 6
Абы подкоморыи повинности вряду своего досыть чынил

Уставуем, иж подкоморыи от року сторонам за позвы его прыпадаючого 
никоторыми иными причинами вымовляти се и проволоки справедливости 
людской чынити не маеть. Под тою ж присегою своею, на вряд его вчиненою, 
окром где бы его зашла хороба обложная, тогды он через листы свои винен 
будеть сторонам обу двум о том знати дати. А по выздоровенью подкоморого 
сторона жалобная знову о то сторону свою противную позвати мает. А подко-
морыи на другом року винен будеть то перед сторонами под тою ж прысягою 
своею на вряд его учиненою поведити, же правдиве такою хоробою хор был, же 
для нее на оный рок прибыти не мог. А где бы подкоморыи, не будучы хор и 
обмовы хоробою не чинечы, вряду своего пилен не был и ку зволоце справед-
ливости на рок завитый не прибыл, таковый повинен будет стороне поводовой 
за кождый омешкалый рок шесть рублей грошей заплатити, а о тую вину волно 
будеть стороне жалобной позвати его до суду земского на рок завитый. Вед же 
сторона жалобная по заложенью позвом подкоморого стороны своее противное 
маеть подкоморому о том на далей за две недели через возного и сторону, и 
через лист отвороный враду земского або кгродского дати знати. А который 
бы подкоморыи без причины хоробы своее до трех разов роков за позвы его 
зложоных омешкал, таковый вряд свой тратит. […]

[…] АРТЫКУЛ 9
О доходех подкоморого и о книгах его

Уставуем, иж доход подкоморому такий мает быти, яко тут нижей описано: 
от позвов его – по грошу, от листу, который будеть писан до участников албо 
других подкоморых – по два гроши; от листу, который будет писан, рок прекла-
даючи, – два грошы; от писанья справы до книг – грош, от выписов судовых по 
тому, яко писару земскому албо кгродскому в роз-деле четвертом постановено, 
за лист отсыланья презысков на отправу до вряду – шесть грошей. А за працу и 
проезд подкоморого маеть ему заплата быти таковым обычаем: от копца кождого 
нарожного – по двадцати чотыри грошы литовских, а от посредних копцов от 
кождого – по грошей дванадцати. А вед же копцы один от другого не мають 
быти чинены ближей, одно через пять шнуров волочных, окром того, где бы ся 
граница закривеная прыдала, и частейшых копцов потребовано. А где бы теж 
копцов потреба не была, одно прегоненье межы было, тогды от таковое межы 
от каждых пети шнуров – волочных дванадцать грошей. А пересуду от сумы 
сказаное подкоморый по тому ж, яко и иные судьи земские и кгродские, брати 
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маеть, а вси справы, позвы и листы, и выписы всякие подкоморый рукою своею 
подписовати маеть. А книги подкоморого по смерти его мають быти отдаваны 
до вряду земского судового того повету ку захованью их пры книгах земских. 
А кому з них выписов яких потреба будеть, тому мають быти выдаваны с под-
писью писара земского и с печатью судьи и подсудка.

АРТЫКУЛ 10
О установенью через подкоморого коморников

А иж бы отправа всяких справ вряду подкоморого належачых, омешка-
нья и затрудненья никоторого не прыймуючы, але тым снадней, окром всякое 
проволоки и продлуженья, скуток и конец свой справедливость прыймовала. 
Прото в кождом повете подкоморый ку помочы своей маеть обрати одного або 
теж и двух коморников шляхтичов, у повете оселых, людей годных, статочных, 
в праве умеетных и писати умеючых, которые на рокох судовых, перед каш-
таляном або маршалком поветовым и перед урядом земским, а в небытности 
кашталянов, маршалков – перед урядом судовым земским и иными станы, на 
роки прыбылыми, мают прысегу таковую ж, яко сам подкоморый на вряд свой 
подкоморский, учынити. Ведь же тые коморники мають быти от подкоморого 
за недоспехом его самого посылани ку розсудку и граниченью и иным справам, 
вряду подкоморскому належачым, за позвы самого подкоморого, толко в речах 
малых, не важных, где бы шло о волоку кгрунту, або менш, маючы на то моц и 
владность такую, яко и сам подкоморый. И доход коморником от границ, копцов 
и меж маеть быть такий, яко подкоморому. А на большые, важнейшие речы сам 
подкоморый ездити и росправовати то повинен. А где бы кому суд коморни-
ка которого не подобалсе, о то отзов ити мает, яко и от подкоморого до суду 
головного. Одно ж естли бы се што в справе, в писанью и в поступку иншом 
яком через коморника поблудило, нижли бы прышло до розсудку скутечного 
о границы, о такие речы росправа з ними маеть быти перед подкоморым. А 
подкоморый винен з них справедливость чинити от прынесенья к нему жало-
бы надалей за две недели, и моцон будеть облуженья их поправити. А где бы 
в том чыненью справедливости с коморником, або в яком самого подкоморого 
облуженью, звлаща под часом заочного его сказанья, где апеляцыя быти не 
могла, кривда се стороне видела, тогды о то подкоморого волно позвати до суду 
головного на рок завитый и там, где под оным часом суд головный будеть.

АРТЫКУЛ 11
О том, где бы в кгрунте земленом от самого подкоморого 

кривда кому деяласе або ему от кого
Паклиж бы кому от самого подкоморого албо подкоморому от кого иного 

кривда в кгрунте деяла се, таковый укривжоный мает сторону свою противную, 
водлуг науки и описанья сего статуту, до вряду належного позвати. А там, на 
вряде, с права прыйдет ли до того же выезду на землю не потреба будеть, тогды 
в таковой речы мають з уряду судового земского две особы судья с подсудком. 
А естли бы тые оба два быти не могли, тогды з одным з них, которым писар 
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земский на тот кгрунт пенный выеха-ти, и то промежку сторон водлуг права 
розсудком своим скончыти. А рок такому выезду, если се такая справа у суду 
земского точыти будеть, маеть быти очывисте сторонам зложон завитый, по 
доконанью роков земских в чотырох неделях. А естли такая реч с подкоморым 
отослана будеть на кгрунт от суду кгродского, тогды сторона поводовая маеть 
свою противную сторону позвом тых двух врядников судовых, земских, кото-
рые там поспети выехати будуть, такеж, яко и подкоморого позвом на шесть 
недель и на рок завитый позвати. А если бы зима зашла, же бы перед снегом 
граничити се не могло, тогды рок за позвы и очывисте маеть быти складай по 
збеженью снегу водлуг уваженья часу слушный и прыстойный. Апеляцыя и 
от тых двух врядников, где бы се кому суд их не подобал, маеть ити до суду 
головного, яко и от подкоморого. А за выеханьем комисарским тые врядники 
такеж, яко и о подкомором написано, винни будуть на оную границу выехати, 
и суда свого комисаром справу дати. А комисары водлуг права то кончыти 
будуть. А за проезд и працу тым врядником земским не иншый доход в такой 
справе маеть быти, як подкоморому, а межи собою то напол делити будуть. А 
справы такие такеж до книг подкоморских уписовать, и до книг земских або 
кгродских сторона собе перенести маеть. […]

Статути Великого князівства Литовського: у 3 томах. – Том 3: Статут Великого князівства 
Литовського 1588 року: у 2 кн. – Кн. 1. – Одеса, 2004. – С. 373; 382; 407; 428–441; 462–463; 
483–484; 554–555; 558–559; 561–563.

№ 140

1589 р. Люблін. – З Ординації, що встановлювала норми виплат зі Скарбу 
на утримання урядників і служників двору короля Сиґізмунда ІІІ, із визна-
ченням кола обов’язків окремих категорій двірських служників

ORDYNACJA NOWA ZAPŁATY DWOROWI 
KRÓLA JM ZYGMUNTA III

Ordynacyja nowa zapłaty dworowi Króla JM Zygmunta III, który koronowan 
jest w Krakowie dnia 27 Decembris Roku 1587

Przez Kró[la] Je[go] M[ości] samego, tagże Ich Mci Pany Urzędniki i Rady 
Koronne spisana i do skarbu tak koronnego jako i nadwornego podana w Lublinie 
diebus Mai A[nno] 1589

Przypatrzywszy się KJM porządkom i solucyjom wszystkiego dworu przodków 
naszych, tak JM Zygmunta Augusta sławnej pamęci Wuja swego, jak i Stefana ante-
cessora swego, niedawno zmarłego, po którym regimen szczęśliwie przyjąć raczył, 
nie zda się JKM jedno jak nabli ej do tego przystąpić, rzeczy wszytkie w klobę swą 
wprawiwszy, które jako teraz, tak i po tym moderowane być muszą. A nie będą miały 
wykraczać z liczby dawnej i porządku, jakoż nad liczbę mianowaną KJM przyczyniać 
woli nic nie ma, czego panowie urzędnicy na dworze, tak koronni jako i WKsL, a 
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napilniej panowie podskarbiowie koronni i WKsL, tagże i nadworni i pisarze ich w 
skarbie przysięgli pilnie przestrzegać mają.

Panowie urzędnicy
Którzy z dawna do regestru dworskiego należą, nie mają mieć więcej popisanych 

koni jako zako za ś. pamięci Zygmunta Augusta i Stefana Królów Polskich. Solucyja 
z pany dworzany jednaka na każdego konia na ćwierć, która ma mieć niedziel 13, 
fl. 15.

Panowie dworzanie
Acz popisać każdy z nich może koni wedle dostatku swego i jako Królowi JM 

Panu swemu przysłużyć się będzie chciał. Ale na większe poczty zapłaty mieć nie będą 
jedno najwięcej na koni 6, drudzy na koni 5, na koni 4, na koni 2; na ćwierć lata na 
każdego konia po fl. 15. Wszakoż w popisowaniu koni panowie marszałkowie mają być 
ostrożni, aby nie pierwej ceduły do skarbu nie dawali tym, którzy koni popisują, ażby 
dostateczną wiadomość mieli, jeśli tej służbie i z jakim pocztem dosyć uczynili.

Wszystkiego dworu, tak panów urzędników jako dworzan, więcej być nie ma 
jedno koni 500.

Gdzieby nad tę liczbę KJM dworzan więcej przyjąć raczył, solucyja im iść nie ma 
z skarbu dotąd, aż się miejsce otworzy. Na każdą potrzebę, za opowiedzeniem panów 
marszałków albo innych urzędników na dworze przy bytności ich mci, z rozkazania 
KJM poczty wszyscy nemine excepto, tak w zbrojach z kopiami z innem rysztonkiem 
i ochędostwem, jako bez kopii i zbroi według czasu potrzeby nemine excepto, kto-
kolwiek konną służbę ma, będzie powinien poczet zupełmą mieć, na wszytkie drogi 
i w sze regu pod jed ą chorągwią jachać wszyscy będą mieli. Z zupełnymi poczty, nie 
naprzód ani w bok, ani nazad, a ktoby pocztu powinnego nie stawił, od płacej onego 
quartału odpadnie i służba jego dalsza na łasce KJM zostanie.

Tymże pp. urzędnikom i pp. dworzanom nie będzie bezpieczno odjechać od 
dworu KJM, nie uprosiwszy się u KJM i nie opowiedziawszy się pp. marszałkom, a 
gdy odjeżdżać który będzie, ma mieć cedułę do pp. marszałków, której oni dawać 
nikomu nie będą mogli, aż za wiadomością KJM; takową cedułę do skarbu nadwor-
nego p. podskarbiemu nadwornemu albo pisarzowi jego, który zawsze przy dworze 
praesens będzie, ma okazać albo i oddać, a to aby około absencyjej nie było zatrud-
nienia, gdyż KJM absencyi płacić nie każe, jedno którzy zasługiwać praesencyją swą 
będą żołd sobie naznaczony. A takowa absencyja tak z konnych, strawnych, jako i 
jurgieltnych z osobna i od obroków stajennych i piwnicznych ma być przez pisarze 
skarbowe dedukowana.

Gdzieby który odjechał za wolą KJM i za okazaniem ceduły w skarbie, takowy 
będzie miał sześć niedziel wolnych do zapłaty. A który dłużej nie będzie, a w tym 
czasie się nie wróci, wyrazić mu skarb będzie powinien ostatek toties quoties, by 
odjechał. A któryby więcej aniżeli półroka absens był, oprócz urzędników koronnych 
i nadwornych, takowy z regestru dworskiego będzie wymazan, legalia impedimenta 
zachowawszy każdemu, gdy tego komprobuje legittime.

Któryby też non pedita venia odjechał ani ceduły do skarbu oddał, a ćwierć 
lata się całą absentował, takowy z regestru dworskiego ma być alienowan.
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Gdy zaś nazad do służby KJM przyjeżdżać będą, tagże pp. marszał kom opo-
wiedzieć się powinien i cedułę od niego do skarbu wziąć, aby skarb szkody nie miał 
i on tagże.

Gdzieby się okazało, żeby dworzanin, który popisować miał cudze konie, a 
swoich pod pocztu nie miał tak wiele, jako głosić chce, a za tym powinności swej nie 
czyniłby zadość, takowy za opowiedzeniem KJM przez marszałki ma być od służby 
KJM wolnym uczyniony.

Solucyja dworska za wiadomością urzędu marszałkowskiego być ma, a to dla 
czystości równości, aby jeden nie więcej, niżliby mu przyszło za ten czas, jako solucyja 
będzie odpowiednia, upominał się w skarbie. A pisarze w skarbie płacić nie będą 
mieli, aż regestr ręką KJM albo panów marszałków będzie podpisany.

Temu wszystkiemu dwór KJM podlegać ma in suo genere około opowiedania, 
odjechania od dworu i przyjeżdżania nazad. Panowie urzędnicy, dworzanie, trukczaszy, 
sekretarze, doktorowie, salariaci, komornicy przez ichm. pany marszałki, a inni przez 
swoją starszy jako sіudzy komorni, pacholęta komorne i inni, także srebrni, odżwierni 
przez JMP podkomorzego; pp. harcerze przez starszego swego, tagże i pacholęta; kawal-
katorowie przez pana koniuszego i inni wszyscy słudzy stajenni; muzycy, lutnistrzowie, 
kantorowie, trębacze, bębenice przez starszego klerykę. Czeladż kuchenna przez pana 
kuchmistrza; myśliwcy, sokolnicy przez p. łowczego. A gdzieby starsi folgę jaką albo 
konwiwencyją czynili, za powiedzeniem skarbowi koronnemu przez pany marszałki 
i za rozkaza niem KJM zapłata ma być zatrzymana.

Straż przy KJM, gdy tego potrzeba będzie, ze wszystkiego dwora KJM pp. mar-
szałkowie postanowią, a ktoby temu dosyć nie czynił, w zapłacie ma być karan.

Panów trukczaszów nie ma być więcej jedno osób nro 12. A iż ich jest teraz 
więcej, zostać mają drudzy na służbie dworzańskiej, a to gdy by absentes byli do pew-
nego czasu, jako niżej przy wpisaniu jest opisano.

Harcerzów więcej nie ma być także osób nro 50. A pachołki mają mieć dorosłe 
do osadzenia koni tak wiele, żeby ich zawsze w swym porządku było koni nro 100.

Powinność ich
1. Konie aby mieli do pocztu godne i sіugi na nich z dobrym rysztonkiem. A 

ktoby nie miał koni zupełna, traci służbę nam.
2. Tą sto koni w drodze w ordynku sami i sługami swemi przy star szym po-

rządnie jeżdzić powinni pod straceniem pienędzy.
3. Gdy KJM w miasto wjeżdża, a zwіaszcza do stołecznego miasta albo głów-

nego, z hałabardy pieszo do pałacu KJM prowadzić mają. Z którymi chodzić jako z 
bronią KJM pod straceniem pieniędzy strawnych toties quoties.

4. Dzienną straż wedle naznaczenia przed pokojem KJM czynić powinni. Ci 
też i na przejezdkę przy KJM jeżdzić mają. A ktoby z KJM zarazem nie wyjechał i 
KJM nazad nie przyjechał, pieniądze strawne toties quoties traci.

5. W barwie od KJM do każdej posługi chodzić mają.
6. Z długimi rusznicami przy KJM jeżdzić powinni albo z krуtką.
7. Ktobykolwiek do jakiego nierządu ze strony białogłów, także zwad i rozlania 

krwi dał jaką przyczynę, za głośnym dowodem, takowy od dworu precz i za nim się 
przyczynić nie godzi.
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8. Absentes służbę konną i strawne tracą, którzy nad cztery niedziele dłużej 
mieszkają, a ten, któryby swowolnie odjechał choć na jak mniejszy czas, od służby 
się KJM sam odtrąca, której mieć dalej nie ma.

9. Uczciwość wszelaką i posłuszeństwo starszemu od KJM naznaczonemu czynić 
powinni, który też pod wiarą swą nieposłusznych KJM albo urzędowi ma odnieść.

10. Gdy też starszy ich odejdzie, tego, co na miejscu swem zostawi, słuchać 
powinni pod takowymiż wyżej opisanemi winami.

11. A ktobykolwiek z tych sług KJM temu postanowieniu dosyć nie czynił, a 
swowolnie występował, takowy precz od dworu.

12. A ci wszyscy mają być przysięgli, KJM cześć i wiarę we wszystkim zachować.
Panów komorników do posyłania z listy ma być osób nro 40.
Podlegać będą tym powinnościom, co o panach dworzanach napisano. A starszy 

ma zawsze o nich wiadomość skarbowi dawać. A jeśliby w tym był niedbały, strawne 
ma pieniądze tracić, a innego starszego KJM naznaczy.

Gdy w sprawach KJM bywają posyłani z listy, zwykli się niektórzy wracać w 
ćwierć lata i drudzy póżniej, takowych KJM dalej za komorniki mieć nie chce, ani 
im zapłaty dawać, wszakoż jeśliby w daleką drogę miał, na to przystojne baczenie 
ma być.

Muzyków, lutników, kantorów, pacholąt do zapłaty nie ma być tylko osób nro 24
Trębaczów wszystkich polskich i szwedzkich tylko osób nro 12
Bębenic osób nro 2
Sług do srebra jako pierwej osób nro 2
Odżwiernych osób nro 8
Kuchennej czeladzi osób nro 16
Rzemieślników obozowych osób nro 6
Kowalów obozowych nro 2
Sług obozowych osób nro 10
Kowalów stajennych osób nro 4, to jest:
do leczenia koni 1
do koni jeznych 1
do koni wozowych 2
Masztalerzów nic więcej jedno jako koni nadjeznych, a przy nich paupę opa-

trywać powinien każdy
Wożnic wedle cugów koni, a na zaszkodę więcej nie ma być jeno wożnic 4
Myśliwców, sokolników i innych łowców osób nro 6
Pieszych do urzędu marszałkowskiego osób nro 10.
Wszystkich albo wszystek ten dwór KJW, tak w liczbie wiele ich będzie miało 

być, jako i w zapłacie, przyczynion przez KJW nie będzie, oprócz żeby odmianę jaką 
uczynić JKM raczył. Wszakoż żołdu nie przyczyniając, gdyż się na skarb oględać 
potrzeba. A ktoby tak z panów urzędników, dworzan i sekretarzów i innego dwora 
KJM opatrzenie jakie od KJM wziął, ma ustępować od solucyi dworskiej, według woli 
i nazna czenia KJM, jeśli nie in toto tedy in bona parte, aby się też drugim dosta wać 
mogło.

Obroki stajenne, owies, siano, słoma, którym są naznaczone, pro tem pore et 
loco będą dawane. Wszakoż kiedyby komu z jakiej przy czyny dawane nie były, pie-
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niądz zamiennie mieć mają, każdy korzec kra kowski kładąc po gr 4. A siano, słomę 
na konia po gr 1 1/2 na dzień.

Szafować owsem jednak nie będzie miał obroczny, jedno według po dania regestru 
skarbowego, a każdy dzień, taże i tydzień ma się dowiadować, któryby z obroczników 
odjachał, aby się owies, siano i słoma temu nie dawała, ale aby im owies zostawał na 
drugie dni, o czym sługa pp. podskarbiów, tak koronnych jako i WKsL, który tako-
wy owies skupować i sposabiać będzie, wiedzieć zawsze i kontra regestr wydatków 
mieć powinien, przymiarki na KJM zostawać mają, obrocznicy nie mają sobią tego 
przywłaszczać, gdyż na służbę swą każdy zapłatę mieć będzie.

Obroki surowe, które na drodze dworowi z skarbu albo na stacjach gotują, tak 
rozdawane być mają przez spiżarnego jako z skarbu instrukcyja będzie dana, niko-
mu nic nie ujmując, czego panowie marszałkowie i skarb tak koronny, jako WKsL 
mają dojrzeć i swe sługi dla spróbowania dać mają. Jednak śpiżarny powinny będzie 
każdego noclegu aż do miejsca rekognicyją mieć od każdego. A gdzie rekognicyi nie 
pokaże, skarb tego śpiżarnemu przyjmować nie ma, prócz sług drobniejszych, którzy 
reko gnicyi dać nie umieją, ale starszych mają świadectwo dać.

Urzędnikom
Jm. panu marszałkowi wielkiemu koronnemu na konie 24 per fl. 15 zapłata na 

komorze celnej poznańskiej
Jm. panu podlaskiemu jurgieltu do roku fl. 2000, strawnych per fl. 15, miasto 

chleba i piwa pro quartale per fl. 15, owsa kor. 12, siana i słomy na koni 24
Jm. panu marszałkowi nadwornemu jurgieltu fl. 4000, koni 12, jur gieltu dwor-

skiego fl. 720
Jm. panu podczaszemu koronnemu jurgieltu na Tucholi fl. 2000, koni 10, 

strawnych fl. 10, miasto chleba i piwa fl. 300
Jm. panu podskarbiemu nadwornemu jurgieltu fl. 600, koni 10, straw nych fl. 

520, miasto chleba i piwa fl. 400, owsa kor. 10, siana i słomy na koni 24
Jm. panu krajczemu nadwornemu koni 8, strawnych fl. 520, miasto chleba i 

piwa na rok fl. 420, owsa kor. 6
Jm. panu podczaszemu nadwornemu jurgieltu fl. 1000, koni 8, straw nych w 

niebytności p. podczaszego koronnego fl. 10
Jm. panu podstolemu jurgieltu fl. 300, koni 8, strawnych fl. 7
Jm. panu chorążemu dwornemu koni 8, miasto koni 4 jurgieltu fl. 240
Jm. panu Maciejowskiemu koniuszemu koni 8, strawnych fl. 8, mia sto chleba 

i piwa fl. 104, owsa kor. 12, siana i słomy na koni 24
Jm. panu obożnemu koni 8, strawnych fl. 7, owsa kor. 6, siana i sło my na koni 12
Jm. panu kuchmistrzowi jurgieltu dworskiego fl. 400, stół z kuchnie KJM i 

potrawy warzone, miasto chleba i piwa fl. 400, owsa kor. 4, siana i słomy na koni 8

Panom łіożniczym
[…]*

* Тут і далі опущено переліки прізвищ двірських служників, передусім – середньої та нижчої 
категорій.
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Panom dworzanom
P. Jan Bełżecki jurgieltu fl. 360, tenże na starostwie stężyckim jurgieltu ma fl. 

1000, koni 6, jurgieltu dworskiego względem koni 4 fl. 240
P. Bułakowski jurgieltu z ceł dworskich fl. 500, koni 6
P. Jakub Pilchowski koni 6, względem koni 2 jurgieltu dworskiego fl. 120
Р. Zygmuntowi Myszkowskiemu koni 6, względem koni 2 jurgieltu dworskiego 

fl. 120
P. Prokopowi Pieniążkowi koni 6, jurgieltu dworskiego tagże fl. 120
P. Raczkowi koni 6, jurgieltu dworskiego tagże fl. 120
P. Bekiesz
P. Krzysztof Wolski
P. Jerzy Latalski
[…]

Panowie trukczaszy
Tych za Króla JM Stefana było nro 12. A teraz, iż jest przyjętych i wpisanych 

nro 25, zostać do czasu mają, wszakoż któryby absens byłz jakiejkolwiek przyczyny 
od dworu do niedziel 13, już trukczaski służby mieć nie będzie jedno dworzańską a 
nad tę liczbę, która teraz jest 25, więcej miejsca mieć nie będzie, ażby zaś do starej 
służby przyszło. A nie więcej ich być zawsze ma jedno nro 12. Tagże któryby służby 
tej nie odprawował i powinności swej dosyć nie czynił z jakiejkolwiek przyczyny, tagże 
od tej służby ma być alienowan, a na dworską wpisaс.

P. Suchodolski koni 6, jurgieltu dworskiego fl. 100, strawnych fl. 3/10
[…]

Panowie sekretarze
Za Króla JM Stefana nie było ich do płacej dworskiej jedno osób nro 8. Teraz, 

iż jest ich niemała liczba do solucyi dworskiej, KJM przyjmować raczy tylko nro 
16. A na potym liczba ich nie ma być, ale gdy inni ustępować albo też powinności 
swej dosyć czynić nie będą, tedy na ich miejsce mają inni sukcedować, ci którzy od 
solucyi dworskiej teraz są odłączeni, ale onej skarbu koronnego albo z prowentów 
koronnych repet

Do solucyi dworskiej ci są naznaczeni
Jm. ks. Fogelwerder jurgieltu fl. 500, strawnych, gdy praesens bę dzie, fl. 6
P. Marcin Broniowski jurgieltu dworskiego fl. 360, temuż oprawy miasto straw-

nych jurgieltu dworskiego fl. 208
P. Zamojski jurgielt na cle koronnym fl. 1000, jurgieltu dworskiego gdy praesens 

będzie, fl. 360 […]
Inni panowie sekretarze do solucyi dworskiej należeć nie będą jako:
P. Heideisztein na prowentach ma mieć naznaczone, co mu KJM naznaczył, 

jurgieltu fl. 1000, do czego służby zwykłej 360 fl.
P. Zieleński wojewoda płocki, p. Streptowski, p. Paczek, p. Kra sowski, p. Na-

rzymski, p. Maliszewski, p. Rembowski, p. Węgliński tych osób nro 8, iż przy JKM 
nie bywają obecni, w skarbie albo na prowenciech koronnych mają mieć salaria na-
znaczone podług łaski KJM
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P. Krzysztof Dzierzek jurgieltu fl. 409/10, strawnych fl. 208, te obedwie sumy z 
prowentów koronnych ma mieć naznaczone

P. Stefanowski jurgieltu fl. 200, strawnych fl. 416, te obedwie sumy, które miał 
za KJM Stefana za swój urząd, z prowentów koronnych ma mieć naznaczone

Panowie harcerze
Tych więtsza liczba bywać nie ma jedno osób nro 50. A gdzieby który od KJM 

był przyjęty, nie ma sukcedować, aż gdy miejsce wakować będzie. Czego skarb ma 
pilnie przestrzegać […]

Doktorom i kapellanom
Ks. Skarga teolog jurgieltu dworskiego fl. 200, strawnych fl. 5, na dzień chleba 

rżanego bochenków 6, białego bochenków 6, piwa kufli 6
Ks. Bernatowi jurgieltu dworskiego fl. 200, strawnych naznaczonej było fl. 5, 

ale miasto pieniędzy półmiski z kuchnie KJM są naznaczone za obiad potraw nro 5, 
a na wieczerzę nro 4, na dzień chleba rżanego bochenków 6, białego bochenków 6, 
wina garniec 1, piwa kufli 6

Ks. Jan Fin, ks. Jakub Olsztin, ks. Adam Belga, ks. Piotr Szwed – osobom tym 
nro 4 każdemu z nich do roku jurgieltu po fl. 100 strawnych każdemu fl. 5, tymże 
rżanego chleba bochenków nro 14, białe go chleba bochenków nro 8, piwa kufli 14, 
wina olla 1, owsa tymże kor. 6, siana na koni 12

Ślaski kleryka jurgieltu dworskiego fl. 20, strawnego fl. 2, rzanego bochenków 
3, białego bochenków 2, piwa kufli 3, temuż w drodze dla apparatów i jego samego 
koni nro 2

Medykom doktorom
P. Bucelli doktorowi jurgieltu na zamku krakowskim fl. 841/20, z kuchni KJM 

mieć będzie: rzanego bochenków 12, białego bochenków 8, wina oll[ae] 1 1/2, piwa 
kufli 15, owsa kor. 2, siana na koni 4

P. doktor Oczko jurgieltu w skarbie fl. 360, strawnych, gdy praesens będzie, fl. 
4, owsa kor. 2, siana na koni 4

P. doktor Gosławski, póki praesens będzie, jurgieltu dworskiego fl. 200, straw-
nych fl. 4, owsa kor. 2, siana na kom 4

Salariatom świeckim
[…]

Pacholętom na koni 2
[…]

Pacholętom pokojowym
[…]

Panowie komornicy
Według naznaczenia KJM w instrukcyi przy tym regestrze opisanej, nie ma 

być większa liczba jedno nro 40 i tak wiekom solucyja ma być czyniona, przestroga 
wszystkiego jako wyżej opisano. A drudzy do solu cyi nie będą należeć, póki się miejsce 
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nie trafi, czego starszy ich pilnie przestrzegać i skarbowi na każdy dzień o odjechaniu 
każdego sprawę dawać będzie powinien […].

Muzykom
P. Krzysztofowi starszemu jurgieltu dworskiego fl. 200, strawnych fl. 5, rzanego 

bochenków 8, białego bochenków 6, piwa kufli 8, owsa kor. 2 1/2, temuż na pacho-
ląt i śpiewaków nro 6 strawnych fl. 1, sukna falendyszowego samemu łokci 10, a na 
pacholęta po łokci 7

Organistom nro 2, każdemu z nich jurgieltu dworskiego fl. 100, straw nych fl. 
4, owsa każdemu po kor. 1, siana koni 2

Kicher, Bauman, Sowa, Jasiek, Paweł, Grocholski tym muzykom nro 6 każdemu 
jurgieltu dworskiego po fl. 100, strawnych fl. 2, każdemu owsa kor. 1, siana na koni, 
tymże sukna po łokci 9

Śpiewakom
Walentinus, Głogowski, Grzegorz, Leszczycki, Nadolski, Abrek, Bachus, Wielicz-

ka, Piątkowski, Ramułt, Nablinski, Iłża, Kałowski, Żniński tym osobom 14 każdemu 
jurgieltu dworskiego po fl. 40, strawnych fl. 1/10, każdemu owsa kor. 1/2, siana na 
koni 1, sukna każdemu po łokci 9

Lutnistom nro 2, każdemu z nich, gdy praesens, po fl. 150, strawnych fl. 3, 
owsa po kor. 1/2, siana na koni 2

Trębaczów nro 8, każdemu z nich jurgieltu dworskiego po fl. 40, strawnych po 
fl. 2, owsa po kor. 1, siana na koni, sukna każdemu po łokci 9

Bębenicy sukna łokci 9, jurgieltu dworskiego fl. 40, strawnych fl. 2, owsa kor. 
2, siana na koni 4

Bębenica chłopiec sukna łokci 5, jurgieltu dworskiego fl. 20, strawne przy bę-
benicy swym

Sługom do srebra
[…]

Odżwiernym
[…]

Czeladzi kuchennej
[…]

Rzemieślnikom
[…]
Krawców nro 2, miasto chleba każdemu po fl. 2 Górski namietnik sukna łokci 9, 

kożuch za fl. 5, strawnych fl. 3 Palacz Andrzejek z pomocnikiem społu jurgieltu dwor-
skiego fl. 8, strawnych fl. 0/20, rzanych bochenków 2, piwa kufli 2, sukna łokci 6

Łaziebników 2, każdemu z nich strawnych po fl. 0/20, rzanego bo chenków 2, 
piwa po kufli 2

Piekarzom 2:
Koncz sukna łokci 9, jurgieltu dworskiego fl. 66/20, piwa kufli 4 Grabski drugi 

piekarz sukna łokci 9, jurgieltu dworskiego fl. 40, piwa kufli 4
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Łowcom myśliwcom
[…]

Myśliwcom do psów
[…]

Czeladż stajenna
[…]

Czeladzi obozowej
[…]

Sigismundus Rex

Ordynacja dworu Zygmunta III z 1589 roku. – Warszawa, 2004. – S. 46–83. Мова польська.

№ 141

1589 р. Варшава. – З постанови варшавського вального сейму про ревізію 
країв подільських і руських; місця урядників Брацлавського і Волинського 
воєводств; коректуру прав і звичаїв цих самих воєводств; придушення 
“української сваволі”, а також про Трибунал Волинського і Брацлавського 
воєводств, зокрема, порядок обирання і приведення до присяги суддів; 
організацію судочинства, місця проведення судових засідань; писарів і 
зберігання книг

[…] 69. Rewizya kraiow podolskich i ruskich
Naznaczamy rewizory Nasze do Rusi i Podola na oznaczenie miejsc, po ktore 

by wieczności miały być dawane. Ktorzy na blisko przyszły sejm relacyą rewizyi Nam 
przysłać będą powinni.

[…]

75. Miejsca urzędnikow Bracławskiego i Wołyńskiego woiewództw
Postanawiamy też, aby urzędnicy ziemscy w tych woiewodztwach, także dyg-

nitarze przez Nas kiedy będą dani, aby mieisca swe obyczaiem mieisc koronnych 
woiewodztw odprawowoli, tym porządkiem: podkomorzowie, chorążowie, sędziowie, 
stolnikowie, podczaszowie, łowczowie, cześnikowie, miecznicy, skarbnicy, wojscy.

76. Korrektura praw i zwyczaiów woiewodztw tychże
Naznaczamy czas, dzień świętego Jana Chrzciciela blisko przyszły [24 VI 1589] 

na mieiscu tym kędy sejmiki insze odprawuią, aby obywatele onych woiewodztw oso-
by pewne między sobą obrawszy, korrekturę praw swych pisali. Na ktorą korrekturę 
generalną koronną do Lublina na przyszły święty Marcin [11 XI 1589] pro cognitione 
deputatów koronnych przysіać będą powinni.

[…]
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81. Zahamowanie ukrainnego swowoleństwa
Z strony ludzi swowolnych woiewodztw Ruskiego i Podolskiego i inszych, ktorzy 

przeieżdżaiąc granice koronne, zagranicznikom gwałty i szkody czynią, pakta z po-
stronnemi państwy sąsiady koronnemi wzruszaią, nic nie bacząc na niebespieczeсstwo 
Rzeczypospolitej, ktore by za czasem stąd urość mogło. Deputuiemy kommissarze 
Nasze z sejmu niniejszego, ktorzy wszytkie te swowoleństwa sądzić i karać maią do 
przyszłego sejmu tylko. Plebeios na gardle karać, ktore plebeios panowie ich, abo u 
których by byli arestowani abo ich pozew zastał, postawić na roku peremptorie. A 
gdzie by uciekł, przysięgę uczyni, iako non dedit causam aufugiendi, ani o nim wie, 
tak że arest i pozew go u nich nie zastał. A szlachcice osiadłe statutem koronnym 
de guerris uczynionym, sądzić i karać maią. A gdzie by się co też trudnego trafiło, 
zwіaszcza z osiadłemi szlachcicami, czemu by rozsądkiem swym zdołać nie mogli, tedy 
do Nas iako najrychlej pro informatione posіać maią. Także nieosiadłego szlachcica 
karać i sądzić, nie odsyłaiąc pro informatione do Nas podіug występku każdego. A 
ieśliby szlachcic nieosiadły nie stanął, tedy ma być odesłan na sejm na wywołanie i 
publikowanie bezecnym. A tak maią czynić sprawiedliwość iako z rzeczy przeszłych, 
tak i przyszłych, do sejmu przy szłego wyżej mianowanego, na którym wieczny obyczaj 
tej tam sprawiedliwości i pohamowa nie tych swowoleństw, laudo communi statutum 
opatrzymy […].

II. TRYBUNAŁ WOŁYŃSKIEGO 
I BRACŁAWSKIEGO WOIEWODZTW

Zygmunt Trzeci, z łaski Bożej Krol Polski, Wielkie Książę Litewskie, Ruskie, 
Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Kijowskie, Wołyńskie, Podlaskie, Inflantckie etc. 
etc. i Królestwa Szwedzkiego własny dziedzic i przyszły krol.

1. Oznajmuiemy wszem wobec i każdemu z osobna, komu to wiedzieć należy, 
iż My maiąc wzgląd i osobliwe baczenie na obywatele woiewodztwa Wołyńskiego 
i Bracławskiego, którzy w tak wielkim niebezpieczeństwie od przyległego a bardzo 
prędkiego nieprzyjaciela z innemi woiewodztwy przyległymi, Ruskim, Podolskim, także 
i inszemi i pogranicznych zamkow dzierżawcami, dla zachowania granic ziem tych 
krwie przelewać nie litowali. Czego iako przed przywróceniem do Korony Polskiej, 
tak i po wcieleniu, przodkowie Nasi i My sami z rzeczy oczom podanej doznaliśmy, i 
chcąc chęci ich łaską Naszą królewską im nagrodzić i ich umysły a związki wcielenia 
ich do Korony tym więcej ugruntować, tak iako przy szczę śliwej Koronacyi Naszej, 
wszystkim zarówno stanom duchownym i świeckim obywatelom Korony oboiego 
narodu, prawa, swobody, przywileje, daniny służące trzymać, zachować przyrzekli-
śmy. Nie przywodząc w żadną wątpliwość ani spor wszystkich praw i postępkom, ale 
używanie ich w całości zachowując, one wszystkie wedle własności i brzmienia słow 
rozumie jąc, iako o tym szerzej prawa, przywileje na Uniej i konstytucja w Krakowie 
na pomienionej Koronacyi Naszej obmawia. Do tych swobód wolności przydaiem i 
osobliwie mocą sejmu te raźniejszego z pozwoleniem wszech stanów duchownych i 
świeckich, także posłów ziemskich, poprawę praw i ich postępków prawnych, na tym 
sejmie walnym, przez posły tego woiewodztwa podane iako się w sobie maią, dosyć 
czyniąc żądności ich, za prawo mieć chcemy. I oso bliwe artykuły waruiemy i onym 
iako członkom ciała prawdziwego i głowy nierozdzielonej, porównanie sądow trybu-
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nalskich, ich spraw ziemskich, podkomorskich, kommissarskich, grodzkich i innych 
wszelakich, tą konstytucją Naszą sejmową wyrażamy i sposуb około sprawiedliwości, 
na ktorej wszystek rząd domowy należy i z ktorej wszystkie dobre obyczaje w każdej 
Rzeczypospolitej pochodzą, postanowienie niżej opisane uczyniliśmy.

2. Porządek do obierania sędziów
Naprzód do obierania sędziow, sejmiki tym woiewodztwom składamy na dzień 

i czas pewny w Trybunale Koronnym opisany, to iest na pierwszy poniedziałek po 
Narodzeniu Panny Maryi w roku teraźniejszym [11 IX] tysiąc pięćset ośmdziesiąt 
dziewiątym w woiewodztwie Wołyńskim pierwszego roku w Łucku, drugiego w 
Wło dzi mierzu, trzeciego w Krzemieńcu, i tak altematą bywać ma. A w woiewodz-
twie Bracławskim zawżdy w Winniczy. A potym zawżdy każdego roku na tenże rok 
i dzień wyżej opisany, do obierania takowych sędziów, do tych sądow trybunalskich, 
na miejscach przyrzeczonych, tym to obiema woiewodztwom i takimże porządkiem, 
sejmiki mocą niniejszego sejmu naznaczamy.

3. Obieranie sędziów
Na ktorych sejmikach każde z tych woiewodztw obrać będzie powinno mię-

dzy sobą, to iest woiewodztwo Wołyńskie z powiatu Łuckiego osуb dwie; z powiatu 
Włodzimierskiego dwie; a z powiatu Krzemienieckiego osуb dwie. A woiewodztwo 
Bracławskie osób dwie, ludzi god nych, bogobojnych, cnotliwych, rodzaju szlacheckiego 
i obywatelow tamecznych, prawa i zwyczaiow sądowych tamecznego prawa umiejętnych 
i osiadłych. A gdzie by ktory takowy był obran z tych, ktorzy na inszych sądziech 
zasiadaią, gdyby się trafiła sprawa za pozwu odesła niem abo za appellacyą od ktorego 
z nich, ten na ten czas na sądzie w onej sprawie wotować nie ma, i wyniść, gdy insi 
wota swoie podawać poczną, powinien będzie. A ci obrani sędziowie do drugich 
tylko sądów trwać maią, a insi na ich mieisce do tego sądu abo trybunału głównego 
obierani być maią, czasu i dnia obierania tych sędziуw wyżej naznaczonego, tak iż 
żaden z elek tów powtore na te sądy nie ma być obieran do lat czterech, oprócz tego 
gdzie by się w którym woiewodztwie na tegoż wszyscy jednostajnie zgodzili, a iżby 
się tego podiął, uprosili. Ktemu ieśliby też z tych woiewodztw dla ktorejkolwiek przy-
czyny elekcja nie doszła abo śmierć, abo choroba ktorego elekta zakroczyła, abo też 
rozrуżnienie iakie między niemi samemi przeszko dziło, tedy ci maią ostać na sądziech 
trybunalskich, których większą część szlachty na sejmiku obierze i onym instrukcyą 
podpisze i podpieczętuie, co trybunał rozsądzić ma koronny.

4. Przysięga tych sędziów
Obrani sędziowie z onych woiewodztw na czas i miejsca tym sądom naznaczone 

ziechawszy się, przysięgę iako w statucie ich sędzia ziemski przysięga, oni też takową 
uczynić maią, z tym dokładem, iż zmowy i porozumienia w żadnych sprawach z 
żadnym nie czynić, radzić, przestrzegać, rad tajemnych odnosić i podarków brać nie 
będzie. A iż też nie starał się, aby na te sądy obran był, i nie iest sługą rękodajnym 
ani jurgieltnikiem ktorego pana. Także deputaci koronnych woiewodztw winni będą 
pod obowiązkiem przysięgi swej z tymi deputaty wołyńskiemi sprawy obywatelow 
wołyńskich, bracławskich ziem prawem ich własnym sądzić.
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5. Jako sądzić maią
Gdyż wszyscy obywatele tych woiewodztw, Wołyńskiego i Bracławskiego iednakiej 

wolności praw używaią, tedy też wszyscy rуwno tymże jednakim prawem ich, którym 
się sądzą, i iako na ten czas sobie praw swoich poprawili i ieszcze będą poprawować, 
u trybunału sądzić się maią. A to tym porządkiem, sprawiedliwie z regestru zaraz 
po woiewodztwach, nie odstrzelając się od prawa ich własnego, ani słow w statucie i 
praw ich opisanych wykładając, iedno tak iako się same w sobie rozumieją. A dekret 
z pisma czytaс ma być, na ktorym dwa deputaci z woiewodztw koronnych, a z tych 
woiewodztw dwa podpisać się maią. A gdyby się też trafiła rożność wot, maią raz, 
dwa i trzy znowu przez wota puścić i przy tej stronie zamknienie zosta wać ma, która 
za sobą dowody słuszne i prawne będzie miała, przy których większa część zamykać 
ma. A gdy duchownych sprawa rzymskiej religyi z tych woiewodztw przypadnie, tedy 
deputatów sześć wołyńskich, a sześć duchownych koronnych takie sprawy odsądzać 
maią. A gdyby z tych woiewodztw, Wołyńskiego i Bracławskiego, przez ktorą przyczynę 
sześci deputatów nie było, tedy aby równa liczba być mogła, na miejsce onego abo 
ich, polscy deputaci maią być przyłączeni i tymże prawem ich takowe sprawy powinni 
odsądzać będą. A gdy insze woiewodztwa koronne inszym prawem koronnym sądzić 
się będą, tedy ciż wszyscy deputaci tych woiewodztw, Wołyńskiego i Bracławskiego, 
będą powinni z temiż deputaty zasiadać i wotować. Wszakże w liczbie tylko z tych 
woiewodztw dwa głosy maią być policzone i ciż dwa tylko pamiętne brać maią.

6. Co sądzić maią
Sądzić maią sprawy wszystkie od sądów ziemskich i grodzkich, podkomorskich, 

kommissarskich, za pozwy, appellacyami, odesłaniem, limitacyami, inszym wszelakim 
obyczaiem i wszystkie insze ktorekolwiek za dworem Naszym Krolewskim idą, tak od 
urzędników, iako też z urzędów, o nieuczynienie odprawy dekretom, sądom, trybunal-
skiego głownego koronnego w tych rzeczach, ktore temu sądowi trybunalskiemu sądzić 
należy i osądzone będą, inszych doległości i ubliżenia sądów abo urzędów starościch i 
urzędników około nieuczynienia spra wiedliwości, tych wszystkich spraw, ktore bądż w 
trybunale, bądż w ziemstwie abo w grodzie przesądzone i na urząd do starostw i na 
uczynienie odprawy odesłane, gdzie by wedle tego odesłania bez wszelakich przewłok 
odprawowane nie były. Także i insze wszelakie sprawy ktorekolwiek, tak z dawnych 
iako i z nowych pozwów, przypozwow przypadać, a temu trybunału należeć będą, a 
tamże przed tymże sądem trybunalskim wszystkie strony w sprawach swoich sądowych 
rok i roki będą mieć, według ich appellacyi, pozwów, przypozwów, tak zawitych iako 
i niezawitych, odesłania, odłożenia i inszych wszelakich stopniów prawnych, iako za 
dworem mieć by mieli, żadnych nie wyimuiąc według ich kontrowersyi, spraw, dekre-
tów, appellacyi, ruszenia, odesłania, rospisow, odkładania i inszych punktów prawnych, 
żadnej strony prawa nie ubliżaiąc. Wyiąwszy tylko sprawy i własne kryminalne, to iest 
komu by szło o cześć, co wedle prawa ich, sądowi Naszemu na sejmie należy. A gdyby 
kto o co inszego na sejm abo za dworem kogo wyzywał, tedy gdy będzie uznano na 
sejmie abo trybunale, że nie słusznie wyzywał, ma dwanaście niedziel w wieży siedzieć, 
a winy sto grzywien i szkody stronie zapłacić, a sprawa ma być odesłana do należącego 
sadu. Wszakże w artykulech krymi nalnych, od sądu i prawa grodzkiego appellacya 
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ma być do sądu trybunalskiego, wyiąwszy tylko sprawy prawa majdeburskiego, rzeczy 
skarbu Naszego, ktore z ostrożeniem pewnym, sądowi Naszemu należeć będą. Także 
ieśliby kto starostę abo dzierżawcę o grunt Nasz pozwał, o takie dobra ma być sąd 
na sejmie, praw i przywileiow ich niwczym nie naruszaiąc.

7. Miejsca sądom
Iż Wielkiej Polski woiewodztwom Piotrkow, a Małej Polski woiewodztwom Lub-

lin ku odprawowaniu sądów trybunalskich naznaczone są, gdzie też te woiewodztwa 
Wołyńskie i Bracławskie z sądy swoiemi należeć będą, z tym dokładem, iż deputaci 
tych obudwu woiewodztw maią do Piotrkowa na czas niżej naznaczony zieżdżać się i 
spolnie z deputaty inszych woiewodztw koronnych, przysięgę wyżej opisaną na te sądy 
uczyniwszy, one odprawować. A odsądziwszy Wielkiej Polski woiewodztwa w Piotrko-
wie, maią ziechać na czas także wyżej nazna czony do Lublina, i także tam z deputaty 
innych woiewodztw koronnych, odsądzić wszystkie woiewodztwa Małej Polski.

8. Bespieczność sądow
Przed ktore to sądy osoba żadna iakiegożkolwiek stanu, dostojeństwa i god-

ności, ktora by sprawy swej nie miała, chodzić nie ma, aż kogo z regestru zawołaią, 
abo iako wiele uczestników do iednej sprawy należących, tedy nie z żadną zgraią do 
sprawy swoiej przystąpić i do gmachu wchodzić ma, abo maią, tylko samoczwartemu, 
to iest z prokuratorem a ze dwiema przyiacioły. A ieśliby ktory upornie wszedł abo 
napomniony wyniść nie chciał, abo w domu sądowym wołanie czynił, tedy ma być na 
nim skazana wina sowita czternaście grzywien, ktorą zaraz pod drugą takowąż winą, 
od sądu nie odchodząc, sądowi położyć powinien będzie, i przeciw nieposłusznemu 
odprawa rzeczy osadzonej iść ma. Przy wotowaniu aby żaden nie zostawał, oprócz 
tych, ktorzy do tego przysięgli sądu. Ktemu żaden na sejmiku obierania sędziów, iako 
i na mieisce, gdzie sądy będą odprawowane, aby nie śmiał przyjeżdżać i przychodzić 
z bronią i żadnemi innemi broniami, okrom miecza, korda, szable, szpady. A kto by 
śmiał z strzelbą abo inszą bronią wszelaką przyiachać abo z nią chodzić, aby piącidzie-
siąt grzywien winy był karan, zawicie nie chodząc do sądu abo od sejmiku, pod winą 
czternastą grzywien. A ieśliby kto upornie odszedł, tedy ma być odesłan na exekucyą 
wedle prawa do urzędu grodz kiego. A gdzie by kto na sejmiku obierania sędziow 
abo też w trzech niedzielach przed zaczęciem sądu abo też w trzech niedzielach po 
sądzeniu, iaką osobę szlachecką ranił abo zabił, tedy według statutu postąpić przeciw 
niemu, nie inaczej iedno iakoby to na sejmie przy Nas uczynił.

9. Czasy sądów
Sądy naprzód poczynać się maią zawżdy w Piotrkowie w poniedziałek pierw-

szy po świętym Marcinie [po 11 XI], a kończyć się maią do Kwietnej Niedziele. A w 
Lublinie też sądy począć się maią w poniedziałek pierwszy po Przewodniej Niedzieli, 
a sądzić się maią dokąd się nie skończą. Wszakże pod tym czasem odprawowania 
tych sądów trybunalskich, iako w inszych woiewodztwach i w powieciech koronnych, 
tak i w tych woiewodztwach Wołyńskim i Bracławskim, sądy ziemskie i grodzkie i 
podkomorskie, sądzone i odprawowane na roki i czasy swoie, naznaczone być maią.



270 № 141 .   1589  р .  Варшава

10. Utwierdzenie dekretow
A dekreta tych wszytkich sądów maią być tak ważne, iako Nasze Krolewskie, 

na sejmie uczynione. A ktobykolwiek na sejm, abo też przed Nas za dworem, od 
kogokolwiek iakimkolwiek obyczaiem ku skażeniu takowego dekretu od sędziow 
głownych był pozwan, tedy każdy takowy pozwany od pozwów i od rzeczy chociaby 
nie stał, za tym pozwem abo mandatem Naszym ma być wolen. A kto by ieszcze tak 
upomy być chciał, a przypowiedał się na takowe pozwy i na nich ieśliby co zaocznie 
odzierżał, takowe odzierżenie nie ma mieć żadnej ważności i nie może być ku żad-
nej szkodzie nikomu, ani przez urząd Nasz odprawowani być maią. A ieśliby też za 
przywodzeniem czyim do sądu pozwany na takowy pozew stał, tedy ten, kto wyzywał, 
powinien będzie sam abo prokurator iego, nie odchodząc z prawa, zapłacić winę sto 
grzywien, pod winą czternastu grzywien; ktorej wina sta grzywien połowica stronie, 
a druga połowica do skarbu Naszego być ma. A w sprawie osądzonej przez sędzię 
głowne, ieśliby się dosyć nie stało w odprawie, ma być odesłano do urzędu należnego, 
gdzie winowatych osiądłość iest, ku wykonaniu rzeczy osądzonej. A nadto prokurator, 
ktory by przeciw tym dekretom od kogo popierał, ma być skazan do wieże na tydzień 
siedzieć na dnie, gdzie by się im przed Nami sprawa iaka przytrafiła.

11. O pisarzu i chowaniu ksiąg
Pisarze ziemscy onych woiewodztw Wołyńskiego i Bracławskiego, gdy sprawy 

ich u tego trybunału odprawowane będą, maią i powinni będą przy tych sędziach 
być i tam przysięgę zwyczaiem Trybunału Koronnego uczyniwszy, z niemi zasiadać i 
księgi osobne mieć, tylko vorum nie wydaiąc, a wszystkie sprawy do tych ksiąg pis-
mem ruskim zapisować. Dekreta i sprawy wszelakie także pismem ruskim wydawać, 
za pieczęcią ziemską onego woiewodztwa abo powiatu, z ktorego będzie z tych woie-
wodztw wybran. To iest, z woiewodztwa Wołyńskiego herbowe pieczęci Krzyż, a na 
Krzyżu Orzeł. Także i woiewodztwu Bracławskiemu ma być pół Miesiąca a Krzyż. A z 
podpisem ręki swej, także i podpisem rąk deputatów trybunal skich przynamniej czte-
rech, ktorzy pisarze ich wczas przed początkiem sądów onych woie wodztw do Lublina 
przyieżdżać i sprawy ich do regestru porządkiem statutowym wpisować maią. A te 
księgi spraw ich pospołu z księgami spraw koronnych trybunalskich być maią cho wane. 
Których leżenie tak iako i polskich trybunalskich być ma. Na ktory czas powinien 
bę dzie pisarz trybunalski tych woiewodztw zieżdżać, pod winą stracenia urzędu, trzy 
razy po rządkiem z powiatów woiewodztwa Bracławskiego, czwarty raz do tych sądów 
głównych obierać. I tak zawżdy zachować się ma, ktory pisarz tym sposobem obrany, 
sprawy tych obudwu woiewodztw odprawować ma, to osobliwie waruiąc, ieśliby pod 
tym czasem odprawowania tych sądów głownych roki ziemskie w ktorym powiecie 
onych woiewodztw przypadły, a za obraniem z tego powiatu pisarza ziemskiego do 
Trybunału, sądzone być nie mogły. Takowe roki po odsądzeniu tych spraw i sądow 
głownych, we cztery niedziele za temiż pozwy odprawowane być maią.

Volumina Constitutionum. – Vol. 2: 1587–1609. – Warszawa, 2008. – S. 112–125. Мова польська.
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№ 142

1590 р., лютого 26. Варшава. – Привілей короля Сиґізмунда ІІІ про обрання 
Януша Жабокрицького кременецьким земським суддею

Жикгимонт Трεтии, Божю млстью корол полскии, вεликии кнзь литовскии, 
рускии, прускии, мазовεцкии, жомоитскии, ифлянтскии, киεвскии, волынскии, 
подляшъскии, Королεвства Швεдского власныи дεдич и пришлыи королъ

Jзнаимуεм тым ншим листом всѣмъ вобεц и кождому зособна, кому-
колвεкъ то вεдати налεжит, нинεшним и на потом будучимъ, кгды нам прεложоно 
и на писмε показано jт Пнов Рад и урядниковъ нших, ижъ часовъ нεдавно 
прошлых на соимику εлεкции чεрεз вεлможного Януша кнжати Jстрозского, 
воεводы волынского, зложоном, рады, дикгнитарε и рицεрство, шляхта jбыватεлε 
зεмли Волыньскоε повεту Крεмянεцкого, до Крεмянца зьεхавшися, порядком 
своимъ водлε статуту на мεстъцε зошлого Анътона Яловицкого, суди зεмьского 
крεмянεцкого, на тоε то судεиство εлεктов чотырох спосродку сεбε братю свою, 
людεи цнотливых, умεεтъных, в том повεтε jсεлыхъ, jбрали и имεна их до нас на 
писмε за пεчатъю того ж пна воεводы волынского тεпεр послали, просεчи абых-
мо jдного которого тых εлεктов на прεрεчоныи уряд судεискии призволивши, 
дали и утвεрдили. Тогды мы, чинячи досытъ праву посполитому и налεжности 
ншои королεвскои, и маючи тεжь ласкавоε бачεнε нашε за причиною Пнов Радъ 
ншихъ на вεрныε и пилныε заслуги jдного с тых то чотырох εлεктовъ, то εсть 
урожоного Януша Жабокрыцкого, которыи нε упослεжаючи ни в чомъ учтивых 
продков своих старожитного дому шляхεтского Жабокрыцких, почавши з мо-
лодых лεть своих, аж до сεго часу так в рεчах рицεрских, яко тεж в правныхъ 
и во всяких инъших справахь и припадьках завжды упрεимую вѣру, дѣльность 
и нεjмεшкалыε послуги, яко продкомъ ншим, такь жε намь самим и Рεчи По-
сполитои завжды статεчнε и пожиточнε jтдавал и jтдаεть. До чого всεго и 
впεрεдь, хотячи εго тым jхотьнεишого учинити, прото jныи уряд судεиство 
зεмскоε крεмянεцкоε за всякою владностю, присудом и пожитки прεрεчоному 
Янушу Жабокрыцкому дали εсмо и тымъ листом ншим даεмъ. Маεт jн по-
рядком звыклым, в правε посполитом jписаным, на тот уряд вступивши, всѣ 
справы судовыε пилнε а нεjмεшкалε jтправовати, спрадливост укрывжо-
ным чинити, судити и наказовати и во всεмъ ся пристоинε заховати таковым 
jбычаεмъ, порядкомъ и поступъкомъ, яко моц и владност того уряду в правε 
посполитомъ εстъ jписана, бεз всякоε над право jбтяжливости людскоε ажь 
до своεго живота альбо до большого достоεнством jпатрεня εго.

Што всѣмъ и кождому зособна, кому то вεдати налεжит, злаща jбыватεлεм 
воεводства Волынского а jсобливε повεту Крεмянεцкого, ку вεдомости при-
водим и росказуεмъ, абы εстε урожоного Януша Жабокрыцкого за властного 
судю зεмского крεмянεцкого мεли и εму зуполнε властность справ судовых 
признавали, мεстъца допущали, послушεнство, пожитки и всѣ налεжности 
правнε налεжачиε jтдавали и в таковом уважεни, чти εго маючи, в якои 
продковε εго, суди зεмъскиε крεмянεцкиε, были и вси иныε в других повεтεхъ 
бывают мяны.
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А для лεпшоε вѣры и свядεцства сεго листъ рукою нашою подписавши, 
пεчат нашу корунную до нεго притиснути εсмо росказали.

Писан у Варшавε, дня двадцатъ шостого мсца фεвраля року jт нарожεня 
Исусъ Хрыстова тисяча пятсотъ дεвεтъдεсятого а королεваня ншого року 
трεтεго.

У того привилεю пεчат коронная а подпис руки εго королεвъскоε млсти в 
тыε слова: Sigismundus Rex. Такъ жε и подпис руки писара канцлярии коронноε 
в тыε слова: Lawrin Piesoczynsky, notary.

ЦДІАК, ф. 22, оп. 1, спр. 8, арк. 45 зв.–46 зв. Запис в актовій книзі.

№ 143

1590 р. Варшава. – З ухвали варшавського вального сейму про повнова-
ження гетьмана коронного щодо забезпечення належного стану “замків і 
амуніції”, “порядку” на Україні і недопущення козацької “сваволі”; розміри 
податків у Волинському воєводстві та кількість збирачів податків

[…]
12. Opatrowania zamków i municyi.
Gdzie by to Pan Bog dopuścił, żeby nieprzyiaciel mocą wielką z działy i appa-

ratem woiennym w ziemię Nasze wciągnąć miał i udał się na dobywanie zamków i 
mieisc iakich, iż wiele należy na tym, aby w ręce iego żadne municye nie przychodziły 
i nie miał się gdzie sobić, postanawiamy uchwałą niniejszego sejmu, aby wszyscy, tak 
Panowie Rady, iako książęta i szlacheckiego stanu ludzie, którzy by chcieli zamki swe 
zatrzymać, takie opatrowali i osadzali ludźmi, strzelbą i żywnością, iakoby wytrwać i 
oprzeć się nieprzyiacielowi mogli. Kto by abo nie mógł abo nie chciał, abo miejsce i 
municya nie potemu była, żeby gwałtowi i impetowi wielkiemu wytrwać nie mogła, te 
aby wedle czasu i potrzeby były zrzucane abo palone, a działa, prochy i inszy apparat 
z nich zwożon, aby to w ręce nieprzyjacielskie nie przychodziło. O zamkach i muni-
cyach Rzeczypospolitej w Koronie moc daiemy hetmanowi koronnemu czynić to, co 
nalepszego będzie rozumiał, i które by nie mogły wydzierżać mocy nieprzyjacielskiej, 
kazać ie także znosić i palić.

13. Porządek z strony Niżowcow i Ukrainy.
Nierząd i swowoleństwo pograniczne, iż wszystkiego tego do czego na ten czas 

przychodzi, iest przyczyną i zapałem. Acz po czasie, ale iednak za barzo potrzebną 
być rozumiemy, aby wżdy się kiedy to opatrzyło i obwarowało, iakoby takowa licencya 
tam się nie działa i przyszłoliby do pokoiu z tamtymi nieprzyiacioły, nie targała się 
znowu. Naprzód tedy uchwałą sejmu tego, ze wszech stanów zezwoleniem, około tych 
ludzi, którzy się na Nizie i Zaporohy bawią postanawiamy: aby hetman koronny sam 
przez się abo kogo innego, niźliby wojsko z tamtych miejsc i tamtego Ugranicza było 
zwiedzione, miejsca te, na których ci ludzie przemieszkiwała tak opatrzył, żeby tam 
na nich ludzie pod posłuszeństwem będące, bądź z tychże tam samych ludzi, bądź 
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z inszych iakich zostawił, dawszy im przełożonego człowieka szlacheckiego narodu, 
osiadłego; także rotmistrze abo setnicy szlachcice. Ci wszyscy przełożeni, abo starsi i 
setnicy a na koniec i pachołek każdy, żeby przysięgę czynili Nam i Rzeczypospolitej. 
Tego mianowicie dokładaiąc, że mimo wolą hetmańską abo komu by to hetman poru-
czył, nie maią nigdy granic koronnych przechodzić, ani wodą ani ziemią, a pogotowiu 
w państwa sąsiedzkie wtargać abo woiować ich. Kupców i ludzi żadnych, którzy by 
kiedy tamtymi miejscy szli, nie zabierać ani im ani majętnościom ich żadnego gwałtu 
czynić. Nikogo do towarzystwa swego nad wolą starszego abo przełożonego, a starszy 
abo przełożony nad hetmańską wolą nie przyjmować, i ma ich, być zawżdy regestr 
u hetmana. A kiedy by który z służby szedł a inszy na to miejsce był przyięty, ma 
o tym starszy zawżdy dać znać do hetmana, aby pewną o nich i imionach ich miał 
wiadomość. Przesądzonych abo na gardło i na poczciwość skazanych aby tam nie 
przyjmowano. Żywności, prochu i innych potrzeb w miasteczkach aby nie przeda-
wano, a na koniec ani puszczano do miasteczek żadnego, iedno który by miał od 
starszego abo setnika świadectwo, że za wolą iego odszedł. I wszystko, co by iedno 
do porządku i do zachowania sprawy dobrej i disciplinam między niemi należało, 
w moc hetmanowi daiemy. A iżby też po miastach i miasteczkach i wsiach, tak Na-
szych, iako i poddanych Naszych to swowoleństwa nie najdowało się i nie mnożyło, 
takowy porządek w sprawie tej i takowe postanowienie czyniemy. Maią wszyscy a 
wszyscy starostowie і dzierżawcy dobr Naszych, także panowie, książęta i szlachta, 
w miastach i miasteczkach i we wsiach Naszych i własnych swych mieć urzędniki 
przysięgłe, burmistrze, wojty i watamany, takową przysięgą, że maią wszelaką mieć 
pieczą na to, ile nawięcej z nich może być, bronić tego, i iakoby z onego miasta abo 
miasteczka i wsi nie chodził nikt na Niż, nie chodził w pole na zdobycz, a pogotowiu 
za granice do państw sąsiednich. Kto by też skąd inąd z dobyczą iaką tam przyszedł, 
takowego abo takowe imać i karać maią. A ieśliby im zdołać nie mogli, panu swemu 
abo staroście a w niebytności, urzędnikowi iego o tym oznajmić. Także prochów, 
saletr, broni, żywności nikomu, iedno kto by świadectwo miał od starszego swego 
albo setnika, żeby nie sprzedawano; zdobyczy żadnych nie kupowano. Za takową 
przysięgą te wyżej wspomniane urzędy, burmistrzowie, wójtowie, watamani, maią 
tych wszystkich rzeczy z wielką pilnością przestrzegać i nie dopuszczać swowolnikom 
żadnym przebywać i przemieszkiwać, abo składy iakie mieć u siebie. A którzy by w 
tym niedbali byli i mimo przysięgę uczynioną nie czynili powinnościom swym do-
syć, takowych starostowie i ich panowie przez się abo urzędniki swe, maią na gardle 
karać. Także też i swowolniki, którzy by się najdowali w dobrach ich, maią tymże 
sposobem na gardle karać. Sami też starostowie abo panowie, książęta i szlachta, 
którzy by się ważyli w pole chodzić mimo wolą hetmańską, a pogotowiu państwa 
sąsiednie naieżdżać abo nachodzić i pokój z niemi wzruszać, maią być karani, gdzie 
by się to na nie świadectwy i scrutiniis pokazało, poena de gverris. Także u których 
by się iaka część zdobyczy abo korzyści swowolnie w państwach sąsiednich wziętej 
pokazała i w maięrności ich znalazła, tąż winą karani być maią. A iżby te rzeczy do 
skutku przychodziły, mamy naznaczyć teraz zaraz z sejmu dwu dozorców, których ta 
będzie powinność, żeby w swej każdej części Ugranicza, iako im hetman koronny, abo 
za zaleceniem iego polny naznaczy, doglądał i pilnował tego, iakoby się we wszem 
temu postanowieniu dosyć działo i żądne swowoleństwo tam się nie wszczynało. Ci 
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dozorcy, z strony niżowych żołnierzow, gdyby się co pokazało, hetmanowi maią dać 
znać, u którego oni iako żołnierze w mocy być maią i ten z zwierzchności swej karać 
ie ma podług występku. Z strony zasię tych, którzy po miasteczkach i miastach abo 
po wsiach mieszkaią i chowaią się, gdyby się co z nich pokazało takiego, maią panów 
ich zaraz rekwirować, o animadwersyją z nich, którzy bez wymówek wszalekich, maią 
takowe wszystkie, sposobem wyżej opisanym, tak plebeos, iako szlachecice nieosiadłe, 
którzy by w ich maiętnościach się bawili abo na służbie ich byli, karać. A kto by z 
panów, książąt, starost, dzierżawiec i szlachty, był w tym uczynieniu sprawiedliwości 
niedbały, abo się sam czego przeciw konstytucyi tej ważył, takowym dozorca abo 
dozorcowie maią dać rok na trybunale ad instantiam instigatoris za ich delacyą, we 
cztery niedziele od położenia pozwu. A maią ci dozorcy tak pozew, iako i probacye 
wypisawszy wszytkie dostatecznie, odesłać do instygatora, który na trybunale przez 
deputaty, zaraz na początku trybunału ma być naznaczony. Rok za pierwszym pozwem 
ma być zawity i żadna mu dylacya iść nie ma, okrom verae infirmitatis. do dwu niedziel 
zwykłym sposobem. Marszałek trybunalski dojzrzeć ma, aby zaraz extra regestrum 
takowe kauzy były odprawowane i żadna nie wypełzła. W wątpliwych rzeczach ma 
być dawano na scrutinium, które sąd trybunalski urzędowi starościemu, pod które-
go jurysdykcyą będzie obwiniony, a przeciw staroście riciniori capitaneo zlecać ma. 
Doglądać maią tych scrutinia dozorcę i swe też świadki abo z strony swej scrutinia 
wyprawować. Ani na trybunale, ani u Dworu, ani u żadnego sądu nie maią nic brać 
od takowych akcyi z strony Rzeczypospolitej, gdyż to iest publicum negotiura. Na 
posyłanie do trybunału z tymi rzeczami co by dozorcę wydali, to z skarbu Naszego 
rna im być według regestru ich przez podskarbiego koronnego, zaraz gdy requisitus 
o to będzie wrócono. Sądzenie takowych spraw iść ma tym sposobem: gdzie by się z 
scrutinium pokazała czyia winność, ma być ad poenas de gverris skazan, a starosta, 
i na stracenie starostwa, ieśliby wątpliwość i perplexitas była odwód. Gdzie by też z 
scrutinium pokazała się iasna niewinność obwinionego i był wolny od sprawy bez 
przysięgi uczynionej, ma zatym na delatora poena według konstytucyi o tym uczy-
nionych być skazana. O niekaranie poddanych gdzie by kto był pozwan, a założył się, 
że nie wiedział o tym, że nie było obwinionego na gruncie iego, gdy go wiadomość 
napierwsza o wykroczeniu iego doszła, że nie dał przyczyny do ucieczenia i żadna 
w tym conniventia z niego się nie stała, w takowej mierze bez scrutinium przysięga 
mu skazana być ma. Dozorcy maią mieć za saiarium po trzech set złotych na rok, 
stąd. skąd i Niżowcy zapłatę swą, a maią być szlachcicy i osiadli. Która konstytucya 
niniejsza ma za uspokoieniem z Cesarzem Tureckim, czasy wiecznemi nienaruszenie 
trwać. A co sie dotyczę wojny teraźniejszej, ma hetman użyć ludzi tamtych niżowych 
i duńskich, ile ich iedno być może do potrzeby Rzeczypospolitej, iako naiepiej będzie 
rozumiał. Którym żołd przez tę wojnę iść ma od prowizorów, a na potomny czas, iako 
z stany wszystkiemi namowiemy i postanowiemy. Tego też dokładaiąe, żeby ludzie ci, 
i teraz i na potym, pachołków od wojska, sług niczyich nie przyjmowali.

[…]
17. Kwarta z woiewodztw wołyńskich.
Iż w woiewodztwie wołyńskim z dobr Naszych, to iest Łucka, Włodzimierza i 

Krzemieńca, a w bracławskim z bracławskiego i Winnickiego starostw, kwarty nigdy 
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przedtym według przywilejów i wolności ich, na uniej anno 1569 danych, płacić nie 
byli powinni i dotąd nie płacili, tedy iuż od tego czasu rzeczeni starostowie tych wo-
iewodztw, bacząc być gwałtowną potrzebę Rzeczypospolitej, dobrowolnie płacenia tej 
kwarty pozwolili. Iakoż zaraz z tego sejmu wyślemy tam lustratory Nasze, którzy te 
starostwa i dobra Nasze wolne, obyczaiem zwykłym rewidować i spisać maią. Zacho-
wuiąc każdemu z nich wcale prawo na summy stare, które przed unią na dobra Nasze 
są wniesione. Wszkaże z takim warunkiem, iż ci to starostowie i wszyscy obywatele 
tych to woiewodztw z potomkami swemi, exekwucyi żadnej prawom, statutom żadnym 
koronnym, a zwłaszcza statutowi króla Aleksandra ani konstytucyom o exekwucyi 
przed unią i po uniej uczynionym, podlegać nie maią. I owszem, ieśliby się iakie pro-
cessy i dekreta Nasze abo przewody prawne z strony tej to kwarty, tak na pierwszych 
starost tamtych woiewodztw, abo potomki ich, także i na teraźniejsze starosty Nasze 
tameczne, na ten czas abo i napotym o kwarty przeszłe pokazały, te wszytkie ex nunc 
na wszytkie potomne czasy z nich znosiemy, kassuiemy i w niwecz obracamy.

[…]
20. Liczba szafarzów i poborców.
Szafarze i poborcę wszytkich in genere poborów przeszłych w Koronie, wyiąwszy 

woiewodztwo poznańskie i kaliskie, które oddawszy Nam dwadzieścia tysięcy retent, 
o ostatek wzięli sobie odnieść do woiewodztw, liczbę uczynić powinni przed pod-
skarbiami Naszemi i pany prowizorami, którzy tu na sejmie do szafunku i nabywania 
pieniędzy dla potrzeb Rzeczypospolitej sa naznaczeni, na Świątki blisko przyszłe, tam 
kędy z dworem na ten czas będziemy, vigore constitutionis praesentis. A cokolwiek do 
skarbu Naszego Królewskiego, abo na żołnierza abo też komu inszemu ex consensu 
palatinatuum et terrarum Regni, na zieździech uczynionych wydano iest, to im na 
liczbie przyjęto być ma. Z tym dokładem, żeby niż do czynienia liczby przyidzie, 
rotmistrze od nich zupełną zapłatę według przypowiedzenia im służby od hetmana 
Naszego koronnego, abo od powiatu mieli. Także i hetmanowi pierwej odłożwszy co 
swemi założył, w tych zwłaszcza województwach, gdzie pobory wystarczą, a gdzie by 
nie wystarczyły, tym co od hetmana są przyjęci, prowizorowie dopłacić maią z pieniędzy 
na tym sejmie ukazanych. Także z czopowego, którego ieszcze dobierać maią, przed 
temiż osobami, nadalej we trzy niedziele po wyściu każdego kwartału, liczbę uczynić 
będą powinni, sub poena peculatus, o którą każdemu, delatione a provisoribus accepta, 
wolno będzie czynić na trybunale. A iż się najdują poborcy i szafarze tak niedbali, że 
nie dawaią na delacie do grodów tych, którzy poborów nie płacą tedy każdy poborca, 
który by przy czynieniu liczby nie ukazał autentice delacyi od siebie podanej, będzie 
powinien de suo retenta wszytkie zapłacić. A gdzie by poborca dał na delacie taką 
retentę, która iuż dawno relacyą woźnego zniesiona iest, takowy poborca ma poenam 
luere iuxta antiquam constitutionem. A iż też starostowie są niedbali in exequutione 
tych retent, tedy zamierzamy im kres do Świątek, aby każdy vigore constitutionis pra-
esentis powinien był podskarbiom Naszym i prowizorom przeopisanym ad terminum 
praefixum, abo retenta wyciągnione oddać, abo de suo zapłacić.

[…]

Volumina Constitutionum. – Vol. 2: 1587–1609. – Warszawa, 2008. – S. 144–149. Мова польська.
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№ 144

1591 р., вересня 29. Вісліца. – Привілей короля Сиґізмунда ІІІ про обрання 
Михайла Краєвського кременецьким земським підсудком

Жикгимонт Трεтии, Божю млстю корол полскии, вεликии княз литовскии, 
рускии, прускии, мазовεцкии, жомоитскии, ифлянтскии и Кролεвства Швεцкого 
наблишии дεдичъ и пришлыи корол

Jзнаимуεмъ тым листом нашим всим вобεцъ и каждому зособна, кому то 
вεдати налεжит, иж што урожоныи Савинъ Яловицкии, на сεимε близко про-
шломъ у Варшавε jбыхозоном, уряд подсудства зεмъского крεмянεцкого, сам 
jчεвистε пεрεд нами постановился для нεспособного здоровъя и зошлых лит 
свых, здал и доброволнε уступил и нам, господару, до рукъ и шафунъку нашо-
го jтдал. А ижъ порядкомъ права посполитого на дεн дεвятыи мсца сεнтεбра 
в року тεпεр идучомъ час jбраня подсудка jт вεлможного Януша княжати 
Jстрозского, воεводы волынского, на мεстцε звыклоε до Крεмянцу был зложонъ, 
гдε бы jбыватεли воεводства Волынъского а повεту Крεмянεцкого, зъεхавшися, 
и трох jсобъ промεжку собε jбобравши, нам чεрεз листъ свои jзнаимили мεжи 
которыми εлεктами и урожоныи Михаило Краεвскии jбран и в том жε листε 
намъ jзнаимεнъ, которого маючи мы залεцоную годность и в правε бεглостъ 
тот уряд подсудства зεмского крεмянεцкого помεнεному урожоному Михаилу 
Краεвскому дат умыслили εсмо, яко ж и тым листом нашим аж до живота εго 
албо до болшого и вышъшого доступлεня уряду εму даεм. Што до вεдомости тым, 
которым то налεжит, а звлаща дикгнитаромъ, урядникомъ и всимъ jбыватεлεмъ 
повεту Крεмянεцкого приводεчи, росказуεмо, абы помεнεного урожоного Ми-
хаила Краεвского за власного и правдивого подсудка принявши, εму и урядови 
εго повинъности звычаю такъ и с права прислухаючиε и налεжачиε jтдавали 
и тым, которымъ то налεжитъ jтдават росказали для ласки нашоε.

А для лεпшоε вεры и свεдоцтва тот лист рукою нашою подписавши, 
пεчат нашу коронъную притиснутъ росказали εсмо.

Писанъ у Вислицы мсца сεнътεбра двадцать дεвятого дня року Божого 
тисяча пятсот дεвεтдεсят пεрвого панованя нашого року чεтвεртого.

Sigismundus Rex       Jan Nowoseliecky

ЦДІАК, ф. 22, оп. 1, спр. 8, арк. 51 зв.–52. Запис в актовій книзі.

№ 145

1593 р., між липня 17 та серпня 30. Львів. – Актовий запис про прийнят-
тя львівського староства воєводою сандомирським Георгієм з Великих 
Кунчиць та призначення ним Сиґізмунда Порадовського підстаростою 
львівським, Станіслава Жечицького – писарем і Стефана Пшеджимєсько-
го – бургграфом

Postquam magnificus Nicolaus Herborth loci huius quondam capitaneus fatis 
concessit et generosus Stanislaus Pstrokonskj surrogatus muneri surrogatiali iussus 
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abrenuntiauit, hesterna tandem die magnificus Georgius de Magna Kunczyce palla-
tinus Sendomiriensis, urbem hanc cum numeroso equitum et patriciorum comitatu, 
magnoque totius populi applausu ingressus, habenas huius urbis et capitaneatus as-
sumpsit, iurauit et infrascriptos officiales (in vicecapitaneum generosum Sigismundum 
Poradowski, in notarium generosum Stanislaum Rzeczyczky, in burgrabium denique 
nobilem Stephanum Przedrzymieski) iuratos creauit.

Пе р е к л а д

Коли вельможний Миколай Гербурт звільнив уряд старости і шляхетний 
Станіслав Пстроконський, заступник, зрікся, вчора однак вельможний Георгій 
з Великих Кунчиць, сандомирський воєвода, маючи за собою підтримку міста 
з численними шляхтою та патриціатом і визнання багатьох людей, тримаючи 
це місто, прийняв староство, присягнув та нижче записаних урядників (на 
шляхетного підстаросту – Сиґізмунда Порадовського, на шляхетного писаря – 
Станіслава Жечицького, та наприкінці на бургграфа – Стефана Пшеджимєсь-
кого) призначив.

ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 348, с. 1255. Запис в актовій книзі. Мова латинська.

№ 146

1594 р., січня 27. Володимир. – Протестація Якуба Лисаковського про сві-
доме вписання возним Миколаєм Самсацьким невірних відомостей до 
інвентаря (“чого в запису не було”) під час передачі половини с. Гнойного, 
чим було завдано шкоду інтересам протестуючого

На рочках кгродских володимεрских дня двадцат сεмого мсца гεнваря в 
сεм жε року дεвεтдεсят чεтвεртом припалых и судовнε jтправовати зачатых, 
пεрεд нами, Фεдором Загоровскимъ, подстаростимъ, а Дεмяномъ Павловичом, 
судεю, врядниками судовыми кгродскими володимεрскими, постановившисε 
jчεвисто пан Якубъ Лысаковскии jповεдал и жаловал на Миколая Самъсацъ-
кого, возного εнεрала воεводства Волынского, тыми словы:

“Иж кгды был jт стороны вывεдεны на jдбиранε и на поступεнε по-
ловицы сεла Гноина, тогды урядник мои Якубъ Папроцкии поступил εму усε 
водлуг запису моεго, которыи тот жε возныи тамъ жε у сεли дεржачи в руках 
читал, и водлуг которого, абы сε пан возны был заховал, jд урядника моεго был 
напоминаныи. Пан возныи, нε заховавшисε вεдлε повинности своεε и вεдлуг 
запису, написал инвεнтаръ, так розумию, жε сторонε кгволи* чого у записε нε 
было и нε маεш и чого εму нε поступовано, которыи инвεнтар так довго в сεбε 
мил и нε хотил εго служи моεму jтдати, нε вѣдаю зъ якои мѣры, аж тεпεр сεго 
дня ми εго подал тут у суду вмст, которыи скоро прочитавши, видεчи εго быть 

* Свавільно.
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мимо запис мои учинεныи, жε у нимъ то εст написано, чого у записε нε маεш, 
ку вεликои шкодε моεи, тогды я хочу j тоε правомъ с пномъ возным чинити, 
жε сε смив над запис, вεдлугъ которого слуга мои подавал тую половицу сεла, 
то писат и зозънават, чого в записε нε было”.

И просил пан Якубъ Лысаковскии, абы тая протεстация εго до книг была 
записана, што εст записано.

ЦДІАК, ф. 28, оп. 1, спр. 27, арк. 33 зв.–34. Запис в актовій книзі.

№ 147

1594 р., лютого 26. Кременець. – Скарга кременецького земського під-
судка Михайла Краєвського на кременецьких ґродських писаря Григорія 
Дедеркала і підписка Мартина Кратовича про відмову видати виписи з 
актових книг

На рокох судовых зεмских крεмянεцких по Трεх Кролεх, римском святε, 
водлε прεложεнъя Констытуцыи Варшавскоє в шεст нεдεл в року тεпεр идучом 
тисεча пятсот дεвεтдεсят чεтвεртом сужоных пεрεд нами Янушом Жабо-
крицким, судεю зεмским крεмянεцким, а на мѣстцу урожоного пна Михаила 
Кричεвского, подсудка зεмского крεмянεцкого, засажоным Андрεεмъ Богови-
тиномъ, столникомъ εго королεвскоε мл волынскимъ, εго мл пан Михаило 
Краεвскии, подсудокъ зεмскии крεмянεцкии, jповεдал и jбтεжливε жаловал 
на писара кгродского крεмянεцкого пна Григоря Дεдεркала и на подписка εго 
Мартина Кратовича j том, што ж дεи помεнεныи писар кгродскии крεмянεцкии 
противъ праву посполитому и присязε своεи, которую учинил на врад писарскии, 
року прошлого тисεча пятсот дεвεтдεсятъ второго взялъ jт мεнε кгвалтовнε 
за jдин выпис кгродскии крεмянεцкии золотых чирвоных два, потом за видимус 
jдин золотыи полскии. А подписок εго пол золотого полского взявши, видимусу 
тεпεр мнε выдати нε хотεл и нε дал. А за другиε и намнεишиε выписы по грошεи 
литовских чотырнадцати jт мεнε брали и бεрут, которыи я нε с права посполи-
того и нε с повинности моєє, jдно для кгвалтовного задεржанъя и нεвыдаваня 
справ моих в книгах кгродских крεмянεцких подлугъ воли их завжды платити 
мусялεмъ и мушу. J што против имъ протεстуюся и в налεжного суду, такъ с 
писаромъ, яко и с подпискомъ, εго правомъ чинити jфεрую.

Которая протεстацыя εго мл пана подсудкова до книг зεмских крεмянεцких 
εстъ записана.

ЦДІАК, ф. 22, оп. 1, спр. 9, арк. 115 і зв. Запис в актовій книзі.
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№ 148

1594 р., червень–липень. – Опис козацької ради на Січі зі щоденника ав-
стрійського дипломата Еріха Лясоти

Червень
[…] 9. Ми прибули до острова Базавлук, розташованого біля рукава 

Дніпра поблизу Чортомлику або ж, як тут кажуть, Чортомлицького Дніпри-
ща, на відстані приблизно 2–3 миль. Там козаки мали тоді свій табір. Кілька 
найзначніших було вислано назустріч нам, щоб привітати нас од імені всього 
товариства. А коли ми прибули, нам віддали салют з тяжких гармат. Коли ж 
ми прибули до берега, то нас одразу провели до Кола. Оскільки ж декілька 
днів тому, власне 31 травня, гетьман Богдан Микошинський з 1300 людьми на 
50 човнах вирушив на море, ми сказали, щоб у Колі було повідано про те, що 
ми дуже втішені, знайшовши тут рицарське товариство у доброму здоров’ї. 
Але оскільки на місці немає пана гетьмана й частини війська, то цього разу 
нам не доведеться виконати наше посольство і хотіли б його відкласти аж до 
щасливого прибуття гетьмана й решти. Вони на це погодилися, у зв’язку з чим 
ми пішли до наших наметів, які вони називають кошами і які зроблено з лози 
та обкладено кінськими шкурами з огляду на дощі […].

18. Тільки нині повернувся з табору гетьман разом з рештою людей, котрі, 
як казано, були на річці. На Низу, під Очаковом, біля переправи зустріли татар, 
двічі мали з ними битву, раз на ріці, раз – на суходолі […].

19. Рано нас відвідав гетьман з кількома зі своєї старшини. Пополудні 
вислухали московського посла, котрий, крім передачі подарунків, запропону-
вав публічно на Колі те, про що допіру розмовляв зі мною в дорозі. Але перед 
вислуханням гетьман прислав до нас з Кола [вістовця] і просив, щоб ми не 
вважали це за образу, що московському послу перед нами дають аудієнцію, бо 
вони добре знають, що Його Цісарська Мость є найважнішим серед усіх інших 
християнських владців і тому насамперед його послам слушно належиться ви-
слухання. Оскільки ж припускали, почасти й знали, що в пертрактаціях мос-
ковського посла може бути згадано і Його Цісарську Мость, то вирішили за 
краще вислухати насамперед його.

20. Ми мали аудієнцію і виклали в Колі писемно те, що нам було довірено 
сказати про вербування [козаків].

У відповідь на це нас попрохали, щоб ми відійшли, після чого віддані нами 
листи було публічно читано; [потім] зажадали, аби кожен висловив свою думку. 
Коли ж, однак, усі і на перший, і на другий заклик гетьмана вперто мовчали, 
то поділилися, як на те в них є звичай, коли трактують про щось важливе, і 
створили два Кола. В одному була старшина, у другому – звичайне поспільство, 
котре називають черню. А коли між собою нарадилися, врешті і чернь звични-
ми криками ухвалила, щоб піти на службу Його Цісарській Мості, на знак чого 
кидала шапки догори, а потім побігла до другого Кола, до старшини, і погрозила 
їм, що коли вони будуть проти, то повкидають їх у воду і потоплять. Однак 
старшина теж швидко погодилася, та й не могла противитися черні, котра є 
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чисельніша, сильніша, згуртованіша і не терпить жодного заперечення, коли її 
розгнівати. Єдине, чого прагнула старшина, так це обговорити з нами умови. 
Для цього обрала 20 представників і знову нас було закликано до Кола. Згада-
ні представники в середині великого Кола знову утворили мале Коло, сідаючи 
на землю і, довго радячись, попрохали нас, аби й ми до них приєдналися. Ми 
вчинили це й сіли всередині між ними. Тоді нам сказали, що всі вони хочуть 
служити Його Цісарський Мості і віддати йому [своє] життя. Що стосується 
пункту, аби вони рушили на Молдавію, там переправилися через Дунай і на-
падали на турецькі землі, то вони самі по собі не мали нічого проти цього, але 
є великі труднощі, які їх від цього утримують і навіть дуже [їм] заважають. 
По-перше, [вони] не мають ні для себе, ані для гармат достатньо коней […]; річ 
у тім, що торік узимку татари сім разів нападали на них, і забрали понад 2000 
коней і погнали з собою, а в них залишилося менше 400. Потім, що не можуть 
з такою маленькою купкою у 3000 людей зважитися на похід у Молдавію, тим 
більше, що (молдавському) господареві не можна занадто довіряти, а молдавани 
за своєю природою є народом непостійним і зрадливим, а їхня невірність добре 
відома козакам. По-третє, за таку малу винагороду вони не можуть пристати на 
ті умови, які ми їм пропонуємо, не можуть погодитися й зобов’язатися на цей 
вид служби і покластися на непевну долю у такій далекій дорозі.

Крім того, вони просять вказати на засоби й спосіб здобуття коней. Чи 
не міг би я випросити у брацлавського воєводи кількасот коней для них і для 
гармат, бо не в їхньому звичаї служити й вирушати у непевний похід. Від імені 
Цісарської Мості я маю укласти з ними угоду щодо того, скільки кожен з них 
має отримати квартальне на одного коня. Тільки тоді вони все зроблять і по-
стараються дати потім якусь раду [собі]. На це я їм відповів […].

Вони знову сказали, що свідчаться перед Богом, що всі з усією охотою 
наймуться на службу Його Цісарської Мості, але ж я чув від них про їхні труд-
нощі і про поважні причини, через які вони цього разу не можуть вирушити у 
таку далеку путь. А щоб однак Його Цісарська Мость могла пересвідчитися в 
їхній найпониженішеній зичливості, то вони хочуть невдовзі послати до нього 
своїх послів і дати їм повноваження на укладення з ним угоди в справі їхнього 
утримання; тим часом вони роздобудуть коней, також і вдома не байдикувати-
муть, а вирушать на море служити Його Цісарській Мості. Як тільки буде мож-
ливо, а також за відповідної погоди, вони нападуть на Кілію та Білгород – два 
прекрасних турецьких міста, розташованих над Дунаєм вище його гирла при 
впадінні [ріки] в Чорне море, або ж постараються зруйнувати Перекоп, який 
став столицею кримських татарів […]. Я на це відповів їм […].

Потім, коли осавули, котрих можна вважати за керівників в ранзі по-
ручників, пішли до великого Кола й повідомили про це інших, чернь знову 
відокремилася і утворила своє Коло. Після наради вона знову з урочистими 
криками й киданням шапок догори висловила згоду. Коли ми після цього всьо-
го вийшли з Кола, то [вони] почали бити у військові бубни, сурмити й дали 
близько десяти залпів з великих гармат, а вночі пустили кілька рац. Потім того 
ж вечора кілька неспокійних голів разом з тими, котрим там добре ведеться, 
як-от клюсовники та ті, котрі мають власні кораблі або човни, пішли до по-
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спільства і, бігаючи від куреня до куреня, переконували їх, що дорога є далекою 
і небезпечною й просили, щоб добре подумали над тим, що чинять, щоб самі 
себе не ошукали потім. Винагорода, яку їм прислано, є мала й погана, отже, 
неможливо (бо серед них є чимало бідних товаришів) йти в таку далеку путь і 
утримати себе [за такі гроші]; з чого ж вони почнуть з такою сумою грошей чи 
що найперш схочуть за них купити – хліб насущний чи коней? Його Цісарська 
Мость, може, захоче, щоб [вони] вирушили далеко вглиб чужої країни, а потім, 
коли вони вже не будуть потрібні, чим відправлятимуть їх? Тим паче, що він 
не гарантував їм нічого певного печаткою та листами. Отакими й подібними 
до них словами було схвильоване поспільство, а коли наступного дня, а саме 
21 червня, ранесенько прийшли знову до Кола, то вже прагнули зовсім іншого, 
а саме: вони на таких непевних умовах не можуть вирушити у путь, бо не зна-
ють, чи гроші ті є напевно, чи їх нема, чи знов-таки, хто їм дасть ці гроші, бо 
в цій справі з боку Його Цісарської Мості не доручено [дати] їм жодного листа. 
Також і на обіцяні їм подальші дарунки не дано їм жодного гарантійного листа. 
Отже, вони прислали кількох [своїх людей] до нас, до нашого помешкання, щоб 
це переказати. Я відповів їм, що можна легко пересвідчитися в тому, що гроші 
походять від Його Цісарської Мості, що я не є тією особою, котра їх обіцяє; 
а поза тим [я] не був би такий нерозумний, щоб обіцяти гроші, коли б їх не 
було, і ставити під загрозу своє життя. Вони можуть бути певними щодо цих 
грошей, як тільки погодяться на те, що ми їм запропонували від імені Його 
Цісарської Мості. Я показав їм цісарську інструкцію, скріплену печаткою. Коли 
знову прийшли з відповіддю до Кола, постійно стоячи на своїх пропозиціях, 
гетьман разом з кількома з старшини, особливо Лободою, котрий колись був 
їхнім гетьманом і під його керівництвом вони знищили Білгород, просив їх 
і закликав, щоб добре зважили те, що чинять, і не відкидали офірованої їм 
цісарської ласки й зичливості, яку вони повинні вважати за велике щастя, бо 
стануть великим посміховиськом у багатьох, коли в такому славному намірі 
проти одвічного ворога християнського імені не наймуться на службу і не за-
хочуть вирушити [у похід] на ласкаве жадання такої високої величності. Однак 
вони й надалі дотримувалися свого погляду. Тоді гетьман розгнівався, у Колі 
зрезигнував од влади і зрікся гетьманства, кажучи, що не хоче й не може бути 
далі їхнім гетьманом, бо вони так мало дбають про честь, славу і добре ім’я. 
Тоді Коло розійшлося.

По обіді осавули знову закликали товариство до Кола, подекуди й зганяли 
їх туди киями. Тоді насамперед попрохали Микошинського, що він знову при-
йняв гетьманство, що той і вчинив. Після того всього почали дискутувати над 
багатьма дивними справами; між іншим говорили про Хлопицького, котрий не 
тільки Його Цісарську Мость, але також і нас уводив [в оману] своїми фаль-
шивими вигадками. Дехто з них теж прямо казав, що потягне його до води. 
Напевно, не було в нього на душі спокою.

23. Вранці знову скликали Коло і прислали до нас, до нашого приміщення, 
кількох представників, повідомляючи нас, що ми не маємо цього так розуміти, 
як нібито вони не хотіли піти на службу Його Цісарської Мості, але що ми, 
напевно, самі знаємо, що козаки погано забезпечені кіньми; якби цієї єдиної 
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нестачі не було, добре знали б, що чинити. На це я відповів їм, що хотів би 
написати деякі умови, які міг би обговорити з ними і надіслати до Кола. У від-
повідь на це вони знову пішли до товариства і повторили їм мою думку, після 
чого розійшлися. Тим часом я наказав написати свої кондиції, що вони також 
вчинили, і викласти в письмовій формі, в який спосіб цього разу вони бажають 
служити Його Цісарській Мості. Коли по обіді знову прийшли до Кола, то не 
хотіли чекати, доки я дам їм свої умови, але одразу кількох зі свого середовища 
прислали до мене і вручили мені свої умови в письмовій формі такого змісту: 
“Кондиції, які все Коло Війська Запорозького переказує послу Його Римській 
Цісарській Мості […]”.

У відповідь я повернувся з Кола до своєї хати і просидів там цілий день. 
Оскільки я знав, що їх не можна прихилити до чогось іншого, то переказав 
їм наступного дня, 24 червня, відповідь на подані мені ними кондиції такого 
змісту […].

24. У відкритому Колі, в центрі якого стояли і маяли прапори Його Цісар-
ської Мості, я вручив їм 8000 дукатів золотом. Вони одразу розстелили на землі 
кілька татарських кобеняків, або плащів, які мають звичай носити, поклали на 
них гроші і наказали їх перелічити кільком зверхникам. Після всього того я 
пішов до своєї хати, а вони залишилися ще на якийсь час.

Протягом наступних днів збиралися старанно в Колі і врешті вирішили 
дещо інше, а саме: Хлопицького пошлють не до Його Цісарської Мості, а до 
Великого Князя Московського; на його місце обрали й делегували Саська Федо-
ровича та Микифора, котрі мають разом зі мною вирушити до Його Цісарської 
Мості, щоб укласти з ним угоду про службу і утримання. Тим часом однак у них 
має залишитися пан Якоб Генкель, щоб потім він міг доповісти Його Цісарській 
Мості про те, що вони в цей період у службі Його Цісарської Мості вчинили. 
Похід на татар на Прекоп, чи як вони то по-русинськи звуть – Перекоп, також 
відклали до іншої оказії.

Липень
1. У відкритому Колі я взяв відправу посольську від гетьмана і всього за-

порозького рицарства. Після чого вони мені подякували за труди і подарували 
мені хутро з куниць і шапку з чорного лиса. Потім вручили своїм послам листа 
до цісаря і повноваження такого змісту […].

А першого липня надвечір прибуло сюди двоє посланців од Наливайка, 
котрий є прекрасним козаком, кілька років перед цим, коли запорозькі козаки 
провадили війну з київським воєводою, служив тому воєводі, а козаки були 
йому навіть неприязні і вважали його за свого ворога. Ці посланці сказали, що 
Наливайко кинувся в погоню за татарами з 2000 чи 1500 козаків аж у Молдавію 
і захопив у них 3–4 тисячі коней і забрав із собою. Однак, коли він довідався, що 
Військо Запорозьке нині має дуже мало коней, відчуваючи їх велику нестачу, то 
хоче свою здобич з ними поділити і подарувати їм 1500 або 1600 коней, прагне й 
надалі бути їхнім добрим приятелем. А оскільки їхнє чесне рицарство підозрює 
його в тому, що він проти них, то він хотів би сам особисто стати в їхньому 
Колі, покласти свою шаблю в його центрі і очиститися від будь-яких закидів і 
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дати пояснення. Якщо рицарське Коло і надалі буде все це вважати кривдою, то 
він сам дає свою голову, щоб її йому відрубали і його ж власною шаблею. Він, 
одначе, сподівається, що вони будуть задоволеними з його щирого виправдання 
й надалі вважатимуть його своїм добрим приятелем і братом […].

2. Побачившись попередньо з московським послом, приблизно коло полу-
дня, разом із запорозькими послами, Саськом Федоровичем і Микифором, котрі 
взяли ще двох інших козаків з собою, від’їхав на турецькому човні [сандалі] 
з Базавлуку. Коли ми від’їхали від берега, військо вдарило у військові бубни і 
почало сурмити, а також дало кілька залпів з важких гармат […].

Мицик Юрій. Мовою джерел: Еріх Лясота про козацьку раду на Січі // Історія в школах України. – 
2008. – № 2. – С. 44–46. Переклад з польської мови.

№ 149

1595 р., листопада 13. Кременець. – Запис до актової книги універсалу 
короля Сиґізмунда ІІІ від 7 травня 1595 р. про призначення Стефана Минь-
ковського генеральним возним Волинського, Київського та Брацлавського 
воєводств

На роках судовых зεмских крεмянεцкихь по свεтомь Михаилε, римском 
святε, в шεст нεдεл и судовнε припалых jтправованых в року звышмεнованом 
пεрεд нами Янушом Жабокрицким, суддεю, а Михаиломь Краεвским, подсудком, 
врядниками зεмскими крεмянεцкими, ставши jчεвисто пан Стεфан Минковскии 
покладал листь εго королεвскои милости с пεчатю εго королεвскои милости и с 
подписомъ руки вεльможного пна εго милости пна Яна Замоиского, канцлεра и 
гεтмана корунного, εму на возновство даныи. Которыи то прεдрεчоныи Стεфан 
Минковскии, возныи инεралныи воεводства Волынского, Киεвского и Брас-
лавского, за тым листом εго королεвскои милости пεрεд нами, судом зεмским 
крεмянεцким, присягу, в статутε jписаную, выконал, и по тои присязε за тым 
листомъ и росказанεмь εго королεвскои милости jт нас, уряду, εсть пострыжон 
и чεрεз возного Jмεляна Минковского εсть jбволан, и просил, абы тот лист, 
εму на тот уряд возновныи налεжачии, до книг зεмских крεмянεцких уписан, 
которого мы, jглεдавши и вычитавши, до книг зεмских крεмянεцкихъ записати 
казали и так ся у собε маεт:

“Жикгимонт Трεтии, Божεю милостю корол полскии, вεликии княз ли-
товскии, рускии, прускии, жεмоитскии, мазовεцкии, ифлянтскии, киεвскии, 
волынскии, подляскии и корол швεдскии

Jзнаимуεм тым листом нашим всим вобεц и каждому зособна, которым 
то вεдати налεжит, иж мы, владностю нашою кролεвскою, за возного εнεралного 
шляхεтного и jсεлого Стεфана Минковского у воεводствах Киεвском, Волын-
ском, Браславском мити хочεм и постановляєм тым нинишним листом нашим про 
то, кгды прεдрεчоныи Стεфан Минковскии, у которого-колвεк уряду на тот уряд 
возновныи присεгу учинил и jт уряду пострыжон будεт, приказуεм вирностямъ 
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вашим, аж бы εстε εго вжо за правдивого возного з рамεня нашого поданого 
мили и розумили и вси справы уряду εго налεжныε чεрεз нεго справованыε за 
правныε, правдивыε и за слушныε, абы у вшεляких урядов приимованы были 
конεчно, инак того нε чинεчи и для ласки нашоε королεвскоε.

Писан у Варшавε, лεта Божого нарожεня тисεча пятсот дεвεтдεсят пя-
того мсца мая сεмого дня”.

ЦДІАК, ф. 22, оп. 1, спр. 9, арк. 335 зв.–336 зв. Запис в актовій книзі.

№ 150

1597 р. – Проект реформи державного управління з оптимізацією струк-
тури і функцій Панів-Ради, складений ксьондзом Якубом Гурським, що 
передбачав створення окремих органів управління (рад) для ведення 
різних справ: фінансових; внутрішніх справ; військових справ, продо-
вольчих резервів; правничих; державної безпеки; нагородної справи (з 
метою відзначення “гідності і цноти” кожного, хто служить справі “добра 
посполитого”)

RADA PAŃSKA,
to jest:

jakich osób pan każdy wybierać sobie ma do rady swojej,
przez

X. DOKTORA JAKÓBA GÓRSKIEGO,
niekiedy plebana kościoła Panny Maryjej i kanonika krakowskiego,

z włoskiego na polskie przełożona

Rada pańska albo raczej królewska jest zebranie osób mądrych, z wiela obranych, 
których by król i pan używał we wszytkich potrzebach Rzeczypospolitej czasu pokoju 
i czasu wojny. O których kto chce co stanowić, ma mieć na pieczy rzeczy przeszłe i 
niniejsze i jedne do drugich pilnie stosować. Co gdy uczyni, nie trudno mu będzie 
obaczyć, jakie potym będą, nie trudno pokazać drogę, którąby się mogło rzeczom 
szkodliwym zabieżeć, a do tego, co jest potrzebnego, postąpić, albo, jeśliżby takowa 
tonią przypadła, w którejby przyszło bobrować, tak rzeczy naciągać, żeby mniej było 
żałować. Drogi pewniejszej do wyrozumienia rzeczy przyszłych inszej nie masz, jedno 
gdy kto przeszłe czasy uważa, co się kiedy i kędy działo, czym ludzie wygrawali, czem 
utrącali i co z czego kiedy urosło. Co gdy z tym, co teraz idzie, porównywa, wnet 
obaczy, do czego rzecz się toczy i co potym z niej uroście: jakoby temu zabieżeć, jeśliże 
źle będzie; jeśli dobrze, jakoby to obwarować, aby co do tego nie przeszkodziło.

Przetoź do rady pańskiej nie trzeba brać ludzi, którzy nie wiedzą, co się cza-
sów przeszłych działo albo co się dzieje między ludźmi nie jedno tego królestwa, ale 
i w wiela inszych, zwłaszcza tam, gdzie się wiele rzeczy przytacza, którym rozumem 
zabiegają. Dziećmi są zawsze, którzy dalej nie wiedzą, jedno co doma widzą, ani 
słychali, co się przedtym i u nas i u inszych narodów działo. Doskonała wiadomość 
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rzeczy, która potrzebuje wielu rzeczy obaczenia, tak przeszłych jako niniejszych, tak 
postronnych jako domowych, czyni człowieka roztropnego i w rzeczach biegłego i 
do rady statecznej godnego i sprawnego: której kto nie ma, lepiej, aby siedział doma, 
godnemu miejsca w radzie nie zastępował, królowi, panu swojemu, także i Rzeczy-
pospolitej głupią radą swą nie szkodził, a słowy niepotrzebnemi uszu pańskich nie 
bawił. Wypchnąwszy tedy domaka niepotrzebnego, puścimy się do rady, która się 
pana trzyma nie inaczej, jako zmysły przy każdym człowiecze. Rada dobra jest rozu-
mem, jest pamięcią, oczyma, uszyma, językiem, rękoma, nogą króla swego. Pan zasię 
albo król (bo musimy obudwu natenczas używać) przeciw swoim ludziom ma być 
jako ojciec, jako sprawca i obrona majętności i zdrowia ich. Bo jako człowiek używa 
swoich zmysłów i członków w swoich sprawach, tak się też stara, aby którego zmysłu 
nie obraził, by którego członka nie utracił, strzeże ich pilnie i broni: bez jednego bo-
wiem, gdy się utraci, nie może być człowiek w swych sprawach doskonały, musi na 
wielu rzeczy chramać i ułomnym być. Otoź i pan i rada mają mieć baczenie na swe 
powołanie: co komu powinni, pilnie u siebie uważać, pamiętając, iże są namiestniki 
bożemi tu na ziemi, aby zasiadszy ławicę i stolicę bożą, tak lud od Pana Boga im 
poruczony rządzili i sądzili, jakoby liczbę przystojna szafunku swego uczynić mogli, 
a dusze ludu tego, którym szafowali i który sprawowali, w ręce boże, jako słudzy 
dobrzy, dobrze oddać za czasem mogli.

Wielka jest rzecz rada dobra; szczęśliwy pan, który się godnemi i bogobojnemi 
ludźmi osadzi. Rada dobra jest grunt wszytkich fortun i spraw dobrych pana swego. 
Na dobrej radzie pańskie zdrowie stoi. Rada dobra pożytek panu swemu czyni i sławę 
jego mnoży i szerzy. Na radzie dobrej majętność i wszytkie dobro rzeczypospolitej 
stoi; na cnocie, na rozumie, na bogobojności budują się wszytkiego państwa zdrowie 
i majętności ludzkie. Jako ten fundament będzie źle założony, nic może ani pan, ani 
żądny człowiek nic tak mocno budować, żeby się wnet obalić nie miało. Zła rada 
zasię jest zelżywością pana swego i upadkiem królestwa wszytkiego. A jako ten, który 
ma zmysły złe i wrzedliwe, nie może nic dobrego sprawić i na wszytkich sprawach 
chramie, tak też pan, który się osadzi ludźmi nikczemnymi, na rozumie ułomnymi, 
na cnocie szwankującymi, na bogobojności oziębłymi, nie tylko, co na jego poddane 
należy, nie może opatrzyć, ale też, na czym jego pożytek, sława, naostatek zdrowie 
stoi, obaczyć nie może i jest nie barzo różny od tych, o których śpiewają: Usta mają, 
a nie mówią; uszy maja, nimi słuchu nie znają; oczy maja, nie widzą; na nogach nie 
postąpią ani rękoma ruszyć mogą. A tak każdy pan, który miłuje zdrowie swoje, który 
się kocha w uczciwości, który pożytki i swoje poddane miłuje, ma się o to pilnie starać, 
żeby stolicę swoje osadził ludźmi godnymi, to jest rozumnymi, w rzeczach biegłymi, 
cnotliwymi i bogobojnymi; przyprawić sobie oczy jasne, nogi niechrome, rozum ostry, 
uszy czujne, przez któreby wszytko słyszał, na wszytkie strony widział, każdą rzecz 
wyrozumiał, na każdą potrzebę dojechał i każdej rzeczy doszedł. Bo jako to członki 
i zmysły jego będą ułomne, i sam siebie i swoje poddane i wszytko państwo swoje z 
gruntu wywróci i sławę u ludzi postronnych utraci, którzy pospolicie tak sadzą o panu, 
jako widzą, których rady i posługi używa i jakimi się ludźmi osadza. Jako niedawno 
jeden pan wielki odpowiedział: Nie zalecaj mi wielą słów nikogo, jedno mi powiedz, 
czym się bawi, z kim towarzystwo wiedzie albo jakie ludzi około siebie miewa; już ja 
będę wiedział, co jest, bo to tak dawno powiadają: jakim kto jest, takiego towarzystwa 
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sobie szuka. Wielo mądrych i zacnych ludzi było, którzy dla spraw swoich głupich i 
sług niedobrych sławę i miłość u ludzi tracili. Wiele zaś jest nikczemnych, którzy za 
radą sprawna a mądra i sławę swą i państwa rozszerzają. A tak każdy pan o tem we 
dnie i w nocy myślić ma, jakoby się radą dobrą osadził, zdrowie swe, pożytki i sławę 
ludźmi godnemi obwarował, godnym, bogobojnym wolności, majętności i zdrowie 
poddanych swych w ręce podawał, by zaś przez złą sprawę i niegodność rady swej 
ku trudności jakiej nie przyszedł, sławy u postronnych nie naruszył, a do poddanych 
w nienawiść nie przyszedł: bo, jako się rzekło, zdrowia, sławy, pożytku i poddanych 
i pańskiego gruntem jest rada dobra, który grunt jako się pocznie łamać a cnocie 
ustępować, wszytko państwo musi szwankować. Może każdy, co chce, mówić; lecz 
to, co się rzekło, jest prawda, czego i rozum i doznanie albo wiadomość rzeczy i 
przykłady wielkich państw, hetmanów wielkich, królów możnych i inszych rządców 
dowodzą. Ale o tym dosyć.

RADA MA BYĆ WEDŁUG RÓŻNOŚCI SPRAW RÓŻNA
Aczkolwiek jako ciało jest złożone z wielu członków, tak też rada z wiela ludzi 

godnych jest jednym zgromadzeniem, której głową jest król albo pan: wszakże przed-
się, jako w jednym cielo członki są różne i różne ich jest używanio, bo oczy widzą, 
uszy słyszą, nogi chodzą i każdy inszy zmysł ma swój urząd różny od inszych, tak też 
w kole senatorskim nie wszystkich jest jeden urząd i nie wszytkich jednaka sprawa 
i nie każdy się do każdej rzeczy godzi. Przeto pan wszelaki używać ma i w swoich i 
w rzeczypospolitej potrzebach każdego wedle jego godności i k temu go obracać, do 
czego się godzi i co mu przystoi. A chociaby też jeden był ze wszytkim, przedsię być 
nie może, aby wszytkiemu dogodzić mógł. Lepiej, powiadają, dwie głowie rozumieją, 
niżli jedna; lepiej dwie oczy widzą, niżeli jedno. Także też lepiej, gdzie ich kilka będzie, 
a każdy swego dogląda, lepiej obaczą rzecz, lepiej sprawią, niżeli jeden: co zawźdy 
widzimy na oko, że gdy się kto jedną bawi rzeczą, lepiej ją wybaczy i zrozumie, niż 
gdy się wielą spraw bawi. Przeto pan, który ma wiele wielkich i różnych spraw, ma 
na wiele części radę swą rozdzielić i każdemu, czego ma patrzyć, naznaczyć, a nie 
na jednego kłaść wszytkiego. Bo jeśliże w domu wielkim wiele naczynia potrzeba, to 
pewna, iż w wielkim mieście abo w królestwie, w którym wiele spraw i rozmaitych, 
trzeba różnej i wiele rady i wiele spraw, aby każdy tego, na co go obrócą, jako przy-
stoi, doglądał, aby się nic nie mieszkało w tym, w czym pożytek i uczciwość pańska 
i poddanych zależy. Przeto pan, obaczywszy w rzeczach różność, wedle ich potrzeby 
radę rozdzieli, a każdemu, co ma sprawować, naznaczy. Ci zasię, aczkolwiek w swych 
sprawach różni będą, przedsię mają mieć oko pilne i do jednego celu zmierzać wszyscy, 
aby każdy urzędu swego patrząc, zdrowia, pożytku i sławy pańskiej i dobra pospolitego 
pilnie przestrzegali. Bo jako zmysły, acz różne są i różne ich jest używanie, przedsię 
do tego wszytkie się ściągają, aby ciało, którego członki są, zdrowe było, tego, co mu 
szkodzi, aby uchodziło, do tego się zaś miało, coby potrzebnego było: tak też rada do 
tego swoje sprawy ma ciągnąć, jakoby pan, który jest głową, i rzeczpospolita, która jest 
jako ciało a rada jej członki, rzeczy szkodliwych uchodziły, pożytecznych dochodziły. 
I jako na morzu różna droga ma różnych miejsc wiele i na różnym naczyniu ludzie 
rozmaici z różnemi rzeczami jadąc, do jednego portu wszyscy przyjeżdżają: tak też rada, 
daj to, że będzie różna, przedsię do tego jednego celu mierzyć ma, aby panu swemu 
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i rzeczypospolitej tak służyła, jakoby pożytek i sławę panu swemu i rzeczypospolitej 
jednała. Ale iże nie każde miasto, nie każde państwo jednakie jest, nie jednakie też 
sprawy miewają, otóż ledwie może być dana nauka pewna, jako na wiele części rada 
rzeczypospolitej i królestwa ma być rozdzielona. Wszakże co w tej rzeczy inszy albo 
pisali albo stanowili, a zwłaszcza tam, gdzie pospolite dobro z wielką sławą sprawo-
wane bywa, tego trzymać się możemy; a przytym też, jako czasy i miejsca niosą, coby 
potrzeba albo umniejszyć albo przyczynić, obaczymy. Bo te rzeczy na rozumie i na 
rozsądku pańskim i rady jego zawisły. Mądrego też to jest obaczyć czego miejsce i 
czas i ludzie potrzebują.

SIEDMIORĄKA RADA
Najdujemy tedy u ludzi uczonych, którzy tych czasów około tych rzeczy radzi-

li, zwłaszcza w Hiszpanijej, która tych wieków mieczem, radą, męstwem, rozumem, 
czujnością, panowaniem miedzy wszytkimi pany chrześcijańskimi przodkuje, na 
siedm części radę rozdzieloną, które części siedmioraką radą nazwali: te opisawszy 
krótko, jakowa każda być ma, kogo do rady brać i jako się ich pan w tym obieraniu 
ma zachować, wedle ich nauki i opisania pokażemy.

PIERWSZA RADA 
DOCHODÓW WSZYTKICH I SKARBU POSPOLITEGO

Pierwsza tedy rada ma być, którejby pan używał około dochodów swoich 
albo dobra pospolitego, na które pan włoży doglądanie dochodów wszytkich, któ-
rebykolwiek i skądkolwiek mogły się okazać, chociaby były, jako mówią, potoczne, 
chociażby też skądinąd przypaść mogły: których dochodów tak ta rada ma dojżrzeć, 
iżeby nie tylko były odebrane, jako się godzi, ale też dobrze oddane, zachowane i 
pomnożone. Ta rada upatrywać ma wszędzie, z czego pożytek może przyść którego 
czasu, na którym miejscu mogłoby się co przyczynić i w lepszy pożytek przywieść. 
Taż rada ma obaczyć, jaki pożytek, jakie podatki mają być postanowione, jako co 
ma być podwyższono. Starać się ma o to, jakoby wszytki pożytki i dochody pańskie 
mnożyły się, wszakże bez krzywdy ludzkiej i obrażenia pospolitego. Przeto toż ma 
obaczyć, iż jeśliżeby były jakie podatki postanowione, którychby nie była potrzeba, a 
byłyby zbytnie, niesprawiedliwo i ludziom szkodliwe, aby ich zakazano i wybierać nic 
dopuszczano: bo dochody pańskie mają być sprawiedliwe i potrzebne. Jako bowiem 
owco strzydz się godzi, a skóry z nich drzeć nie przystoi, tak też z poddanych, co 
słusznie i sprawiedliwie przydzie i czego pański stan i rzeczpospolita potrzebuje, godzi 
się brać; na rzeczy próżne, niepotrzebne, nie godzi się ich wyciągać. Taż rada ma to 
naleść i obaczyć, co na wojenne potrzeby królowi wychodzi albo co też w domu na 
stronę odchodzi, żeby to, coby próżno odchodziło, było chowano: bo też to wielki 
dochód, gdy nic próżno ani na stronę ani też na rzeczy niepotrzebne nie odchodzi. 
Na tę radę należy niepotrzebne rzeczy na strono odkładać, a potrzebnych, jako może 
być nalepiej, przyczyniać i, jako czas i rzecz potrzebuje, dochodami szafować, przy-
czyniając ich, jako potrzeba niesie. Majętność bowiem nie jedno się tym mnoży, gdy 
kto nąjduje drogi, jakoby mu przybyło dochodów, ale też, gdy nie dopuści nic niepo-
trzebnie wydawać. Krótko mówiąc, ta pierwsza rada jest strażą skarbu królewskiego i 
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szafarzem dobra pospolitego. Tej rady i podskarbi takowych, jeśli który pan mieć nie 
będzie, jako przystoi, ten zawsze niedostatecznym będzie, zawsze dłużyć się, zawsze 
żebrać u ludzi musi; musi na każdą potrzebę poddane łupić, u postronnych ludzi się 
sławić, a zatym nieprzyjacielowi niedostatkiem swym przeciwko sobie serce czynić. 
Małe państwa z dobrą sprawą bogate i nieprzyjacielowi bywają silne. Wielkie zasię dla 
złych sprawców ubożeją i nieprzyjacielowi z placu ustępują. Przetoż upatrując, komu 
urząd około skarbu i dochodów swych własnych i dobra pospolitego zlecić, takowych 
obierać trzeba, którzyby dobrze zbierali, dobrze chowali, pana i rzeczpospolitą, nie 
sami siebie, bogacili, na stronę odchodzić i na próżne rzeczy dochodów obracać nic 
dopuszczali.

WTÓRA RADA, 
DOZORU WSZELAKIEGO, WEWNĘTRZNEGO RZĄDU I POKOJU
Wtóra rada ma być, któraby była ustawicznie przy królu i z któraby około po-

stanowienia wszytkiego państwa król radził, jakoby stało dobrze w pokoju i jakoby 
sprawiedliwość między poddanemi szła swym trybem. Ta rada tak jest potrzebna, iże 
na niej państwo każde, jako na gruncie, stoi. U Rzymian rada takowa była, którą oni 
senatum nazywali, którzy o rzeczypospolitej radzili i prawie ją na ramionach swoich 
dźwigali. Takowi są w Wenecyjej dziesięć mężów, którzy oczu nie spuszczają z rzeczy 
pospolitej, ustawicznie upatrując, czego trzeba, a co postanowią, aby to wnet do skut-
ku przywiedziono. U nas są biskupi, wojewodowie, kasztelani, na których królestwo 
zasiadło i ich się rozumem krzepi. Tej tedy radzie należy upatrować, czego państwo 
potrzebuje, aby w pokoju, w sprawiedliwości i w zgodzie było zachowane. Ta rada ma 
doględać wszytkich inszych urzędników, jeśli tomu, co na nie włożono, czynią dosyć, 
czy nie. Ta rada ma się dowiadować, jako starosta do skutku przywodzi rzeczy osą-
dzone z ramienia królewskiego, jako się na urzędzie sprawuje, jako sędzia sądzi, jako 
pisarze piszą, jako pieczętarze pieczętują, jako listy z kancylaryjej wydawają, jeśli co 
wychodzi przeciw rozkazaniu królewskiemu albo przeciw prawu pospolitemu, jako się 
wszytki urzędy królewskie i rzeczypospolitej sprawują i jako pospolitemu dobru służą. 
Ta rada ma doględać wszytkiego postanowienia rzeczypospolitej i wszytki urzędniki 
jej, którym albo dochody albo sława albo sprawiedliwość pospolita jest poruczona, 
upatrując osoby, komu urząd dać, kogo z niego złożyć, kiedy urzędy mienić, kogo 
hetmanem, kogo rotmistrzem uczynić, kogo w poselstwie do panów postronnych wy-
syłać i insze wszytki potrzeby rzeezypospolitej i pana swego upatrować: żeby ani pan 
ani rzeczpospolita na żadnej rzeczy, na której sława, pożytki, sprawiedliwość, obrona 
zawisła, nie szwankowali. Na tej też radzie zależy doglądać, aby podatki, których na 
obronę rzeczypospolitej pan potrzebuje, były w czas i zupełnie oddane do skarbu, bo 
podskarbi jest szafarzem tych rzeczy, które ręku jogo dochodzą: nie powinien, jedno 
odbierać, brać i chować, a potym tak tym szafować, jako jemu rada i pan rozkażą, 
nie wydając żadnego pieniądza krom ich rozkazania. Na tę też radę należy uważać, 
przeciwko komu pan ma wojnę podnieść, z kim przymierze i którym sposobem 
uczynić, z kim się jednać, z kim przeciwko drugim zmowę czynić, kogo słowy tylko, 
a nie skutkiem ani rzeczą odprawić, komu zasię nie tylko słowy, ale skutkiem i rzeczą 
przyjaźń okazać. Przyczym i to upatrować, jeśliźe to na stronie a w komorze ma czy-
nić, czyli na oczach przed wszytkimi, kiedy, jako i jakich słów albo jakiej uczynności 
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czas potrzebuje. Nie każdemu się zawżdy, nie na każdym miejscu i słowy i rzeczą, 
łaską, gniewem, skutkiem jednako okazować godzi, jako to każdy, który bywa między 
ludźmi, co się trzeżwio kładą, obaczyć może. Nie trudno Włochowi albo Hiszpanowi 
o słowo, o czapkę, o ukłon i o wszelaką skłonność, która nic nie kosztuje; ale gdy 
rzeczy potrzeba, tam twardo bywa: każdego oni, jako go potrzebują, używać umieją, 
a kożdego, niżli się w rzecz z nim stateczną wdadza, wyrozumieją, aby mu tak grali, 
jako on rad tańcuje, na czym się naszy barzo omylają. Często je ta skłonność myje: 
mniemają bowiem drudzy, aby to już jeść, kiedy o chlebie mówią. Ale temu daw-
szy pokój, ta rada wtóra jest głową wszytkich inszych rad i urzędów wszytkich, ta 
wszytkiego dozorem być ma, ta wszytkie ma sądzić sprawy, a bez niej królestwo już 
martwieje, już jest jako ciało bez dusze. Przetoż do tej rady ludzi rozumu wielkiego, 
lat statecznych, w rzeczach biegłych potrzeba, nie dzieci bogatych, których rozum nie 
prosto stoi i które jeszcze niepostanowiony rozum unosi etc.

TRZECIA RADA, WOJENNA
Trzecia rada ma być, która rzeczami rycerskimi bawić się ma, upatrując, czego 

wojna potrzebuje, jako się nieprzyjacielowi, kiedyby w ziemie wtargnął, bronić, jako mu 
zabiegać, jeśliby wtargnął, a nie dopuszczać mu na granicach się mocnie albo jako do 
niego jachać, jako jego ziemię pustoszyć, miast i zamków dobywać, wiele i jakowego 
ludu tam trzeba. Bo nie każde miejsce i nie każda ziemia jednakiego ludu potrzebuje: 
w polu koń potrzebniejszy i potężniejszy, do zamku i pod mur lepszy pieszy, górzysty 
kraj koni się nie boi. Ta rada w swym państwie ma opatrzyć miasta, zamki obwaro-
wać i pilno upatrować, jaką obronę, kędy, z wiela ludzi potrzeba czynić; mury, wały 
i okopy koło miasta jako toczyć; wiele ludzi czasu pokoju które miejsce potrzebuje, 
wiele zasię czasu wojny. Ta rada ma się przypatrować nie tylko tych czasów, jako sie 
lud zie w rycerskich rzeczach sprawują, ale też, jakowa sprawa była u starych: jako 
młode ludzi ćwiczono, jako wojska szykowano, czym wygrywano, czym przegrawano; 
a to wszytko ma miarkować sprawami wojennemi czasów przytomniejszych, coby się 
godziło tych czasów używać, czego nie i w czym się terażniejsze rzeczy wojenne z 
starcmi nie zgadzają. Trzeba wiedzieć, czemu przed laty miasta murem otaczano, czemu 
teraz mury za wał wystawiają, czemu mury nie prosto wiodą, baszty szeroko sadzą, 
przekopy toczą. Trzeba się pilnie przypatrywać, jakie wojska zbierać, jako prowadzić 
i jako się z nim obchodzić; trzeba czytać, słuchać i umieć, jako obóz dobrze zataczać, 
wojska szykować, pieszo i jezdne ludzi gdzie i na którym miejscu wedle potrzeby 
stanowić; wiedzieć, który naród koniem, który więcej bronią może, który na wodzie, 
który polem przodkuje, aby przeciw każdemu tak się gotował, jako potrzeba i jakoby 
mocy jego zabieżeć mógł, a przodkować mu nad sobą nie dopuszczał. Ta rada ma 
upatrować, jakowy postępek, jakie drogi albo któreby mogły być znowu wynalezione, 
któremiby się mogło co pomóc albo coby mogło nieprzyjacielowi szkodzić. W wojsku 
pana swego ma pomiarkować możność i moc pana swego z możnością nieprzyjaciela 
jego i ma upatrować pilnie, którego możność więtsza, a kto komu być może silniejszy, 
gdyby się złożył z którym sąsiadem, albo coby zeszło na tym, gdyby nie miał pewnego 
sąsiedztwa albo przyjaźni z kim; jako teraz jest potężny, a jako może być potężniej-
szy, gdyby mu na pomoc przybyła która ziemia albo gdyby której dostał mocą. Na 
tęż radę należy wiedzieć i mieć na pamięci wszytkie wojny pana swego i przodków 
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jego, to jest korony państwa jego, jakie było ruszenie, jaka sprawa, jaka ugoda: jakim 
sposobem ugody czyniono, kiedy czyniono, a co za przyczyny były, które je do tego 
wiodły, aby przyjmowali i podawali takowe stanowienia sposoby. Taż rada ma mieć 
wiadomość około spraw nieprzyjaciół pana swego, około spraw sąsiedzkich i tych, z 
któremi mamy przymierze, i o wszytkich, którzykolwiek mogą być albo przyjaciele 
albo nieprzyjaciele. A gdy obaczy, iż nieprzyjaciel jest potężniejszy, tam już więcej do 
pokoju, niż do wojny, pana swego prowadzić; gdzieby się zaś obaczył, że nieprzyja-
ciel nie może być równym panu jego, tedy do wojny namawiać. Ale obaczywszy, iż 
pan jego słabszy, tedy wnet upatrywać, czym jest słabszym: jeśli małością ludu, czy 
strzelbą i inszą bronią; jeśli ćwiczeniem, czy słabością ludu; jeśli mu pieniędzy nie 
staje, czyli też jeśli ma mniejszą sławę, mniejszą ufność, mniej przyjaciół, mniej sąsiad 
sprzymierzonych, mniej żywiołu albo którejkolwiek inszej rzeczy. To wszytko dobrze 
upatrzywszy i dobrze uważywszy, wnetźe drogę naleść, aby te rzeczy, na których mu 
schodzi, tak były opatrzone i takowa droga naleziona, jakoby w nich nie tylko równy 
był nieprzyjacielowi, ale zgoła aby go w tym przewyższał i tym miał nadeń, czym go 
nieprzyjaciel jego rozumie być podlejszym. Bo to pewna rzecz jest: w każdej rzeczy 
rozum, pilność i ćwiczenie więcej waży, niźli moc. I każdy pan, który nie ma takowej 
rady, błądzi we wszytkich sprawach swych rycerskich, które nań przypadają. Takowy 
pan nie wie, jako przeciwko komu ma miecza podnieść, którego czasu ma się z ludem 
ruszyć, jako i kiedy koniec walki uczynić; wiesza się na szczęściu samym, rozumem 
się nic nie krzepi; gdy wygra, z szczęścia się unosi i w okrucieństwo się udaje i nie 
umie użyć zwycięstwa swego; gdy zaś przegra, wnet mu serce upadnie, bez rozumu 
ucieka, a prawie się zapomina: płacze, by baba, włosy na sobie targa i wiele inszych 
rzeczy, wlazszy w kat, czyni, które okazują jego nikczemność, bojaźń i głupstwo; 
wnet się jedna, choć z nieuczciwym jego, i przyjmuje podania nieprzyjacielskie, choć 
i nieznośne. Ale pan, który i swoim i swojej rady rozumem się sądzi, nic takowego 
nie czyni, coby nie przystało. Gdy mu Bóg da zwycięstwo, bacznie i rozumnie w nim 
sobie postępuje; jeśli przegra, nie rozpacza, ale rozumem przygody swe poprawia. Są 
niektórzy, co rzeczy bojowe na szczęście, by na kostko, sadzą, wszytko mu przypisując, 
a tego nie baczą, że szczęście ciasne ma miejsce, gdzie rozum panuje. Drudzy zasię 
są, co Panu Bogu wszytko przypisują, co acz prawda jest, bo bez Pana Boga nic być 
nie może, wszakoż napisano: Nie trzeba kusić Panem Bogiem. Dlatego dał Pan Bóg 
zmysły, abychmy ich używali, dlatego dał rozum, abyśmy się im sprawowali, jedno 
żebyśmy się na nim sadząc, Pana Boga nie odstępowali. Salomon, wziąwszy króle-
stwo, nie ocz inszego prosi Pana Boga, jedno o rozum, którymby lud swój umiał 
sprawować, którego prośby Pan Bóg pochwalił. Jest to prawda, iż, gdy Bóg raczy, małe 
wojsko wygra: czego jasnym przykładem jest Gedeon i często to Pan Bóg okazuje, iże 
zwycięstwo jest w mocy jego, nie w koniech, by ich też nawięcej było, ani w dzielnej 
ręce człowieka mężnego; wszakże zasię każe być gotowym. Mojżesz kazał lud obie-
rać rycerski i Dawid postanowienie czynił wielkie koło spraw rycerskich, by zaś w 
tym, czego potrzeba, omieszkania jakiego nie było: wszakże przedsię na Panu Bogu 
wszytki sprawy stanowili. Są zasię niektórzy, którzy, gdy przegrają, grzechom ludzkim 
to przypisują, powiedajac, że to Pan Bóg za grzech dopuścił. To prawda i rzecz sama 
nie potrzebuje przykładów wiele: pełne tego historye pisma świętego. Przetoż tejże 
radzie przystoi, aby pana swego do tego wiodła, aby niż co pocznie, na Pana Boga 
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pomniał, do niego się uciekał, na nim wszytki swoje sprawy gruntował, złe a niepo-
bożne ludzi karał, sam za swoje grzechy pokutował i lud swój w sprawiedliwości i w 
bogobojności chował, a złych, niezbożnych ludzi i którzy się Pana Boga nie boją, w 
rzeczach rycerskich nie używał, jako Jozue czynił, gdy nieposłuszne Panu Bogu karał. 
Nie jako u nas, gdzie za najlepszego rycerza tego mamy, kto o Pana Boga nie dba, kto 
ludzie łupi, drze, morduje, wszytkie rzeczy niezbożne czyni; a zaczyni też widzimy, 
jako idą sprawy nasze, jako nam Pan Bóg błogosławi i jako wszytki rady nasze opak 
się toczą: co nie zinad idzie, jedno że Pana Boga odstępujemy, kościół jego burzymy 
i bluźnierstwa dopuszczamy. Jakoby to Panu Bogu nic na tym nie należało, gdzie kto 
jest namiestnikiem jego, a z ręku jego wszytkiego patrzyć nie miał, cokolwiek w jego 
królestwie niezbożnego się dzieje. Ale to kaznodziejom poruczywszy, do czwartej 
rady idźmy.

CZWARTA RADA, 
WSZELAKICH DOSTATKÓW I ŻYWNOŚCI CZASU POKOJU I WOJNY

Ta rada tak postanowiona być ma, aby się starała, jakoby był dostatek zboża i 
innych wszytkich rzeczy, których potrzeba na wychowanie wszytkiemu miastu albo 
państwa tak czasu pokoju, jako czasu wojny; a przy tym wszytkim aby to opatrzyła, 
żeby wszytki rzeczy pobożnie były przedawane. Przeto ma mieć spisaną na rejestrze 
summę rzeczy wszytkich, które się rodzą w państwie; upatrować, co może być nazbyt, 
co do inszej ziemie przepuścić, a czegoby nie był dostatek, żeby z ziemie nie było 
wywożono ani wywozić dopuszczano, i owszem, aby zinąd wożono, iżeby królestwu na 
żadnej rzeczy potrzebnej nie schodziło. Co żeby tym snadniej przyszło, ma wiedzieć 
i na rejestrzech mieć, skąd co przychodzi, jakim sposobem, jakim nakładem, któremi 
drogami, jeśli wodą albo ziemią, którędy snadniej a z mniejszym kosztem przychodzi, 
na który czas taniej, kiedy drożej, i wszytki insze okoliczności koło tego ma upatrywać. 
Tejże radzie ma pan wszytki targi i kupiectwa, które mogą być w jego państwie, zlecić, 
aby ich doglądała i wszytko wedle pożytku rzeczypospolitej stanowiła i szacowała, tak 
jednak, że ze wszystkiego panu swemu liczbę dawać z tego powinna. Bo aczkolwiek ma 
mieć stanowienia moc wszystkich targów i oszacowania rzeczy kupieckich, wszakoż we 
wszytkich rzeczach i sprawach i postanowieniu ma pana swego obwieszczać, dla czego 
to tak albo owak stanowi, przyczynę dawać, by zaś na swą wolą czego nie stanowiła, a 
pod płaszczem rzeczypospolitej sobie pożytków nie czyniła, pospolite dobro i człowieka 
pospolitego ubożąc. Gdy tedy pan opatrzy swoje państwo tą rada i takowe ludzi prze-
łoży, którzy nie na swoje pożytki ale na pospolitą i na pańską potrzebę patrzyć będą 
na każdy czas, tak czasu pokoju, jako czasu wojny: taki pan już będzie miał dostatek 
wszystkiego nie tylko ku wychowaniu potrzebnemu i uczciwemu państwa swego, ale 
też może cześć niemałą sąsiadom, pogranicznym przyjaciołom w ich potrzebie z tego 
doźyczać, a tym przyjaźń sobie u tych, których mu będzie potrzeba, bez wszelakiego 
nakładu i kosztu i owszem z zyskiem niemałym jednać. Niemały tedy jest pożytek 
stanowienia takowej rady i takowego porządku koło wychowania tego państwa. Gdzie 
zaś pan, który postanowienia tego i porządku nic ma albo go w swym państwie nie 
uczyni, tam już na wszytkim szkodować musi, wszytkie sprawy słabieć będą, cierpieć 
z ludem swoim wielki niedostatek będzie i szkody wielkie. Gdzie bowiem łakoma rada 
i chciwa, gdzie rzeczy potrzebne z państwa precz wywożą, sami siebie ubożąc, a to, 
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czymby państwu pierwej, potym przyjaciołom pomóc mogli i mieli, do nieprzyjaciół 
wynoszą, tam już przeciw nam naszymże dobrem nieprzyjaciela mocnią i na bystrego 
wsadzają, przyjaciel zaś w swej przyjaźni przeciw nam barzo zatym słabieje, bacząc, 
że sami się tępiąc, czynimy nieprzyjacielowi pożytek więtszy, niżeli owemu, którego w 
potrzebach używamy albo użyć możemy. Do czego przystępuje i to, iż tam już bywa 
częste między ludźmi zamieszanie i płacz, aż i przeklinanie urzędów dla niedostatku i 
dla głodu, który za nieporządnym postanowieniem rad przychodzi. Często się wojsko 
rozsypuje, nie mając wychowania i cierpiąc niedostatek, który nie idzie zinąd, jedno 
ze złego porządku: często sic wojsko nazad wraca dla głodu albo czyni przymierze z 
nieprzyjacielem nieuczciwe i barzo szkodliwe nad wolą swojo i jedna się z tym, z kim 
nie przystoi, a pan zatym u ludzi postronnych traci sławę i przychodzi w nienawiść 
do swoich. Dwie rzeczy bowiem czynią panu wielką miłość u poddanych; jedna, 
gdy ich broni od wszelakiego uciśnienia i od krzywdy, a stara się, żeby dostatek był 
wszytkiego; druga, gdy się z tymi jedna, bez których ludzie jego dostatku mieć ani 
swych majętności mnożyć nie mogą.

PIĄTA RADA, PRAW
Piątą radę stanowią do prawa, na którą to kładą, aby upatrowała, których urzędów 

w państwio potrzeba, które brzemię na kogo ma być włożone, co komu ma być pod 
jego rządy zlecono, do czego i jako daleko jego jurisdycya ma się ściągać, któregoby 
urzędu do czynienia sprawiedliwości nic dostawało. Urzędnikowi, który na prawie 
siedzi, to przydać, a któryby urząd był zbytni, ten odrzucić i cokolwiek niepotrzebnego 
u którego urzędnika, to odciąć, aby sprawiedliwość próżnemi urzędy nie była ciążana. 
Ta rada ma być uczona w prawie: ta ma wiedzieć o wszytkich statutach i prawach, na 
których państwo zasiada; a jeśliby gdzie nie dostawało prawa jakiego i statutu potrzeb-
nego do sprawiedliwości i pożytku rzeczypospolitej, więc je uczynić, a panu i radzie 
jego okazać i przyczynę powiedzieć, dlaczego jest potrzebne. Na tę radę należy statuty 
i wszelakie prawo wykładać i objaśniać, a złe, niepotrzebne i niesprawiedliwe odrzucać. 
Ma być stróżem praw i wszytkich statutów tak, żeby pan nic w tej mierze nie czynił 
ani stanowił bez tej rady. Ma się u pana o to starać, do tego wieść, aby prawo szło swą 
drogą, aby statuty i postanowienie słuszne szło i skutkiem wyiszczano było. Stądźe tę 
radę indziej zową sprawiedliwością, której i królowie mocni w swoich państwach nie 
mogą, chociażby czasem komu pomóc chcieli, odmienić. Taką w Hiszpanijej każdy 
widzieć może, takowa była u starych cesarzów: oni doktororowie, których odpowiedzi 
Justynian cesarz w swoich Pandektach et in codice opisał, bez których rozsądku żadnej 
rzeczy w państwie rzymskim nie sądzono, ani żadnego prawa nie stanowiono. Tak i 
teraz w królestwie Neapolitańskim, gdzie nie inszym, jedno doktorom, którzy prawo 
umieją, takich rzeczy zlecają; nie patrzą, jeśliż panem i domu wielkiego, ale jako się 
uczył i jako prawo umie; pamiętają na ono, co mówią: aliud esse sceptrum, et aliud 
plectrum: inna jest być panem, a inna uczonym; i gdyby ten chciał tych słów używać 
i dla tego samego godnym do urzędów się czynić, iż się w zacnym domu rodził, iż 
panem, wnetżeby przymówki znacznej nie uszedł. Używają tam każdego, na co się 
godzi; wiedzą, jako to trudna na człowieka rycerskiego łamać się około nauki, prze-
trząsać prawa, ale jako mu przystoi, gdy jedzie na wojnę, żołnierze mężne około siebie 
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mieć; tak zaś, na prawie siedząc, panu potrzebna ludźmi w prawie uczonymi ławicę 
swoje osadzać, ich rady używać, wedle ich widzenia wszystko stanowić, nie dając się 
ladakomu uwodzić. Wiele złego w mieście roście dla niedostatku takowej rady, gdy 
ludzie nie rozumieją, na czym sprawiedliwość zależy, jako statuty rozumieć i do czego 
się prawo ściąga. Są jedni, co barzo swój urząd rozciągają, a surowiej, niżeli prawo 
ukazuje, sądzą; drudzy zaś barzo słabo trzymają się sprawiedliwości, więc w rzeczy 
sprawiedliwie sądzą, a w tym się nie baczą, że sprawiedliwości odstępują, a często w 
jednej rzeczy przeciwne skazania czynią, skąd roście między ludźmi niezgoda, swary 
i roztargnienie, które często wojnę rodzi. Gdzie trochę przypomnieć muszę nas Po-
laki same, że prawa pewnego nie mamy; mamy wprawdzie statuty, ale doroczne, pro 
una vice: jakie komu potrzebne, takie sobie wymyśla i takowego się dopiera; więc, 
nabrawszy z sobą zuchwalców, wołają: Przyzwalamy; a gdy spytasz: Na co? powiedzą: 
Nie wiemy; jako tam Jego miłość chce. To już uchowaj Boże inaczej. I tak prawodaw-
cami się stawają: ci nam prawa opisują, a sami nie wiedza, na co zezwalają. Rzymskie 
ono państwo, któro jako panowaniem, tak rozumem równia nie ma, nie takowym 
sposobem prawa stanowiło i statuty czyniło: ale urzędnik, któremu przystało statut 
czynić, pierwej go na miejscach pospolitych rozbijał, aby każdy wiedział, coby w nim 
było, a to, coby nieprzystojnego, szkodliwego w nim się najdowało, powiedział i nie 
dopuszczał go przyjmować, ażby wszyscy byli na to zezwani i sejm uczyniony. Czego 
gdybychmy naśladowali, lepszą byśmy sprawiedliwość mieli i pana bychmy takowemi 
sądy nie ciążyli. Więc na pana o sprawiedliwość się skarżymy, a tego nie baczymy, 
żeśmy sami statutów i praw, sprawiedliwości i Bogu przeciwnych, naczynili, a panu 
ręce uwiązali, że ich podnieść nie może do obrony sprawiedliwości. Nie najdzie tego 
indziej, żeby król sam wszytkie kauzy sadzić miał: jego rady sądzą, król dekreta czyni; 
co rady osądzą, to powiadają, iż król osadził, a zatym skazania i skutek idzie. Król Filip, 
który pół świata, jako Hiszpan mówi, rządzi, jako panna siedzi, nic nie czyni, rada 
wszytkie rzeczy opatruje; każdy urzędu swego, co na kogo należy, bez braku pilnuje, z 
wielkimi tylko rzeczami do króla idą, a przedsię w Hiszpanijej takowa sprawiedliwość, 
takowy porządek, o jakowy trudno gdzie indziej. Chytrzy są Włoszy, mają ludzie z 
rozrywką wielka, a przedsię dają się Hiszpanom rzędzie, chociaż widzą, że nie kładą 
na króla wszytkich spraw. Ale rzecze kto: Nic nam do Rzymu, ani do Hiszpanijej; 
my, Polacy, wolniśmy sobie. To prawda; ale choć to baba Rejowa śpiewała, przedsię 
i to prawda: Miły synu, to ma rada, ucz się sprawy u sąsiada. Dla tego ludzie jeżdżą 
po świecie, aby się sprawam przypatrowali, a coby dobrego było, tego się trzymali i 
tego postanowienia doma używali. My zaś opak czyniemy: wszeteczeństwa i utraty 
zbytnie do nas wnosiemy, trzeżwości zaś i innych spraw cnotliwych, mądrych, czuj-
ności około rzeczypospolitej nie naśladujemy. Co drugi na kaleszporcie w Wenecyjej 
czyni, tego się imujemy, to z sobą przynosiemy, to rycerskiemu sprawami zowiemy; 
jako się sinior sprawuje, tego nie baczymy i nie wiemy. Żakowskie to rzeczy uczyć się 
albo się sprawom zacnych ludzi przypatrować. Ale puściwszy to na stronę, pan, który 
chce swoje państwo dobrze sprawować, między inszemi radami ma uczynić radę praw 
i statutów koronnych, do którego ma zebrać ludzie uczone i cnotliwe, jako widzimy 
na pałacu w Neapolim, gdzie zawżdy, jakom powiedział, doktorowie sądzą, a każdy 
o tym radzi, w czym jest ćwiczony; nie tego tam obierają, co daruje, ale kto się do 
czego godzi, a jeśliby nie chciał, tedy założywszy go winą, przycisną albo z miasta 
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wywołają; u nas zaś to mądry, co więcej da i wiec jako kupi, tak też przedaje. Ten 
bowiem, co jeden cesarz powiedział, przedawać musi, kto kupuje.

SZÓSTA RADA: DOZÓR LUDZI WYSTĘPNYCH
Rada szósta być ma, ktorejby urząd był ludzi występnych doględać, a jako każdy 

wedla swego zawinionego nieposłuszeństwa ma być karan, uważać i stanowić, a jakoby 
kto zasłużył, karać. Na tę radę kładą wszytkie kauzy, które zową criminales, ile się 
do majestatu królewskiego a pańskiego ściągają, a jego majestat i rzeczy pospolitej 
wolność obrażają i uczciwość państwa lżą. Ta tedy rada ma to mieć na pieczy, jakoby 
takowi złoczyńcę byli wedle prawa godnie karani.

SIÓDMA RADA: DOBRE I GODNE OPATROWAĆ
Siódma rada ma szóstej radzie być przeciwna: bo jako rada szósta ma złe i 

występne ludzie karać, tak zasię ta siódma każdego wedla jego godności i cnoty panu 
zalecać i świadectwo dawać dobrego zachowania jego i posługi jego pożyteczno panu 
i dobru pospolitemu zalecać, o tym radzić, jakoby każdy wedla swojej godności i za-
sługi był opatrzon. Natenczas bowiem pospolile dobro stoi dobrze, gdy źli ludzie, jako 
przewinią, karani bywają, dobre zaś wedle ich godności, zasługi i cnoty czczą, ważą 
i opatrują. Przetoż ta rada na każdego pilne oczy mieć ma, panu o każdym sprawę 
dać, aby każdy wedle swojej godności i posługi był uczczon i podarowan. Pan zasię, 
który sam wszędzie być nie może, nie wszędzie widzi i nie wio, jako się kto zachowa, 
jedno jako mu dają sprawę, ma na to pamiętać, żeby do tej rady obierał ludzi cnotliwe, 
niełakome, którzyby i sami w sobie i w inszych cnotę miłowali, a w każdym ją czcili, 
którzyby nie dla darów, ale dla godności ludzie miłowali: bo łakomy człowiek i sam 
swej cnoty dla datku nie szanuje, cudza mu też śmierdzi, gdy mu jej nie pozłoci. Nikt 
u niego niegodny, jedno kto przyniesie, i chocia dziś powie, że niecnotą i człowiek 
nikczemny, nazajutrz usłyszysz, jako godny i cnotliwy: stał się godny przez noc, bo 
przyniósł panu. Takowych tedy ludzi pan strzedz się ma, ani do tej rady takowych 
przypuszczać, ale obrawszy do niej ludzie cnotliwe, bez nich żadnego urzędu nikomu 
nie dawać: oni mają jego godność opowiedać, a czego godzien, nim sprawę dawać 
i jakowej uczciwości godzien, okazać. Gdzie takowej rady u panów nie masz, tam 
widzimy, co się dzieje, jakie ludzie na urzędy fory tują, jako ludzie godni i domów 
zacnych leża, jako nikczemni ludzie powstają. A nie dziw: jakowi bowiem sami są, 
takowe też forytują i to pokazują, że lepiej być guzmanem jakim albo forytarczykiem, 
niż godnym rotmistrzem, hetmanem albo człowiekiem uczonym. Skąd co roście, 
dobro pospolite jako stoi, na oko widzi każdy. Słabieje tam cnota wzgardzona, gdzie 
się podnosi niecnota uczczona. Na która ludzie godni patrząc, boleć musza i brać 
zatym przeciw panu złe serce; stądże zwady, niezgody, wzgarda, rozterki wzruszenie 
w królestwie. Niczym inszym państwo rzymskie na początku nie rosło tak wielkie, 
jakie nigdy nie było ani będzie, jedno iż cnota i godność u nich miała zawżdy goto-
wą zapłatę, a ludzie źli byli zawżdy wedle ich występku karani. Nie najdował się tak 
mały występek, żeby wedle niego nie był karany; żadne też zachowanie i zasługa w 
rzeczypospolitej tak drobna nie nie była, któraby nie miała zapłatę swą godną.

A jaki pożytek, sławę i uczciwość, zachowanie i zasługi w rzeczypospolitej nio-
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sło, takowa zasię lekkość i karanie ludzi z złego zachowania potykało. Stądże bacząc 
ludzie nikczemni, iż byli wzgardzeni, wnetźe, kto czuł o sobie, iźeby mógł być godnym, 
ciągnął się barzo i strzegł się, aby nie był wzgardzonym albo bezecnym, by zaś nie 
był tak karan, jakoby i on sam i jego potomkowie byli zelżeni. A to było na onym 
pierwszym początku państwa rzymskiego. Potym zaś wszystko się zopaczyło tak, że 
cnoty miejsca nie miały, godność zaś stała się na pośmiech, aż zatym i ono państwo, 
cnotą zbudowane, upadło i z gruntu, jako widzimy, dla niecnoty wywrócone. Tak, co 
cnota zbuduje, to łotrostwo niegodne rado psuje. Idź, gdzie chcesz, wszędzie, kędykol-
wick państwo dobrze stoi, najdziesz, że z tej miary dobrze stoi, iże dzielność, cnota, 
rozum, godność ma miejsce, niegodność zasię siedzi gdzieś na podnóżku; najdziesz, 
że tam nie patrzą na wystawne nogi, ani na czoło upierzone, ale na dzielność, cnotę 
i godność: nie to godny, co sług wielki orszak za sobą, by kokosz wodzi, ale kto do 
rzeczy mówi, kto rozum ma, kto się uczył, wiele widział, czytał, słuchał, kto wiadomość 
rzeczy i biegłość wielką ma, kto dzielnością sławy przodków swych nadstawia, kto się 
do każdej rzeczy użyć da i umie. A jeśli kto zawołania więtszego i domu starożytnego, 
na co przedsię mieć baczenie trzeba, więc przodek mieć ludzkości i skłonności i o to 
się starać, aby, ile być może, rozumem, dzielnością nikomu nie ustępował. Zacność 
domu niech zawżdy szepce za uchem, aby nie dosypiał, półmiskami się nie przestawiał 
i z stóp przodków swych nie występował, tego przedsię nie brał ani się tym stawić 
dał: a jam szlachcic, ja pan. Co bowiem po tym, jeśliż się tak nie sprawujesz, jako na 
szlachcica, na pana należy? Co po tym, że przodkowie twoi dom podnieśli i ozdobili, 
ponieważ go ty temi swemi sprawami hańbisz, szpecisz i gubisz? Więc wykrzykasz na 
to: a jam tego domu, tej familijej; właśnie jakoby nie wiedziano, żebyś tego był domu. 
Daj Boże, by to na przestrogę naszym było; daj Boże, by i cnota, dzielność i godność 
wyższej siadała. Ta tedy rada i ci referendarze mają się dowiadować spraw każdego, 
godności się jego przypatrywać, zachowanie, zasługi wiedzieć, a panu o nich sprawę 
dawać i o to się starać, żeby każdy wedla swojej godności i przystojności rósł, panu 
i rze-czypospolitej służąc.

Ta i takowa siedmioraka rada: ci, którzy hiszpańskim pierwej, potym włoskim 
językiem o radzie takiej, jaka ma być, pisali, znać to dają, że jest barzo potrzebna 
każdemu panu, który chce państwo swoje i dwór swój rządnie sprawować. Tym 
bowiem sposobem, gdy tego rada dożrzy, co na nie włożą, już we wszytkich spra-
wach i rzeczach swoich będzie odprawniejszym i bez wszelakiego zatrudnienia i bez 
uprzykrzenia, cokolwiek się przytoczy, odprawi; innych głową robiąc, sam swojej 
folgować może; nie będą się do niego poddani z supplikacyami i skargami cisnąć, nie 
będą wołać, wrzeszczeć: Zmiłuj się, M. królu, oto pan starosta nam krzywdę czyni. 
Rada też nie będzie zawikłana, gdy każdy swej rzeczy pilnować będzie, gdy nie ze 
wszystkimi sprawami sobie różnemi do jednego pójdą: rzecz to bowiem trudna, aby 
jeden albo dwa a chocia i trzej mieli wszystko odprawować, gdyż w wielkim państwie 
wiele spraw a sobie różnych, które gdy na jednego włożą, jedna drugiej przeszkadza, 
jedna drugą zatrudnia, skąd się rodzą owe gniewliwe słowa: Bym się rozpukł, temu 
dosyć nie uczynię; ani wiem, czego się pierwej jąć. Na to kto się nie oględuje, mało co 
ma rozumu. Aczkolwiek najdziesz wiele takich, co wszytki urzędy chcą na się wziąć 
i wszędy być; nie dla tego, aby panu swemu i rzeczypospolitej posłużyli, ale żeby 
łakomstwu swemu dosyć czynili, użytki ze wszech stron sobie łapali, siebie bogacąc 
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a rzeczpospolitą ubożąc, sprawiedliwości omieszkiwając, a panu swemu nienawiść u 
ludzi czyniąc. Ale już takich pan jako nieprzyjaciół sławy i majętności swej strzedz się 
pilnie ma; takowe radnie j na urzędy i do rady swojej brać, którzy się jej zdzierają, bo 
kto pożytku nie żąda, na urząd nie pogląda; ale kto zasię bez wstydu sam się wdziera, 
to nie dla czego innego czyni, jedno żeby swojej dumie i swemu łakomstwu dosyć 
czynił, którą kto się upęta, nigdy ani panu swemu ani dobru pospolitemu dobrze 
posłużyć może: by miał nawięcej i nawiętszych cnót w sobie i nagodniejszym był, to 
samo, że łakomym jest, że go tam nic wiem co nadyma i unosi, z nich go wyzuwa 
i nikczemnym człowiekiem i u ludzi brzydkim czyni. Otóż, aby się pan takowych 
łakomych ludzi mógł uwiarować, nie ma do rady swojej jedno godne brać. Godne 
zasię po czym poznać, tak jako dziś doktorowie hiszpańscy i włoscy okazują, tu się 
przypatrywać będzięmy […].

Jakuba Gorskiego Rada Pańska 1597. – Kraków, 1892. – S. 9–34.

№ 151

1598 р., липня 16. Луцьк. – Реляція возного Волинського воєводства Ма-
тиса Славоґурського про відкриття засідань Луцького ґродського суду і 
складення судовими урядниками присяги. Тексти присяг

Дεялосε то на замку вышънεм Луцком року тисεча пятъсотъ девεтъдεсятъ 
jсмого мεсεца юл шостогонадъцεтъ дня.

На пεръшεм засεдεнъю яснεвεлможного пна Маръка Собεского, воεводы 
любεлского, луцкого etc. старосты, при бытъности jблично ихъ млсти пановъ 
jбыватεлεвъ воεводства Волынского то εст: пна Яна Паца, тивона вилεнского, 
старосты камεнεцкого, Яна Харлинского, подкоморого, Ивана Хрεнъницкого, 
подсудка, Фεдора Урсула Рудεцкого, чεшъника, Миколая Сεмашка, ключника, 
урядников зεмских луцких; Василя Сεмашка, князя Матыса Воронεцкого, стол-
ника киεвского, Симона и Щасного Харлинских, Яна Цыминского, Яцка и Пεтра 
Воютинских и инъших барзо вεля шляхты повεту Луцкого и шляхεтного Матыса 
Славокгорского, возного εнεрала воεводства Волынского, вышεи помεнεныи εго 
млстъ панъ воεвода любεлскии, староста луцкии etc., чинεчи досытъ Конъстыту-
цыи Короннои j присязε старостовъ судовых уфалεноε, прихиляючисε до права 
посполитого доброволнε присεгу тεлεсную на уряд староства Луцкого водлугъ 
Конъстытуцыεи Коронъно, кгды ж εи в правε волынском нε маεшъ, при быт-
ности их млсти панов jбыватεлεвъ воεводства Волынъского вышεи мεнованых, 
выконал и jтправил в тую роту:

Я, Марεкъ Собεскии, воεвода любεлскии, староста луцкии, присεгам пну 
Богу всεмогущому, ижъ буду вεрнε на замку Луцком и jного буду стεрεч вεрнε. 
Наяснεишому княжати и пну Жикгимонтови Трεтεму, з ласки Божои королови 
полскому, и потомъкомъ εго королюмъ полскимъ, вεдлε права jбранымъ, по-
кою и бεзпεчεнъства и справεдливости буду боронил и судити водлε статуту 
права писаного волынского и инъныε справы, мнε албо урядови старостиному 
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приналεжачиε, прεз хитрости и здрады буду выполняти. Так εму, Божε, помож 
и Крыжъ свεтыи.

По которои таковои εго млсти пна старостинои присязѣ, прεрεчоныи εго 
мл пан староста, тыε jсобы на вряд кгродскии судовыи, то εстъ: ихъ млстъ пны 
Якуба Лысаковского на подстароство, Матεя Стεмпковского на судεиство, Ивана 
Красинского на писарство, Миколая Чарноцкого на буркграбъство, з рамεня 
своεго подал. Которыε кождыи з особна зъ их млсти на уряд свои при бытъ-
ности их млсти вышъмεнованых пановъ jбыватεлεвъ воεводства Волынского 
присεгу тεлεсную, вεдлε роты въ статε* Вεликого князства Литовского написаноε, 
учинили и выконали. Напεрεд εго млст панъ подстаростии в тую роту:

Я, Якубъ Лысаковскии, подстаростии луцкии, присεгаю пну Богу в Троицы 
εдиному, ижъ в томъ повεтε вεдлε Бога, справεдливости права и статуту того 
писаного Вεликого князства Литовского, вεдлε права жалобы и jтъ сторонъ, 
ничого нε прикладаючи ани уимуючи, буду судити; сознанъя и записы пърии-
мовати, нε фолкгуючи высокимъ и подлεишимъ станомъ, на достоεнъствах и 
урядεх сεдячихъ, на богатого ани на убогого, на приятεля и ровного заховалого 
ани на нεприятεля, на тутошнεго ани на госьтu, нε глεдεчи нεприязни, нε з васни, 
нε з боязни, нε за посулы и даны, а ни сподεваючисε на потом даров а ниякиε 
нагороды, нε радεчи сторонε, ани боячис казни, помсты и погрозокъ алε самого 
Бога и εго свεтую справεдливостъ и права посполитыε и сумънεнε своε пεрεд 
jчима маючи; тεж роковъ николи нε jмεшкивати, jкромъ вεликоε а правдивоε 
хоробы, а яко то справεдливε присεгам. Так ми, пнε Божε, поможъ.

Присεга пна Матεя Стεмпковского на судεиство
Я, Матεи Стεмпковскии, судъя кгродскии луцкии, присεгаю пну Богу 

в Троицы εдиному, ижъ въ томъ повεтε вεдлε Бога, справεдливости, права и 
Статуту того писаного Вεликого князтва Литовского, вεдлε жалобы jтпору 
сторон, ничого нε прикладаючи ани уимуючи, буду судити. Сознаня и записы 
приимовати, нε фолькруючи подлεишим и высоким станом, на достоεнъствахъ 
и урядεх сεдячих, на богатого ани на убогого, на приятεля кровного заховалого 
ани на нεприятεля, на тутошнεго ани на гостя, нε глεдячи нεприязни, нε з вазни, 
нε з боязни, нε за посулы и дани, ани сподεваючисε на потомъ даров ани якоε 
нагороды, нε радεчи сторонε ани боячисε казни, помсты и погрозокъ, алε самого 
Бога и εго свεтую справεдливост, и права посполитыε и сумънεнъε своε пεрεд 
jчима маючи тεжъ роков николи нε jмεшкивати, кромъ вεликоε правдивоε 
хоробы, и яко то правдивε присεгаю. Такъ ми, Божε, поможи.

Присεга пна Ивана Красεнского на писарство кгродскоε луцкоε
Я, Иван Красεнскии, писар кгродскии луцкии, присεгаю пну Богу в Троицы 

εдиному на томъ, ижъ справεдливε вεдлε Бога и права того писаного и вεдлε 
мовεнъя и спору сторонъ, ничого нε прикладаючи ани умнεишаючи, буду за-
писовалъ и радити εго млсти пну старостε и урядови εго, вεрнε и справεдливε 
вεдлε сознаня сторон и споров, на судεхъ jсвятъчεнъя и jповεданъя и сказанъя 
судовыε, книги судовы буду записовати, а пилновати, и доглεдати, абы водлε 

* cтатутε
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тоε присεги моεε справεдливε были уписовани, нε маючи бачεня на высокиε 
и подлыε станы, на достоεнъствахъ сεдячих, на богатого и ни на убогого, на 
приятεля крεвного и заховалого ани на нεприятεля, на тутошнεго ани на гостя, 
нε с приязни, нε з вазни, нε з боязни, ани за посулы и дары, ани боячис казни, 
помсты и погрозок, нε чεкаючи нагороды, алε самого Бога и εго справεдливостъ 
свεтую и право посполитоε пεрεд jчима маючи и сумнεнъε своε прεдъ Божиε 
справуючи. Так ми, Божε, поможи.

Присεга пна Миколая Чарноцкого на буркграбъство луцкоε
Я, Миколаи Чарноцкии, буркграбя замку луцкого, присεгаю пну Богу 

всεмогущому в Троицы εдиному, ижъ повинъностъ всю, буркграбεму налεжачую, 
вεрнε выконывати буду и то тεж бεз бытности пна подъстаростεго зεзънанъя 
вшεлякиε, што и коли принεсутъ до мεнε будутъ, нε прикладаючи ничого ани 
уимуючи приимовати буду, нε jглεдаючисε на высокиε и на низкиε станы, ани 
посуловъ jтъ жадного бирати. Так ми, Божε, в Тоицы* εдиныи поможъ.

По выконаню тεды прεз вышεи помεнεныε их млст пны урядники прεрεчо-
ноε присεги, шляхεтныи Матыс Славокгорскии, возныи εнεралныи воεводъства 
Волынского, з росказаня уряду вышεи помεнεного, ижъ южъ урядъ мεстцε 
своε засεлъ и справы вси на дεн сεгодънεшнии рочковъ кгродъскихъ луц-
кихъ припадаючиε звыклымъ способомъ jтправовани будут, публиковалъ и 
jбволалъ и до вεдомости всихъ привεлъ. J чомъ всεмъ рεляцыю свою пεрεд 
урядом нинεишимъ кгродскимъ луцкимъ учинилъ и jчεвистε созналъ.

ЦДІАК, ф. 25, оп. 1, спр. 53, арк. 1а–3 зв. Запис в актовій книзі.

№ 152

1598 р., листопада 19. Кременець. – Запис до актової книги листа короля 
Сиґізмунда ІІІ від 28 березня 1595 року про призначення Мелентія Мин-
ковського генеральним возним

На роках судовых зεмских крεмянεцких в шεст нεдεл по святом Михалε, 
римском святε, в року звышъ написанном припалых и судовнε jтправованых 
зачатых, пεрεд нами, Янушомъ Жабокрицкимъ, судεю, а Михалом Краεвским, 
подсудкомъ, врядниками зεмскими крεмянεцкими, постановивъшися jчεвисто 
у суду шляхεтныи панъ Мεлεнтии Минковскии покладал лист εго кр мл с 
пεчатю коронною и с подписомъ руки вεлможного пана Яна Тарновского, 
подканцлεрого коронного, εму на возновство даныи, которыи то прεдрεчоныи 
Мεлεнтии Минковскии, возныи εнεрал всих воεствъ** и повεтов Короны Полскоε 
з тым листом εго кр мл пεрεд нами, судом, за выданεмъ роты чεрεз возного 
Миколая Сохацкого присягу, в Статутε jписаную, выконал и по тои присязε 

* Троицы
** воεводствъ
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за тым листом и росказанεм εго кр мл jт нас, вряду, εст пострыжон, чεрεз 
того ж возного Миколая Сохацкого εстъ jбъволан и просил, абыхмо тот лист 
εму на тот вряд возновство налεжачии до книг зεмских крεмянεцких записати 
казали и тыε сут εго слова:

“Жикгимонт Трεтии, Божю млтю корол полскии, вεликии княз литовскии, 
рускии, прускии, жомоитскии, мазовεцкии, ифлянтскии, швεдскии, кготскии, 
ванъдалскии дεдичныи корол

Jзнаимуεмъ тымъ листом нашим, кому то вεдати налεжит, иж мы 
шляхεтного Мεлεнтия Минковского, у воεводствε Волынскомъ jсεлого, воз-
нымъ иεнεралом зεмским всих воεводствь и повεтовъ Коронныхъ назначитъ и 
постановит умыслили εсмо, яко ж нинεшнимъ листомъ нашимъ назначаεмъ 
и постановляεмъ, даючи му тую моц и владзу всѣ и кождыε справы, на вряд 
возного налεжачиε, справоват и выконыват впεрεд, jднакъ, абы пεрεд врядомъ 
налεжнымъ гдε-колъвεкъ присягу вεрности в правε посполитом jписаную учинил 
и jд нεго водлугъ звычаю пострыжон был, што всим вобεц, а мεновитε судовъ 
и врядовъ прεложоным до вѣдомости доносεчи, розказуεмо абы прεрεчоного 
Мεлεнтиu Минковского, по jтданю присεги, εго за власного и правъдивого 
εнεрала зεмского и возного всих воεводствъ и повεтов Коронных признавши, 
εму и врядови εго справы налεжачиε jтправовати и выконывати допустили, а 
иначεи для ласки нашоε и повинности своεε нε чинεчи, чого для лεпшоε вεры 
пεчат наша коронная до того листу нашого εст притиснεна”.

ЦДІАК, ф. 22, оп. 1, спр. 11, арк. 76 зв.–77 зв. Запис в актовій книзі.

№ 153

1598 р. Варшава. – З ухвали варшавського вального сейму про ревізію 
луцьких ґродських книг та стягнення мита на будівництво Канівського 
замку

[…]
69. Rewizya ksiąg grodzkich łuckich.
Dla rewidowania ksiąg grodzkich łuckich starościch sądowych, deputujemy z 

sejmu teraźniejszego pewne osoby, to jest: wielmożnego Janusza książę Zbaraskie, 
wojewodę bracławskiego, starostę Naszego krzemienieckiego, i urodzonych Demiana 
Ulewicza i Zdana Boronickiego, wojskiego łuckiego. Którzy rewidowawszy, jeśliby jakie 
errory w tych księgach pokazały się, Nam mają deferować, a My pokazane błędy z 
tych ksiąg wymazać rozkażemy.

[…]

75. Położenie cła na budowanie Zamku Kaniowskiego.
Za pozwoleniem stanów wszystkich pozwalamy, aby kupcy wszelakiego narodu, 

pieniądze gotowe za granice koronne do Moskwy przez granice województwa kijowskie-
go wywożący, byli powinni od dziesiąci złotych polskich groszy sześć polskich płacić. 
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A te pieniądze za uchwałą sejmu tego, mają być wybierane przez sługi wielmożnego 
Janusza książęcia Ostrogskiego, kasztellana krakowskiego, starosty kaniowskiego, do 
lat dziesiąci. Które będzie powinien obrócić na zbudowanie Zamku Kaniowskiego.

[…]

Volumina Constitutionum. – Vol. 2: 1587–1609. – Warszawa, 2008. – S. 252–253. Мова польська.

№ 154

1599 р., вересня 30. Львів. – Присяга львівського земського судді Петра 
Ожґи

[…] Tandem prefati generosi productis hisce literis sacrae regiae magestatis 
super officia iudicatus et subiudicatus terrestris Leopoliensis in praesentia nobilium 
suprascriptorum praestiterunt corporale iuramentum iuxte rotham in statuo regni 
descriptam, in eam videlicet. Quia iusta secundum Deum ius scriptum, aequitatem 
et patrium controuersias iudicabimus recognitiones suscipiemus, diuitis et pauperis, 
amici et inimici, ciuis et peregrini discrimine sublato et neque fauorem neque odium 
neque praemium neque paenas nobis propositas curabimus, sed in iudicando solum 
Deum et ius scriptum, aequitatem, partium controversias et recognitiones sed in his 
omnibus conscientiarum nostrarum iudicium sequemur et audiemus, aliaque negotia 
nobis incumbentia fideliter et pro posse nostro faciemus. Sic nos Deus adiuuet et sancta 
Christi passio. Et post praestitum iuramentum ministerialis regni generalis prouidus 
Andreas Stratinius ex mandato nobilitatis totius protunc congregatae eosdem iudicem 
et subiudicem totae nobilitati circa actum praesentem existenti veros, legitimos et 
iuratos officiales esse voce sonorosa publicauit et proclamauit.

Пе р е к л а д

[…] Насамкінець вищезгадані номіновані грамотою ЙКМ на уряд судді та 
підсудка Львівської землі в присутності шляхетних нижчепідписаних прийняли 
особисту присягу, записану в статутах королівства, що згідно з Божим та писаним 
правом, однаково і професійно сторони судитимемо, зізнання прийматимемо, 
без різниці багатим і бідним, друзям і недругам, землякам та іноземцям, і ані 
заради запропонованої нам прихильності, ані ненависті, ані винагороди, ані кари 
не старатимемося, але в судінні на єдиного Бога і писане право (покладатимемо-
ся), суперечки і зізнання однаково і рівно, але в усіх сумнівах наших за судом 
йтимемо й будемо слухняними та інші обов’язки наші вірно і по можливості 
нашій виконуватимемо. Так нам, Боже, допоможи і святі Христові муки. І після 
цієї присяги генеральний возний Анджей Стратин з дозволу всієї шляхти, на 
той час зібраної, цих суддю та підсудка перед всіма цим актом правдивими, за-
конними і присяглими зворушеним голосом публічно оголосив і засвідчив.

ЦДІАЛ, ф. 10, оп. 1, спр. 39, с. 225–227. Запис в актовій книзі. Мова латинська.



Д
о 

до
к.

 №
 1

54



304 № 155 .   1599  р . ,  грудн я 5 .  Варшава

№ 155

1599 р., грудня 5. Варшава. – Лист короля Сиґізмунда ІІІ про призначення 
Григорія Минковського генеральним возним

“Жикгимонт Трεтии, Божю млстю корол полскии, вєликии княз ли-
товскии, рускии, прускии, жомоитскии, мазовεцкии, ифлянтскии и швєдскии, 
кгодскии, вандалскии дєдичныи корол

Jзнаимуєм тым листом нашим всѣм вобєц и кождому зособна, кому то-
го вєдати налєжит, иж мы шляхєтного Григоря Минковского, въ воεводствєх 
Волынском jсεлого, возным εнєралом зємским всѣх воєводствъ и повєтовъ 
коронных назначити и постановити умыслили, εсмо яко ж и нинєшним листом 
ншим назначаєм и постановляєм, даючи εму тую моц, абы jн мог и тую влад-
ност мєл, во всих воεводствах и повєтєх Панствъ Коронных, а jсобливє въ 
воεводствє Києвском, Волынском и Браславском, всѣ и кождые справы на уряд 
возного налєжачиε, справоват и выконыват, а вшак жє, абы пєрєд урядом судо-
вым гдє-колвєкъ и которыи колвєк присєгу вєрности своεε в правє посполитом 
jписаную учинити маєт, jт того ж водлє звычаю абы и пострыжон был. Што 
всѣм вобєц воεводом, кашталяном, старостам, судови и вряду прєложоным и 
иным всѣм подданым нашим, якого-колвєкъ стану и достоєнствъ будучим, до 
вєдомости приводєчи, росказуεмо, абы прєрєчоного Минковского за правдиво-
го εнєрала и возного всѣх зємлъ, воєводствъ и повєтов коронных признавши, 
εму и врядови εго справы налєжачиε, справоват и выконыват допустили. А 
иначєи для ласки нашєε и с повинности своεε, нє чинєчи конєчно, заховуючи 
вцалє праци εго нагороду, албо εсли бы злє, нєпристоинє и фалшивє уряд свои 
справовал, вины и караньε за доводом нєjдволочноε сим жє листом нашим, до 
которого на болшую вεру и пєчат наша коронная εст притыснєна.

Писан у Варшавє, мсца дєкабра, дня пятого року тисєча пятсот дєвєтдє-
сят дєвятого, а панованя королєвствъ наших полского дванадцатого, а швєдского 
шостого”.

А по вычитаню того листу εго кр мл прєрєчоныи Грєгорєи Минковскии, 
при бытности на тот час вєлю людєи зацных, шляхты jбыватєлєв воєводства 
Волынского, jсєлост свою явную и правдивую, в повєтє Луцком лєжачую, jказал, 
и присєгу водлє права и статуту Вєликого князства Литовского на вряд свои 
возновскии εнєралныи пєрєд нами у суду учинил и выконал. Прото мы, водлуг 
права посполитого и воли εго кр мл, jного на тот вряд постригли и справы 
вшєлякиε, врядовы εго возновскому εнєралному налєжачиε, справовати допусти-
ли. А з волєю εго кр мл и владзєю вряду нашого явнє допущаєм и допустили, 
што всє и возному, при нас будучому, шляхєтному Григорю Буковскому, до 
вєдомости всѣх вобєц приводєчи, jбволати и публиковати росказали. Которыи 
возныи с повинности вряду своεго возновского jбволал и публиковал, j чом 
и рєляцию свою, jчєвисто пєрєд нами ставши, учинил и сознал. Тєды мы, тоε 
возного сознанε принявши, и то всє для памєти до книг кгродских луцких за-
писат εсмо казали.

ЦДІАК, ф. 25, оп. 1, спр. 65, арк. 109–110 зв. Запис в актовій книзі.
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№ 156

XVI ст. – З праці Марціна Кромера Polska czyli o położeniu, ludności, oby-
czajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie (1577) 
про скромні доходи урядників, оскільки для них “титул (godność), навіть 
без матеріальної вигоди, за якою перебувають у гонитві люди менш шля-
хетні”, вже є достатньою винагородою за службу

Dochody urzędników koronnych są bardzo małe, natomiast urzędników ziem-
skich i nadwornych – prawie żadne. Nawet urzędnicy miast, miasteczek i wsi niе 
mają na ogół jakichś określonych dochodów. Polacy uznali, że sama godność, nawet 
bez korzyści materialnych, za jakimi przeważnie gonią ludzie mniej szlachetni, jest 
dostatecznie wielką i wspaniałą nagrodą za dzielność i zaszczytne wysiłki. Są jednakże 
pewne wynagrodzenia pieniężne i jakby podarki, które płacą sędziom i urzędnikom 
sądowym prawujące się strony. Znaczniejszych kilku wojewodów i kasztelanów mierne 
jednak ma dochody po części z roli i dóbr ziemskich, po części z żup solnych czy 
ceł albo z pewnych innych źródeł, z dawien dawna przydzielonych wieczyście przez 
monarchę.

Kromer Marcin. Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych 
Królestwa Polskiego Księgi dwie. – Olsztyn, 1977. – S. 136–137. Мова польська.

№ 157

1601 р. Варшава. – З ухвали варшавського вального сейму про призна-
чення ревізорів до Летичева; ревізію книг луцького ґродського та київ-
ського земського судів; про сплату мешканцями Волинського, Київського 
і Брацлавського воєводств спеціальних поборів – коців і пам’ятного; про 
заробітну платню службовців канцелярій зазначених воєводств і забо-
рону накладати надмірні побори під загрозою штрафу; про перенесення 
засідань судів і сеймиків з Брацлава у Вінниці; виділення коштів на пере-
писування земських книг Белзького воєводства

[…] 50. Rewizorowie do Latyczowa.
Iż za zaleceniem Naszym z sejmu przeszłego rewizorowie naznaczeni do rewido-

wania i szacunku expens na mury i budowanie zamku latyczowskiego, przez starostę 
Naszego kamienieckiego wydanych, nie stawili się, znowu deputujemy z Panów Rad 
wielmożnych Marka Sobieskiego lubelskiego i Stanisława Włodka z Hermanowa beł-
skiego wojewody, od posłów zaś ziemskich urodzonego Krzysztofa Chodorowskiego 
i Wojciecha Humieckiego łowczego kamienieckiego, którzy na pierwszy wtorek post 
Dominicam Iudica [10 IV 1601] tam zjechawszy się, wszystko to budowanie rewido-
wać i nakład na to podjęty zrachować, a Nam zaś na przyszły sejm odnieść albo na 
piśmie oznajmić mają. A my na onym sejmie tę summę albo gotowemi zapłaciemy, 
albo uiściemy.
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51. Rewizya ksiąg grodzkich łuckich.
Iz rewizya ksiąg grodzkich łuckich według pierwszych konstytucyi nie doszła, 

a już z tych kommissarzow dwaj umarli, tedy tę rewizyą tych ksiąg pomienionych 
chcąc do skutku przywieść, naznaczamy na miejsce tych zmarłych urodzonego Fedora 
Ursula, cześnika ziemie wołyńskiej i Andrzeja Ulewicza. Którzy kommissarze mają 
koniecznie na czas według tej konstytucyi pierwszej naznaczony zjechać i tę rewizyą 
skutecznie odprawić.

52. O płaceniu koców i pamiętnego, obywatelow województwa wołyńskiego, 
kijowskiego, bracławskiego.

Porownywając te województwa z innemi wojewodztwy w płaceniu zapłaty od 
spraw ich na trybunale, tedy tak postanawiamy, że już od daty tej konstytucyi nie będą 
więcej powinni płacić od spraw swych, jedno jak województwa koronne płacą, to jest 
od każdej instancyi po piętnaście groszy polskich, a sędziom ziemskim z osobna po 
piąci. Także i koce, nie inaksze jedno jako koronne województwa płacą, to jest grodzki 
koc taler, a ziemski trzy grzywny oni też dawać powinni. A iż peressudy w sądzie 
trybunalskim są zniesione, tedy je i u sądów ziemskich, grodzkich, podkomorskich 
i innych wszystkich w tych województwach znosiemy od tego czasu; zostawując im 
tylko pamiętne zwykle według prawa.

53. O depaktacyach w kancellaryach tychże województw obywatelow.
A iż urzędnicy ziemscy, grodzcy, także i pisarze trybunalscy, ziemscy i grodzcy 

w kacellaryach, mimo opisane dawne prawa statutem ich, którym się sądzą salaria 
abo dochody swe z uciążeniem ludzkim wyciągać zwykli, czemu zabiegając postana-
wiamy, aby od tego czasu żaden z tych urzędników dochodów nad opisanie dawne 
w prawie, w statucie ich, w rozdziale czwartym, artykule trzecim, od spraw wyciągać 
nie ważyli się, pod winą sta grzywien. O którą forum na trybunale inter causas officii 
naznaczamy.

54. Areszty tychże województw.
Areszty, tak in criminalibus jako et in civilibus causis tym województwom 

sposobem koronnym dopuszczane być mają.

55. O leżeniu ksiąg tychże województw.
Leżenie ksiąg ziemskich w tychże województwach sposobem koronnym, gdzie-

by roki nie doszły, leżeć mają nadalej do dwu niedziel, dla wybierania extraktow i 
czynienia zapisów.

56. O miejscu sądów z sejmików, w Winnicy.
Iż sejmiki i sądy z Bracławia do Winnice in anno 1598 przeniesione są, które 

in suo robore zachowujemy, tylko to w tej konstytucyi poprawujemy, że roki ziemskie 
winnickie nie we Dworze Naszym, ale w mieście, tam gdzie sąd miejsce sobie obierze, 
sądzone, a sejmiki w kościele odprawować się mają.

57. Rewizya ksiąg ziemie kijowskiej.
Rewizyę ksiąg ziemskich kijowskich województwu temu pozwalamy i na tę 
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rewizyą z sejmu teraźniejszego osoby niżej mianowane naznaczamy, to jest urodzo-
nych Ostafiana Tyszkiewicza wojewodzica brzeskiego i rotmistrza Naszego, Samuela 
Hornostaja, Ławryna Loskę podczaszego, Siemiona Belowicza wojskiego kijowskich, 
Stanisława Charlewskiego, Wassyla Tyssę Bykowskiego. Którzy pospołu z sądem ziem-
skim kijowskim na dzień świąteczny w roku niniejszym do Kijowa się zjachawszy, 
księgi też rewidować i jeśliby errory w nich jakie pokazały się, mają na sejmie blisko 
przyszłym deferować, a My pokazane błędy naprawić i z tych ksiąg wymazać rozka-
żemy. A niebytnośc dwu i trzech z tych osób temu przekazać nie ma.

[…]

65. Prowizya na przepisanie ksiąg ziemskich województwa bełskiego.
Pozwalamy na prośbą posłów ziemskich województwa bełskiego, jako im jest 

pozwolono na sejmie anni 1598 księgi stare przepisać, także i na chowanie ich w 
powiecie bełskim, grabowieckim i hrodelskim, na prowizyą tym, którym to zlecono 
będzie, aby przy tym poborze na sejmie uchwalonym, każdy był powinien dać po 
groszy trzy z łanu, pod warunkiem w uniwersale koronnym opisanym, do rąk poborcę 
tegoż województwa. Który po wybieraniu takowych pieniądzy będzie powinien braci 
uczynić liczbę na elekcyi deputata i pieniądze wybrane oddać komu należeć będą, za 
spoiną zgodą.

[…]

Volumina Constitutionum. – Vol. 2: 1587–1609. – Warszawa, 2008. – S. 280–283. Мова польська.
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1603 р., вересня 26. Перемишль. – З протестації шляхтича Станіслава Мо-
равського в Перемишльському ґроді проти незаконного обрання Марціна 
Фредра на депутатському сеймику 15 вересня 1603 р. у Вишні депутатом 
до Коронного трибуналу від Руського воєводства з описанням процедури 
виборів та участі в них земських урядників

[…]
Do urzędu y xiąg ninieiszych grodzkich przemyskich oblicznie przyszedszy 

vrodzony Stanisław Morawski, ziemie i powiatu tutecznego obywatel, imieniem swym 
i wszystkiego rycerztwa, do Wisniei na seimik electiei deputackiei blisko przeszlei 
zgromadzonego, opowiadal sie i oswiadszyl przeciw vrodzonemu Marcinowi Fredrowi 
i przeciwko tym, ktorych on sobie ku rzeczy, nizei opisanei, sposobil, acz malei barzo, 
to iest kilku person, lidzbie. Isz dnia tego, kiedy sie elekcya przerzeczona odprawowala 
[w] Wisniei, to iest w blisko przeszly poniedziałek po Narodzeniu Panny Mariei pirwszy, 
gdy sie iusz cale ta to elekcya odprawowała y wota wszystkiego koła iescze za dnia 
obeszly i skonczyły sie, ktorych znowu sine omni consensu czynic nikt nie mogł, stało 
sie trzech person na vrząd deputacki mianowanie, to iest Jе[g]o mci pana Stanislawa 
Wapowskiego y Jе[g]o mci pana Samuela Troieczkiego, stolnika ziemie Przemyskiei, a 
trzeciego Jе[g]o mci pana Jana Swoszowskiego, pissarza ziemskiego lwowskiego, ktory 
nie tylko nawiętszą lidzbę, ale okrom kilku person, z Ich mci dwiema wyszei miano-
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wanemi zostawaiących, wszistki prawie głossy miał po sobie senatorskie, vrzędnikow 
ziemskich i grodzkich i slacheckie, y potym cisz to z Ich mci dwa rozni glosow swych 
trzeciemu Jе[g]o mci panu pissarzowi lwowskiemv vltro tamże w kosciele na mieiscu 
zwykłym in praesentia omnium congregatoru[m] vstąpili, i zatym iusz wszyscy sie 
z skoscioła po pirwszei godzinie wnoc rozesli, tylko przerzeczony pąn Fredro, a z 
nim Jе[g]o m. pan przemyski, z Jе[g]o m panem Stanislawem Stadnickiem z Leska 
bratem swym rodzonym i sludzy ich pozostali, tamze sobie od tych Ich mci kilku 
pozostałych iakąs nominacyą na deputacyą otrzymał illegitime et incompetenter, tak 
isz o tei iego nominacyei asz nazaiutrz wiedziec ludzie mogli, gdy obchodzil slache-
ckie ossoby o podpisy prosząc. A isz sie to przeciw prawu i zwyczaiowi pospolitemu 
i przeciw wolnosciom szlacheckim stało, po czasie i skonczeniu wlasnei elekcyei i po 
rozesciu wszystkiego, iakmiarz okrom przerzeczonych iemu dogadzaiących person, 
zgromadzenia, bes panow senatorow urzędnikow i szlacheckich ludzi, ktemu że iusz iest 
wlasny elekt pan pissarz lwowski od wszystkich tak przes iego samego nominowanie 
od więtszei częsci, iako i za vstąpieniem Ich mci dwu drugich obrany zgodnie sine 
qua[m]uis prot[es]t[ati]one cuiuspiam. Nad to ze par* Marcin Fredro zadnei possessyei 
i resydencyei wlasnei nie ma w ziemi Przemyskiei, na ktory teras alternata strony tei 
deputacyei stoi, y mimo to wszystko ma spraw barzo wiele ad baniendum z roznemi 
personami i pani malzonka iego iest bannita od czassu niemalego.

Przetosz sie iteru[m] atq[ue] iter[um] przerzeczony pan Stanislaw Morawski 
swiadszyl i opowiadal de nullitate mianowania pana Marcina Fredra, a isz go za de-
putata ziemie tei miec nie będzie, i wszyscy nie będą, y o zadnym inszym deputaczie, 
okrom pana pissarza ziemskiego lwowskiego, wiedziec nie chcą.

ЦДІАЛ, ф. 13, оп. 1, спр. 319, с. 1517–1519. Запис в актовій книзі. Опубл.: Вінниченко О. Конфлікт 
політичний чи конфлікт особистий: Вишенський депутатський сеймик Руського воєводства 
1603 року // Соціум. – К., 2007. – Вип. 7. – С. 141–142. Мова польська.
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1607 р. Варшава. – З ухвали варшавського вального сейму, де йдуться 
про придушення королівськими старостами та підстаростами “українної 
сваволі”, особливо в Корсуні, Чигирині, Стеблеві та Данилові; залучення до 
цього бояр та міщан Київського та Подільського воєводств із спеціальним 
наказом брацлавському старості вгамувати “сваволю” брацлавських та 
корсунських міщан

[…]
43. O swоwoli ukrainnej.
Wprawując w dobry zwyczaj i porządek dobry miasta Nasze i starostwa ukrainne, 

i bojary dla służby i opatrzenia zamków Naszych na grunciech Naszych osadzone, w 
województwie kijowskim mieszczany a w podolskim mieszczany i bojary, postanawiamy, 
aby ci wszyscy, tak mieszczanie jako boiarowie pod władzą i zwierzchnością starost 

* pan



309№ 160 .   1609  р .  Варшава

Naszych byli i powinność swoje wedle nadanych sobie praw i przywilejów odprawo-
wali. A za rozkazaniem starost Naszych i podstarościch ich, do zwyczajnej obrony aby 
byli powinni tak się stawić jako potrzeba ukaże i zdanie starost i hetmanów Naszych 
będzie, pod karaniem srogim i utraceniem praw i wolności swych. A sądy także w 
sprawach tak miejskich, jako i tych bojar Naszych, którzy służbę do zamku i onera 
zamkowe zwyczajne odprawować powinni, starostowie Nasi jako brachium Nostrum 
odprawować będą powinni. Także excessy na gorącym uczynku, bunty i gwałty, na 
wzgardę zwierzchności Naszej popełnione, które starostowie Nasi i podstarościowie 
ich, bez odwłoki karać i hamować, zabiegając żeby się do swej woli ludziom droga 
nie otwierała, powinni. A jeśliby temu postanowieniu Naszemu, sejmową powagą 
uchwalonemu, przeciwni być chcieli, rozkazujemy hetmanom Naszym, aby starostom 
i dzierżawcom Naszym w czynieniu exekucyi i przywodzeniu do skutku konstytucyi 
teraźniejszych pomocni byli i transgressores prawa pospolitego i woli Naszej secundum 
qualitatem excessus et exigentiam rei pokarali. Województwo kijowskie excypuje się, 
jednak Korsun, Czehyryn, Stobłow i Daniełow tej konstytucyi podlegać mają.

44. O miastach ukrainnych.
Zabiegając swowoleństwu mieszczan bracławskich i korsuńskich, iż tam ani 

kommissye, ani dekreta Nasze żadnej wagi nie mają, za pilnym staraniem i prośbą 
posłów ziemskich województwa tego, pozwalamy staroście naszemu bracławskiemu, aby 
takowych buntowników, jeśli żeby się odtąd więcej najdowali, wolno było jako kazać 
imać, tak też podług zasług ich karać, zupełną mu moc na uspokojenie szkodliwych 
bardzo buntów ich vigore constitutionis praesentis dajemy. Prawa też żadnego im da-
wać, iż od niego już są dawno dla swej woli odsądzeni, nie mamy, ale zawsze pod gołą 
jurysdykcyą starościną jako teraz są być mają. A jeśliby im co mimo tę konstytucją z 
kancellaryi Naszej wydano było, to wszystko ma być irritum et inane.

[…]

Volumina Constitutionum. – Vol. 2: 1587–1609. – Warszawa, 2008. – S. 353. Мова польська.
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1609 р. Варшава. – Ухвала варшавського вального сейму про військові 
гетьманські артикули – права і обов’язки військових

III. ARTYKUŁY WOJENNE HETMAŃSKIE,
AUTHORITATE SEJMU APPROBOWANE,

ANNI 1609
Iż od samego Pana Boga każde zwycięstwo, bo On jest Bogiem wojsk i zastępów, 

rotmistrz tedy każdy ma to mieć na pieczy, żeby się Pana Boga bał i swym przykładem 
i napomnieniem wiódł do bojaźni Bożej i pobożnego i przystojnego życia towarzysze, 
a oni także zaś pachołki swe.

Żadna sprawa, owszeki rycerska, nie może stać bez porządku. A iż się trafia w 
rotach siła ludzi młodych niebywałych przedtym w służbie, przeto aby każdy wiedział 
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powinność swą i wedle niej nie wymawiając się niewiadomością sprawował, wydane są 
te Artykuły, stosując się do konstytucyi koronnych i do Artykułów inszych przedtym 
hetmanów, których będąc szlachcicmi, powinniśmy we wszem całości przestrzegać.

1. Obecnie zawżdy rotmistrze przy rotach mieszkać mają, nie odjeżdżać bez 
dozwolenia hetmańskiego, pod winą, konstytucya anni [15]93 opisaną.

2. Także się we wszystkim wedle tejże konstytucyi sejmu [15]93 i wedle konsty-
tucyi sejmu anni [15]91, do którego się konstytucya [15]93 sejmu referuje, zachować 
mają.

3. Kto by jakie skupianie, tak na leży jako i w ciągnieniu i w obozie, do koła 
jakiego, bez dozwolenia i wiadomości hetmańskiej czynił, bunty i sedycye abo consilia 
jakie i schadzki, a tym więcej konfederacye jakie, ma być gardłem bez laski karany; a 
gdzie by ujachał, infamis ipso facto ma być. Co się ma rozumieć i ze strony zatrzyma-
nia zapłaty, której do bli[ż]szego sejmu wedle konstytucy anni 1609 czekać się ma. A 
tam przez rotmistrze, poruczniki i przez towarzyszów po dwu z rot, wedle upewnienia 
sejmowego, upomnieć się uczciwemi sposoby zapłaty swej mają.

4. Posłuszeństwo aby każdy zwierzchności swej w tej służbie oddal, jako wszyscy 
hetmańskiemu urzędowi, tak każdy towarzysz i pacholik swemu rotmistrzowi. Kto by 
na przełożonego swego, rotmistrza abo porucznika, abo na sługę urzędu hetmańskiego 
targnął się, abo sługa na pana, ma być gardłem karany. Kto by także przeciwił się iść, 
gdy mu do hetmana każą, abo tego co wiodą do hetmana odejmować chciał, także 
kto by pozwany abo odesłany do hetmana z leży, nie był posłuszny, gardłem karany 
ma być i w tej rzeczy, o którą by szło, upadać ma.

5. Towarzysze bez dozwolenia rotmistrzów swych odjeżdżać nie mają, a rotmi-
strze nie mają dopuszczać odjeżdżać, jedno za wiadomością i pozwoleniem hetmana 
abo pułkownika swego od hetmana naznaczonegob; gdzie by towarzysz swowolnie 
odjachał, tedy ma tejże winie podlec której rotmistrz, gdyby przy rocie wedle konsty-
tucyi nie mieszkał. Taż pena ma się ściągać na rotmistrza, gdyby swowolnie towarzysze 
rozpuszczał.

6. Z roty do roty żaden towarzysz wyjeżdżać nie ma, ażby sam hetman tego 
dozwolił. Gdyż takowe przebiegania z rot do rot, waśni i wiela zamieszania między 
rycerstwem szkodliwego bywa przyczyną. Kto by bez dozwolenia hetmańskiego wy-
jechał, wedle rozsądku hetmańskiego ma być karany.

7. Także jeden drugiego sług przyjmować nie ma. Kto by przyjął, wedle rozsądku 
hetmańskiego karan ma być. Więc jeśliby który szlachcicowi sługa uciekł któregokolwiek 
stanu a do żołnierza przystał, a on go w obozie abo gdziekolwiek przycisnął, ma być 
z niego sprawiedliwość iuxta qualitatem exccssus uczyniona, abo więc ma być temu, 
od kogo uciekł, wydany.

8. Sługa żaden czasu potrzeby nie ma od pana odstawać. A jeśliby który uciekł, 
lubo nic nie skorzyścił, ma być karany.

9. Gdyby pachołek komu uciekł abo odprawił się, także koń zdechł abo ochra-
miał, nie mieszkając na to miejsce mieć drugiego ma, pod karaniem.

10. Na stanowiska i przystawo naznaczone, jeden drugiego nie ma najeżdżać, 
gdzie by więc kto najachał, a jakie krwie rozlania się stało, on co najedzie, winien 
zostanie i srodze karan będzie.
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11. W dworach Króla Jego Miłości, duchownych i szlacheckich, aby rotmistrz, 
towarzysz i żaden służebny pachołek nie śmiał się stanowić, pod winą sta grzywien i 
siedzeniem do czasu wedle zdania hetmańskiego, i zapłaceniem dwojako co by wzięto 
abo szkody uczyniono.

12. We wsiach i miasteczkach nie mają drzewa żadnego z budowania brać do 
palenia, i które by na budowanie nagotowane było; także dylów z grodzenia i na 
grodzenie nagotowanych, pod karaniem. A kto by się ważył z parkanów, bram, baszt, 
wież i innych wszelakich budowania do municyi należących, drzewo rozbierać, ten 
gardłem ma być karany.

13. Kto by w dworze, mieście, wsi, komory jakiej dobył, jako o złodziejstwo 
ma być karany.

14. Ryb z koszów u spustów nikt brać nie ma, także w sadzawkach i w stawiech 
spustnych, nie ma się nikt ważyć łowić, pod winą szubienice, a pogowiu stawów 
rozkopywać i spuszczać.

15. Żywności nie mają gwałtem brać, wedle konstytucyi anni [15]93 i anni 
[15]91 i 1609 kupować ją mają i płacić wedle ustawy. Kto by ją gwałtem brać chciał, 
będzie karan wedle rozsądku hetmańskiego.

16. Gdy się trafi być na leżach, żaden towarzysz nie ma sobie obierać przystaw-
stwa, ale wedle rozdziału rotmistrzowskiego i to swowolnie nie brać z tego przystawstwa 
żywności, jedno za wiadomością roimistrzowską. Gdyż rotmistrz ma rozsądzić wedle 
pocztu na który kto służy, jako wiele żywności na wychowanie potrzebuje, żeby zby-
tecznym żywności wyciąganiem nie byli ubodzy ludzie bez potrzeby uciążeni. Kto by 
się ważył inakszym sposobem swowolnie bez wiadomości rotmistrza swego żywność 
wyciągać, zapłacić ją ma jako w targu, a od wojska za nieposłuszeństwo ma być precz 
wygnany. Rotmistrz zaś, gdy będzie towarzyszowi naznaczone przystawstwo, od pana 
abo urzędnika onej dzierżawy, ma listem swym oznajmić, że temu tam towarzyszowi 
dosięganie żywności naznaczył; i tak wiele jej ma dać, jako rotmistrz naznaczy. Na 
którą żywność, gdzie by ją na borg brał, ma dać rotmistrzowską rekognicyą a w nie-
bytności porucznikowską, temu od kogo ją weźmie.

17. Kto by przeświadczon był, że rzeczy jakie do żywności nie należące wziął, 
ma być jako o złodziejstwo karany. Pod takimże karaniem pasiek, pszcoł cudzych nie 
ma się żaden ważyć podbierać.

18. Skromnie, nie zbytecznie mają żyć, bez półmisków, gdyż półmiskowanie z 
skwirku i ucisku ubogich ludzi.

19. Wołów nie ma nikt brać, ani w ciągnieniu, ani na leżach, gdyż ubodzy 
ludzie wołmi dorabiają się chleba, a żołnierz oprócz wołów brania może się pożywić. 
Kto by się ważył wołu wziąć, będzie go powinien zapłacić tak, jako go sobie będzie 
szacował ten komu jest wzięty.

20. Żywności aby żaden nie przedawał, ani ją rzemieślnikom ani komu płacił. 
Kto by się tego ważył, ma być jako o złodziejstwo karan.

21. Lożnych więcej na poczty przy rotach nie mają bawić i koni nad miarę, pod 
srogim karaniem według rozsądku hetmańskiego. Dlatego każdy rotmistrz powinien 
pod karaniem dać spisek hetmanowi wszytkich ludzi i koni, które by miał przy rocie 
swej nad te które by były przez pisarza polnego popisane. Aby hetman to rozsądził, 
co by było nad potrzebę, a co wedle potrzeby.
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22. Powozy czyje z zbożami i inszemi rzeczami kto by śmiał zabrać, jako o 
złodziejstwo karan ma być. Także wołów abo innych kupieckich towarów, które po 
drogach prowadzą.

23. We młynach i karczmach aby się żadne przeszkody nie działy. Kto by prze-
szkodą był, karan będzie i czworako szkodę zapłacić ma.

24. Powod w dobrach Króla Jego Miłości, duchownych i świeckich, aby żaden 
nie brał, także i do żadnej potrzeby swej chłopów i koni ich nie używał; kto by się 
tego ważył, jako o złodziejstwo ma być karan. Wyjąwszy gdyby komu przygodnie 
koń zdechł abo pacholik, woźnica na nim uciekł. I swowolnie nie ma tego czynić, 
ale rotmistrza abo porucznika prosić, żeby do pana abo starszego w onej wsi posłał. 
Nie będzie żaden tak nieludzki, żeby go sobie u niego nie zjednał dobremi sposoby, 
i to nie dalej jedno do noclegu. A gdzie by podwody dać nie chciał, tedy się w tym 
gwałt nie ma nikomu dziać.

25. Wszeteczeństwa, opilstwa, grania niezmiernego i innych wszelakich zbytków 
wystrzegać się mają. Gdzie by który tym się bawił, a za napomnieniem rotmistrzow-
skim nie chciał tego poprzestać, nie ma go rotmistrz cierpieć, ale hetmanowi onego 
opowiedzieć, od którego ma być karan. A tym więcej tego, kto by z wszetecznicą 
mieszkać śmiał.

26. Kto by usilstwo popełnił, gardłem bez łaski ma być karan.
27. Uczciwych rycerskich zabaw nie mają zaniechywać, im owszem uchraniając 

się zabaw niepotrzebnych, rycerskiemi się bawić przejażdżkami, gonieniem do pier-
ścienia, strzelaniem do celu, sposabianiem konia do dzieła i innemi tym podobnemi 
zabawami, zwłaszcza towarzysze niebywałe i pacholiki ucząc, jako mają w hufie stać, 
broni używać. Rotmistrz swą rotą władnąć, na miejscu obrócić, gdyż tak tędy jako i 
owędy rotmistrz rotę oględując, łatwiej postrzeże niedostatki jej w koniach i w ryn-
sztunkach.

28. Żadnych rynsztunków zastawiać nikt się nie ma ważyć, ani barw, i na nie 
grać, pod gardłem.

29. Konia popisanego przefrymarczać abo przedawać nie ma bez dozwolenia 
hetmańskiego abo rotmistrzowskiego. I kto by przy popisie inszego konia stawił, nie 
tego którego pierwej pisał, a nie pokazał tego dowodnie, że ten koń przygodnie jako 
odszedł, tedy mu nań służba nie pójdzie, i jeśliby już wziął pieniądze, zaraz je powinien 
będzie wrócić. Także jeden drugiemu ani konia, ani żadnego rynsztunku pożyczać nie 
ma; kto by się tego ważył, tak ten co pożyczy, jako i ten u kogo pożyczono, siedzeniem 
na kole ma być karan. Koni też pocztowych, na które służba idzie, w wozy zaprzęgać 
nie mają, ani po potrzebach swych na nich posyłać, pod srogim karaniem.

30. Powabki i pojedynki w wojszcze nie mają miejsca; jeśli komu dał Pan Bog 
mężne serce, przeciwko nieprzyjacielowi niech pokazuje męstwo swe, nie przeciwko 
towarzyszowi. Kto by się ważył powabie, gardłem ma być karan; także i powabiony nie 
ma się pod tąż winą stawić. Jeśliby więc kto jeden od drugiego był w czym ukrzywdzony, 
ma to odnieść rotmistrzowi, a byłaliby jaka wielka krzywda, tedy hetmanowi.

31. Kto zwadę uczyni, wedle rozsądku hetmańskiego karan ma być. Jeśli zabije 
abo rani, ma tracić gardło; jeśli broni dobędzie, rękę, a tym bardziej jeśli przy rotmi-
strzu abo poruczniku, tak na staniu jako i w ciągnieniu abo w obozie to uczynił. Co 
będzie na uważaniu i rozsądku hetmańskim.
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32. Gdy uniwersał jaki rotmistrzowi od hetmana będzie oddany, tejże godziny 
drugiemu rotmistrzowi, który by go najbliżej był, ma on odesłać i dalej jeden dru-
giemu nie mieszkając odsyłać, biorąc jeden od drugiego rekognicyą że go odebrał. 
A na kim by stanął, żeby go odesłać zaniechał, srodze karan będzie wedle rozsądku 
hetmańskiego. A jeśli który listy ku ruszeniu się przeciwko nieprzyjacielowi należące 
zatrzymał, ten gardłem i poczciwością.

33. Rotmistrz każdy tak zawżdy ma być z rotą sposobiony, żeby koniecznie nie 
mieszkając, w drogę na miejsce od hetmana naznaczone, z nią się ruszył. A każdy 
towarzysz żeby trąby rotmistrzowskiej, także gdzie indziej noclegów sobie nie obierał, 
jedno gdzie rotmistrz, pod srogim karaniem. Ostrożnie iść mają, idąc bitew żadnych 
zwodzić nie mają, ale nie omieszkiwając, na czas i miejsce, które hetman naznaczy, 
stawić się mają. Kto by straż minął, abo na strażnika abo na tego co straż będzie zwo-
dził, targnął się, abo ścierał się z nieprzyjacielem w takowym ciągnieniu nad zakaz, 
gardłem i poczciwością ma być karany. Do obozu gotowi być mają.

Artykuły należące do obozu ciągnienia przeciw nieprzyjacielowi 
i zwiedzienia bitwy

1. Gdzie oboz zatoczą, żaden nie ma jeden drugiemu miejsca przeciwko wo-
zowi zastępować namiotem ani końmi, bo każdy na swym placu przeciwko wozowi 
stać ma. A iż w obozie inaczej już być nie może, jedno jako raz w którym rzędzie 
naznaczono któremu wozowi chodzić, tak już odmieniać próżno. Zaczym każdy jako 
przypadnie ma stanąć, nie zawżdy jednako. Przetoż aby żaden nie śmiał wozów swych 
odmieniać, przestawiać, jedno jako już raz w rzędzie staną tak niechaj w tęż kolej 
idzie wedle roskazania tych co oboz toczą. Którym aby żaden nie śmiał czynić ani 
rzec nic przykrego o to, pod srogim karaniem, gdyż w to ugodzić trudno kto może, 
jedno jako miejsce przypadnie. A żeby żaden okrom obozu stanąć nie śmiał.

2. Nieznajomego, obcego człowieka, dla szpiegierstwa, aby przechowywać ani na 
leży, a pogotowiu w obozie nie śmiał, ani go w rotę za sługę przyjmować, nie opowie-
dziawszy go przodkiem hetmanowi. Kto by inaczej uczynił, srodze karan być ma.

3. Ruszenie i ciągnienie z obozem inaksze być nie ma, jedno jako będzie roska-
zano. Przeto każdy ma czekać w huffie na placu, aż przednie huffy i pułki przejdą; 
potym w swym porządku gdzie go napisano iść. A ruszyć się z obozu żaden nie ma 
bez zatrąbienia u hetmana. Kiedykolwiek zatrąbią pierwszy raz, żeby konie gotowali; 
za wtorym trąbieniem aby konie osiodłali, do wozów zaprzęgali, a za trzecim mają 
wsiadać, a każdy na placu pogotowiu czekać, aż hetman każe się ruszyć. W ciągnieniu 
towarzysz bez roty aby nie śmiał stać.

4. W ciągnieniu aby żaden nie wyjeżdżał od chorągwi, ani wybiegał z żadnej 
przyczyny ani wrzeszczał, pod srogim karaniem.

5. Wóz, kto by z rzędu wytargnął, który w obozie postawią, taki ma być na 
gardle karan, abowiem nie mniej to waży, jedno jakoby w murze abo w parkanie 
dziurę udziałał. A przeto próżnych wozów i kolas w rzędy nie mają stawiać. Także 
do bram obozowych kto by się dobywał, ma być gardłem karan.

6. Jeśliby kto szynkarza abo przekupnia przy swym poczcie abo w rocie pisał, 
ma być srodze karan; także i szynkarz abo przekupień.
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7. W obozie szynkarze stawać nie mają, ale przed obozem, gdzie im ukażą 
miejsce.

8. Białogłowy wszeteczne aby za wojskiem nie szły a szynkarze i szynkarki aby 
ich przy karczmach nie przechowywały i zgoła aby ich nigdzie nie było i żadna bia-
łogłowa nie ma być jedno z swym mężem własnym. O czym, gdyby była wątpliwość, 
będzie powinien dać wywód mąż, że jest własną żoną jego i pewną wiadomością to 
ukazać. A gdyby sią ukazało inaczej, i on i ona od wojska będą wyświeceni i u prę-
gierza sieczeni. Tym się też żadna nie wymówi, że u pani szynkarką, kucharką abo 
piastunką. Nie będą takowych cierpieć przy wojszcze i te co by je przechowywały i 
one same będą pryskować. Żadnej nie będą cierpieć, jedno te co z mężami ślubnemi 
za pewną wiadomością są, a do tego uczciwie się rządzą.

9. Na zbroję i wszelaką broń abo rynsztunek wojenny, na barwy nie mają nikomu 
pożyczać ani takich rzeczy do siebie przyjmować. Także też na ukradzione rzeczy nie 
mają nikomu dawać, pod srogim karaniem szubienicą.

10. Po wytrąbieniu hasła, szynkować nikomu nie mają, aby hałasów w karczmach 
nie było i nikogo z obozu przenocować nie mają i ognie dogasić, zalać, pod srogim 
karaniem. A kto by gwałtem sobie kazał dawać pić abo jakie gwałty czynił między 
karczmami, także na gardło będzie karan, jakoby to w obozie uczynił.

11. Sługi niczyjego, co by z wojska uciekał, nie mają wywozić ani pomocy ku 
uciekaniu dawać, pod karaniem na gardle.

12. Słup przy namiecie hetmańskim oniż powinni wkopywać, kędy zgubne rzeczy 
mają być kładzione abo wieszane przez sługę sędziego wojennego, za rozkazaniem jego. 
Ciż powinni szubienice w obozie czynić, abo nająć inszych co by je uczynili.

13. W obozie przy namieciech swych i woziech i także którzy będą około 
obozu, aby każdy chędogo miał, plugastw żadnych aby nie miotał, ale żeby głęboko 
w ziemię zakopywać kazał.

14. Obozu gdy ciągnie aby żaden nie przerwał, pod srogim karaniem. Przez 
miejsce trudne mają przeprawować tymże porządkiem jako ciągną, nie zacierając się 
ani mijając, pod srogim karaniem. Gdy hetman sługi abo kogo posyła, przepuścić 
mają, także pod srogim karaniem.

15. Gdyby w ciągnieniu woz komu uwiązł, przedni i zadni mają go ratować i 
wyciągnąć, żeby się obozowi nie mieszkało. Gdzie by się złamał tak żeby nie mógł iść, 
mają go drudzy z drogi zwieść, a przed nim pan wozu onego abo sługa ma rozdać 
rzeczy z niego, które będą powinny odebrać od niego i stawić na nocleg.

16. Aby się każdy jako w ciągnieniu, tak i w obozie cicho zachował, nie woła-
jąc, jedno cicho mówiąc. I psow pod wozy żeby nie mieli, dla cichości wojska, a w 
ciągnieniu żeby huków i krzyków nie było i zajęcy, zwierza żeby nie goniono.

17. Gdy hasło będą wytrębować, żeby każdy abo szedł abo posłał do trębacza się 
wywiedzieć. Kogo by pojmano a on hasła nie wie, ma być do hetmana przywiedzion, 
tam będzie pytań przecz hasła nie wie. A wołać, acz nigdy a osobliwie po wytrąbie-
niu hasła żaden nie ma, i ci co za obozem stać będą. Także ani strzelać z rusznic 
ani żadnych biesiad mieć, pod srogim karaniem. Ognie też po wytrąbieniu hasła aby 
gaszono, a u kogo by był nalezion, ma być srodze karan. Gdy zimna nastąpią hetman 
wedle czasu to obmyśli.
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18. Aby każdy, kto nie umie, nauczył się rozeznawać trąbienie, to jest gdy 
ruszenia pierwszy raz, gdy wtóry, gdy trzeci trąbią, gdy hasło rozdając, gdy cichą 
pobudkę, gdy na trwogę. Abo kto nie rozumie, tedy chłopca posłać do trębacza, 
pytając na co trąbi.

19. Gdy u hetmana będą bić w bęben jeden, aby się wszyscy rotmistrze zaraz 
schodzili, okrom żeby który był niemocen.

20. W zboża aby żaden koni nie puszczał, pod siedzeniem na kole i zapłaceniem 
szkody in duplo; także aby zboż nie rzezał dla karmienia koni.

21. Gdyby się posłowie jacy abo cudzoziemscy do wojska abo obozu trafili, aby 
się żaden nie śmiał wdawać z nimi w rzecz bez wiadomości hetmańskiej, abo komu 
to było poruczono.

22. Aby żaden wieści widzianych abo słyszanych nie śmiał nikomu oprócz 
hetmana powiadać, a zwłaszcza takich, które by mogły zatrwożenie jakie w umysłach 
ludzkich uczynić, pod poczciwością. Także i rospisować nowin z wojska, którymi by 
ludzie w Koronie mogli się zatrwożyć, nikt nie ma. O czym będzie trzeba, hetman 
do Króla Jego Miłości będzie dawał znać, i z ichmość Panami Radami znosić się 
będzie.

23. Kto by na profossa, który będzie miał pod opieką swą za zleceniem hetmań-
skim kupie, i co żywność przedają, targnął się, ma być na gardle karany. I także kto 
by kupcom, co tak żywność jako inne potrzeby na przedaj przywożą, tak po drodze 
gdy wojska abo przy wojsku pojadą, wydzierał, gwałt czynił i przeszkadzał, jako w 
wojsku, ma być gardłem bez folgi karan.

24. Rzeczy nalezionej aby żaden nie chował dłużej przez noc, ale aby takową 
każdą rzecz do sędziego wojennego opowiedział, aby tym łatwiej każdy tam swe 
znalazł. Kto by inaczej uczynił, będzie karan jako o złodziejstwo.

25. Gdy sługa komu zginie abo uciecze, aby opowiedział hetmanowi abo rot-
mistrzowi, a w obozie zwłaszcza i w ciągnieniu przeciwko nieprzyjacielowi.

26. Na noc w obozie aby każdy nocował, pod srogim karaniem. A kogo straż 
pojmą, ma go przywieść do sędziego wojennego.

27. A iż w obozie tych trzeba, którzy porządku wszelakiego przestrzegać mają, 
aby pod srogim karaniem żaden nie śmiał przymawiać i lekce sobie ważyć profossa 
i sług jego, gdyż w swym powołaniu urząd jako inny barzo potrzebny w wojsku na 
sobie nosi, wiela rzeczy dozór i porządek na nim należy. Dobry żaden nie boi się go. 
ani mu nic uczyni, jedno złemu. Kto by się targnął na którego z sług profossowych, 
rękę traci.

28. Gdzie by trwoga przyszła bądź to w nocy abo we dnie, aby żaden z obozu 
wybiegać i od roty swej odgradzać się nie śmiał, jedno ten komu to będzie roskazano. 
Wszyscy aby byli pogotowiu przed swemi stany, a z miejsca żaden nie ma się ruszać, 
aż mu roskazano będzie.

29. Straż wszelaka, jako będzie postanowiona, aby jej każdy pilnował. Tego co 
straż zawodzi, aby każdy słuchał, a tam stał i strzegł, gdzie mu rozkażą abo też będąc, 
iżby swą wolą zjachal bez rozkazania i kto by niedbałym był zastań na straży, ma być na 
gardle karan. I także ci, którzy by na posiłek straży będąc naznaczeni, niedbałemi byli, 
mają być na gardle karani. Tymże sposobem i pieszy, komu by kazano na wartę.
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30. Z nieprzyjacielem kto by rokowania jakie czynił oprócz rozkazania hetmań-
skiego, na gardle ma być takowy karan.

31. Bywa też to, że miasto męstwa, młoda a domowym zwadom podobna 
bystrość pokazuje się w ludziach niektórych, acz drugi może to czynić z mężnego i 
dobrego serca, lecz gdy nie po czasie, nie po miejscu, a co większa bez rozkazania 
dzieje się to, rzecz barzo szkodliwa i nieprzespieczna, gdy za taką bystrością zacząw-
szy harc, może zaciągać hetmana do zwiedzienia bitwy nie po czasie, nad wolą jego, 
skąd do straty wojsk przychodzi. Przeto kto by się tego ważył, by też sobie najmężniej 
począł, karaniu srogiemu podlęże, gdyż o takowe rzeczy sławni hetmani synom swym 
nie przepuszczali. Ale ma się dołożyć hetmana, abo i sam hetman najdzie go i wedle 
czasu i potrzeby użyje męstwa jego do służby Rzeczypospolitej.

32. Gdy wojsko szykują do bitwy, abo w ciągnieniu sprawą idzie, potykać się z 
nieprzyjacielem żaden nie ma bez rozkazania. A gdy rozkazano potykać, tedy kto by 
się nie potykał, na poczciwości i na gardle ma być karan.

33. Trafia się też niewiadomym abo w tym niećwiczonym, że przy bitwie abo 
hufce abo roty ruszają się z miejsc swych, abo też towarzysze odbiegają od chorągwie, 
zaczym może się wiele w sprawie zamieszać hetmanowi. A tak aby żaden z miejsca 
swego, które mu naznaczą, nie ruszał się, aż gdy hetman abo kto od niego rozkaże. 
Tymże sposobem i w szańcach, kto by nie strzegł a ruszył się z miejsca swego, na 
gardle i poczciwości ma być karan.

34. Gdy bitwa jest, kto by się na łupiech stanowił, ma być karan na poczciwości 
i na gardle.

35. Więźnie zaraz każdy powinien opowiadać hetmanowi, gdy którego dosta-
nie, bo wiele na tym należy, aby hetman wiedział co za więźnie są. A przedniejszy, 
na których by co należało, zarazem mają być do hetmana oddani. Także gdyby kto 
(uchowaj Boże) z czyjej roty, zwłaszcza znaczny, ba i ktożkolwiek był poimany, tedy 
do wiadomości hetmańskiej odnieść.

36. Gdyby Pan Bog dał znak zwycięstwa, o które Jego Ś[więtej] miłości zawżdy 
prosić mamy, te huffy i roty, którym by do potrzeby nie przyszło, iść w pogonią nie 
mają, ale stać w porządku a czekać rozkazania hetmańskiego. Bo gdy się wszytko 
wojsko rozsypie, nieprzyjaciel mając jeszcze huf jaki w kupie, a Tatarzyn i z rozsypki 
skupiwszy może się poprawić i nas zaś rozsypane (strzeż Boże) gromić. Są przykłady, 
że już po bitwach wygranych niektóre wojska z tej przyczyny poginęły.

37. W ziemi obcej żaden nie ma po żywność posyłać bez tych wiadomości, 
którym to hetman poruczy. A dostawać żywności tak ma, jakoby za straż, ani przed-
nią, ani zadnią, ani pobocznią nie zajeżdżał. A tego starszego, który im od hetmana 
do picowania przydany będzie, we wszytkim pod gardłem i poczciwością słuchać 
mają. I nie mają wychodzić na picowanie, jedno tak wiele, jako ich hetman zamierzy 
i którym pozwoli.

O innych rzeczach, wedle przypadku i potrzeby, jaka się na on czas pokaże do 
wojennych przypadków, edykty się czynić będą i nauka przywodźcom i rotmistrzom 
będzie dawana, którym ma każdy być posłuszen.

Ustawa żołnierska, uchwałą sejmu anni 1609 approbowana.
Baran, groszy dziesięć, skórę wrócić. Jagnię latosię groszy pięć. Wieprz karmny 

złotych dwa, niekarmny, złotych jeden. Połeć mięsa, groszy dwadzieścia. Gęś, groszy 
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półtora. Kur, kokosz, grosz jeden. Masła garniec, w którym bywa kwart dwadzieścia 
cztery, złotych jeden, groszy dziesięć. Ser tworzydłowy, grosz jeden.

Zboże.
Trzecinnik, gdy na Ukrainie żołnierz leży. Pszenice, złotych jeden. Żyta, groszy 

dwadzieścia. Grochu, złoty jeden. Jagieł, złoty jeden. Jęczmienia, groszy piętnaście. 
Owsa, groszy sześć. Tatarki, groszy ośm. Siana, groszy trzy.

Maca.
Zboże, gdy żołnierz będzie leżał na Rusi abo na Wołyniu:
Pszenice, groszy dwadzieścia. Żyta, groszy szesnaście, grochu, groszy dwadzieścia. 

Jęczmienia, groszy dziesięć. Owsa, groszy cztery. Tatarki, groszy sześć. Kopa każdego 
zboża tak ma być płacona jako maca. Siana woz, groszy trzy.

Na własne Króla Jego Miłości rozkazanie.

Volumina Constitutionum. – Vol. 2: 1587–1609. – Warszawa, 2008. – S. 402–408. Мова польська.

№ 161

1613 р., січня 10. Львів. – Запис про складання присяги львівським під-
коморієм Яном Свошовським

Tandem idem generosus Joannes Swoszowski legibus regni ratione susprascrip-
torum inhaerendo et satisfaciendo super officium succamerariatus terrae Leopoliensis 
iuxta rotham in constitutione regni ratione praemissorum sancitam.

Iuramentum corporale, praedicante illud sibi in frequentia praedictae nobilitatis 
territorii huius generoso Petro Ożga de Ossa iudice terrestri Leopoliensi, praestitit.

Post quod praestitum iudicium praesens terrestre Leopoliense memoratum ge-
nerosum Joannem Swoszowski pro vero, legitimo et competenti succamerario terrae 
Leopoliensis censuit ac eundem iuxta priuilegium suprascriptum circa munus officii 
succamerarii ex praescripto iuris communis attributum conseruauit.

Пе р е к л а д

Насамкінець шляхетний Ян Свошовський згідно з нижчевписаними за-
конами королівства пов’язано і забезпечено на уряд підкоморія Львівської землі, 
особисту присягу перед визначеним в конституції королівства колом осіб, в 
присутності численної вищеназваної шляхти цієї землі, шляхетного Петра Ожги 
з Осси, львівського земського судді, склав.

Після цього свідчення львівський земський суд ухвалив згаданого шля-
хетного Яна Свошовського на правдивого, законного і властивого підкоморія 
Львівської землі і йому з вищезаписаного посполитого права заховав з нижче-
записаних привілеїв потрібні для функціонування уряду підкоморія.

ЦДІАЛ, ф. 10, оп. 1, спр. 47, с. 56–57. Запис в актовій книзі. Мова латинська.
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№ 162

1616 р., березня 14. Вишня. – Свідчення маршалка Вишенського сеймику 
Яна з Орська Дуніковського про незгоду перемишльського старости Мар-
ціна Красіцького із порушенням процедури обрання у 1614 р. послом на 
сейм мостиського старости Яна Щасного Гербурта

W Wiśni, 12 marca 1616.
Świadectwo marszałka sejmiku wiszeńskiego o elekcyi posła.
Przy obieraniu pp. posłów na sejmiku wisnienskim zaszła kontradykcya Ich Мć 

pp. senatorów także IMći p. krajczego królowej JMci p. starosty przemyskiego przeciwko 
IMći p. Szczęsnemu Herbultowi staroście mościskiemu, a to z tej miary, że mandatem 
J. kr. Mći pozwany jest na sejm, który w kole pokazowany był. Co Ich Mci uczynili 
dueti legibus publicis, atoli iż pluralitate votorum przeszedł IMć p. starości mościski 
JMć p. referendarza koronnego czterema głosów, który był także mianowany z ziemi 
przemyskiej. Co iż tak a nie inaczej było, o tem swoją taką atestacyą daję.

Działo się w Wiśni die 12 marca anno 1614.
Jan z Orska Dunikowski podsędek ziemie przemyskiej, marszałek sejmiku wi-

sieńskiego na dzień 8 marca od J. kr. Mci złożonego.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej. – Lwów, 1909. – T. XX. – № 106. – 
S. 159. Мова польська, латинська.

№ 163

[1630-ті рр.]. – З Опису України Гійома Левассера де Боплана про козаків 
та порядок обирання ними старшини

[Про козаків]
Нам ще залишається розповісти, як ми й обіцяли рані ше, про те, як козаки 

обирають свого старшого, а також як вони, пересікаючи Чорне море, здійснюють 
свої походи аж до Анатолії [Natolie], щоб воювати з турком. Ось як вони ви-
бирають свого старшого: коли зберуться усі старі полковники і старі козаки, що 
користуються серед них пошаною, кожен з них віддає свій голос за того, кого 
вважає за найздібнішого, і той визначається більшістю голосів. Якщо обраний 
не хоче приймати посади, відмовляючись невмінням, малими заслугами, браком 
досвіду чи похилим віком, це йому не допомагає. Відповідають лишень, що він 
дійсно не заслужив такої честі і тут же, не гаючись, одразу ж убивають його, 
як якогось зрадника. Хоча самі при цьому чинять по-зрадницьки, та ви і при-
гадуєте, напевно, що я оповідав раніше, говорячи про їхні звичаї і звичні зради. 
Якщо обраний козак приймає на себе обов’язки старшого, то дякує зібранню 
за виявлену честь, хоча [додає, що] недостойний і для такої посади нездатний, 
далі ж, однак, урочисто запевняє, що докладе зусиль і старання, аби гідно по-
служити як всім взагалі, так і кожному зокрема, і що завжди готовий покласти 
своє життя за своїх братів (так вони називають між собою один одного). На ці 



319№ 164 .   1632  р . ,  березн я  8 .  Варшава

його слова кожен плеще в долоні, вигукуючи: “Слава! Слава!” і т. д. Потім усі 
один за одним відповідно до свого рангу йдуть вклони тися йому, а старший 
подає їм руку, що у них служить за форму вітання. Ось так вони вибирають 
свого старшого, що часто відбувається серед Дикого Поля. Вони йому дуже 
підкоряються. Цей старший їхньою мовою назива ється гетьманом [hettman], 
його влада необмежена аж до права стинати голови і садити на палю тих, хто 
про винився. Гетьмани дуже суворі, однак нічого не починають без військової 
наради, яку називають Радою [Ruds]. Немилість, якої може зазнати старший, 
змушує його бути дуже обачним у своїх діях, зокрема, щоб не трапи лось жодної 
невдачі, коли веде їх у похід, і щоб він проявив себе хитрим і відважним під 
час непередбачених зіткнень [з ворогом], оскільки за виявлену малодушність 
вбивають як зрадника. Негайно обирається новий отаман так само, як я роз-
повідав вище. Керувати ними і вести їх у похід – нелегка справа, і нещасний 
той, кому це випадає. За сімнадцять літ, доки я служив у цьому краї, усі, хто 
обіймав цей уряд, скінчили погано. […]

Боплан Гійом Левассер Де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тяг-
нуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом 
життя і ведення воєн. – К., 1990. – С. 69. Переклад з французької мови.

№ 164

1632 р., березня 8. Варшава. – Лист короля Сиґізмунда III про надання Ро-
манові Гойському, старості володимирському, уряду київського каштеляна 
по смерті його батька Гаврила Гойського

Zygmunt III etc.
Wszem wobec i każdemu zosobna komu to wiedzieć należy. Oznaymujemy tym 

listem naszem, іsz jako na jedno Pan Bog sczęsliwie na monarchiej krółestwa polskiego 
i państw do niej należących mocą ręki swej postanowić raczył najprzedniejsze staranie 
nasze o to było, aby cnota zawołane godność i zaslugi, nagrodę i zapłatę swoję miały 
stąd bowiem insi przychęceni przykładem szczęścia takiego i łaski naszej pańskiej, którą 
ludziom wielkiem pokazujemy o to się starają, aby tymże torem na wieczną sławę swoją 
i Rzeczypospolitej na powagę i poszanowanie u nas na łaskę i wdzięczność u potom-
nego wieku na niesmiertelną pamięć zarobieli. Z tego idzie mnostwo i poczet ludzi, 
których cnota męstwem dziel unią sprawą i mądrośćią Rzpta nie tylko kwitnie, ale i 
w swym stanie i zdrowiu patrzymywana bywa do nieśmiertelnej potomnośći. Ten tedy 
zawsze był cel nasz, to uwazenie iłe razy przęiśćie lubo senatorów lubo urzędników o 
namiestnikach i następcach pomyslować nam przychodziło, jakosz tesz i teraz czyniemy. 
Tedy po śmierci urodzonego Hawryła Hojskiego, casztellana kijowskiego, człowieka z 
dziadów i przodków swoich Rzptej i nam przez wszystko panowanie dobrze zasłużo-
nego w Radzie i Senacie Coronnem stołek i mieisce jego osadzić przychodzi, s której 
okaziej rozumiemy za rzecz słuszną, aby w to urzędom którym przed tym rossądku 
naszego sczęscie i powaga pokazała się, łaska i dobroczynność nasza ku wygodzie i 
dobremu się pospolitemu obróciło. Zaczym dajemy casztellanią kijowską i czyniemy 
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tym listem naszem kasztellanom kijowskiem urodzonego Romana Hojskiego, starostę 
włodzimierskiego, syna przeszłego kasztellana kijowskiewgo, dziedzica cnot i miłośći 
ojczyzny a następce w łasce naszej i zacnym i poważnym Rady i Senatu koronnego 
Kole. W pewnem będąc życzliwością tegosz urodzonego Romana Hojskiego, który 
nam у Rzeczypospolitey od lat niedaleko trzydziestu pokazuje w różnych expediciach, 
nie tylko w tej osarze przeciwko nieprzyjacielom koronnym i Krzyża S. wodząc, ale 
znacznemi pocztami kosztem i chęcią swoją zgromadzonemi Wojska nasze posilku-
jąc. Jakosz i w expediciej Moskiewskiej wojskach naszych i po wele kroc inszych też 
pokazał, ze przykładem przodków swych, a mianowicie rodzica, który do ostatniej 
sędziwości nieodmienną wiarę przeciwko ojczyznie nieodmienną chęc przeciwko nam 
do grobu z sobą wniosł i męstwu swemu ubitą drogę zostawiwszy, jako cnotliwemu 
Ojczyzny obywatelowi, jako bespieczenstwa powzechnego miłosnikowi, jako majestatu 
naszego zyczliwemu żyć i nieść się potrzeba. Przeszedł wprzód tymże to jem uro-
dzony Prokop Hostcki, brat tegosz urodzonego Romana Hosckiego, który przeciwko 
pogaństwu w Orynińskich polach, krew swą z wielką ochotą dla dobrego oyczyzny 
przelawszy, wieczną sławą i domy potomnych pozostałych domu swego obogacieł. 
Na te tedy ozdoby domu, na te dowodne wywody, cnoty, na zasługi nakoniec własne, 
cale w rzeczach wojennych, jako tesz i domowych poselstwach i ziazdach rycerskich, 
wzgląd mając pomienionego Romana Hojskiego, jakieśmy rzekli do Rady i Senatu 
Rzptej i do boku naszego wzywamy i casztellanem kijowskim ogłaszamy. I mieniąc 
jemu moc, wszystkich ozdob, wszystkich pożytków, wszystkich zwierzchności, tak 
przy boku naszym, jako i w państwach naszych bez przytomnosci naszej zażywania, 
których według prawa i dawnych zwyczajów casztellanom kijowskim należą. Co do 
wiadomośći wszystkich urzędów Rzptey także obywatelów stanu rycerskiego a miano-
wicie wojewódtwa Kijowskiego, a na koniec urzendników przywodząc, roskazujemy i 
koniecznie to mieć chcemy, aby pomienionemu urodzonemu Romanowi Hojskiemu 
jako casztellanowi kijowskiemu wszystkie powinnośći oddawane byli. Isz urzędnicy 
naszi tesz czynili i drugich do tego przywodzili dla łaski naszej. Na co dla lepszej 
wiary ten list i przywilej nasz ręką naszą podpisaliśmy i pieczęć koronną przycisnąć 
roskazaliśmy. Dan w Warszawie dnia óśmego mca marca, roku Pańskiego MDCXXXII, 
panowania królestw naszych polskiego XIV, szwedzkiego zas XXXIX roku.

Sigismundus Rex       Petrus Zerońsky

AGAD, mkf E 8636, szpola l-a, Nr 148, k. 125–126 v. (Księga wpisów Metryki Koronnej z lat 1628–
1636 za panowania Tomasza Zamoyskiego; оригінал: Riksarkivet, Stockholm). Мова польська.

№ 165

1634 р., квітня 24. Львів. – Присяга львівського ґродського писаря Яна 
Сікорського

Actum in castro Leopoliensi, feria secunda post Dominicam Conductus Paschae 
proxima, anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo quarto.

Nobilis Joannes Sikorski super officium vicenotariatus, ad quod ipsum idem 
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magnificus loci capitaneus vocavit et consentiente ad id nobilitate pro lustratione die 
hodierna incidenti congregata elegit ac munus hoc obeundum fidei, probitati et dex-
teritati ipsius post mortem generosi olim Maximiliani Łachowski, notarii loci moderni 
nuper vita functi commisit, iuramentum praestitit, illud sibi praenominato generoso 
vicecapitaneo in praesentia suprascripti ministerialis Daniło de Łozina dictante in 
eam iuramenti rotham.

Ego Joannes Sikorski iuro, quia iuste secundum Deum, ius scriptum, aequi-
tatem et pertium controversias iudici consulam, fideliterque partium controversias, 
recognitiones, affectationes et postulationes iuridicas vel iudicis decreta in librum 
actorum castrensium inscribam et inscribi curabo, divitis et pauperis, amici et inimici, 
civis et peregrini discrimine sublato et neque favorem neque odium neque praemium 
neque poenam mihi proposita curabo, sed in consulendo et scribendo solum Deum, 
iustitiam sanctam et aequitatem, recognitiones, controversias ac iudicis sententias in 
aliisque omnibus conscientiae meae iudicium sequar et audiam aliaque negotia mihi 
incumbentia fideliter et pro posse meo peragam. Sic mi Deus adiuvet et sancta Crux 
Christi.

Пе р е к л а д

Діялося в львівському замку другого дня після Провідної неділі, року 
Божого 1634.

Шляхетний Ян Сікорський, на уряд віце-писаря місцевим вельможним 
старостою покликаний і на нього одноголосно шляхтою, яка випадково зібра-
лась в цей день для люстрації, обраний, і уряд з цього приводу вірно, ретельно 
і гідно сам зараз після смерті шляхетного Максиміліана Ляховського, місцевого 
писаря, перейняв, присягу прийняв, виголосивши її в присутності вищезгаданого 
шляхетного підстарости та нижчепідписаного возного Данила з Лозини.

Я, Ян Сікорський, присягаю, що згідно з Божим та писаним правом, одна-
ково і професійно судові суперечки радитиму, і вірно сторін суперечки, зізнання, 
позови й оскарження судові або правні, декрети в замкові книги вписуватиму і 
вписувати зобов’язуюсь, без різниці багатим і бідним, друзям і недругам, земля-
кам та іноземцям, і ані заради запропонованої мені прихильності, ані ненависті, 
ані винагороди, ані кари не старатимусь, але в порадах і писанні на єдиного Бога, 
святу справедливість і рівність (покладатимусь), зізнання, суперечки і вироки 
суду й усі інші відомості справедливо за судом писатиму й буду слухняним та 
інші обов’язки, на мене покладені, вірно і по можливості виконуватиму. Так 
мені, Боже, допоможи і святий Хрест Христа.

ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 385, с. 1. Запис в актовій книзі. Мова латинська.
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№ 166

1635 р. Варшава. – З ухвали варшавського вального сейму про встановлен-
ня уряду земського скарбника та його місце в ієрархії земських урядників 
після войського

[…]
93. Reassumuiąc konstytucyą anni 1611 o porządku Urzędników Ziemskich, w 

ktorey iż Skarbnikow między Urzędniki Ziemskie nie włożono, ktorzy także są, iako 
y insi Urzędnicy Ziemscy, privilegiati: powagą Seymu teraźnieyszego postanawiamy, 
aby Skarbnicy, iako y Urzędnicy Ziemscy, mieysce swoie między inszemi Urzędnikami 
Ziemskiemi zawsze napotym mieli po Woyskich. Co tą konstytucyą naszą na ten czas 
deklaruiemy. Tęż konstytucyą względem Skarbnikow, y mieysca między Urzędnikami 
ich, cale przyimuią Woiewodztwa, Łęczyckie, Rawskie, Kiiowskie, Ziemia Czernie-
chowska, y Wołyńskie.

[…]

Volumina Legum. – Petersburg, 1859. – T. III. – Р. 420. Мова польська.

№ 167

1638 р., [квітень]. – Меморандум гетьмана великого коронного Станіслава 
Конецпольського на сейм 1638 р. із пропозиціями щодо тримання коза-
ків “у послуху”; укріплення та утримання гарнізону фортеці Кодак; щодо 
норм платні старшині реєстрового козацтва, а також щодо необхідності 
призначення королем або сеймом комісара замість гетьмана, якого коза-
ки вільно обирають; вимоги до кандидатів на посади комісара, осавулів, 
полковників, сотників, отаманів

Zatrzymanie Kozaków in officio, 1638
Do zatrzymania Wojska Zaporoskiego in officio primum et principale jest 

postawienie fortu na Kudaku i onego dobre opatrzenie, na którego robotę najmniej 
zł 20 000 potrzeba. Praesidium zaś na nim, zwłaszcza teraz zrazu, nim się ten porzą-
dek w ryzę wprawi, najmniej 600 piechoty a 100 koni kozaków. Na których rachując 
na kozaka po fl. 31 na ćwierć, a na pieszego po fl. 11 na miesiąc i z traktamentem 
gubernatora, uczyni to na rok fl. 91 600. Do tegoż fortu armatę, municyją destatecz-
ną obmyślić potrzeba, gdzie gubernator ma być przysięgły i żołnirze jego według 
powszechnego zwyczaju.

Należy potym wiele na zatrzymaniu tegoż wojska w posłuszeństwie, aby już 
więcej z pośrzodka siebie starszego nie mieli, ale na miejsce starszego, żeby był od 
J.K.M. rok od roku lubo też od sejmu do sejmu komisarz naznaczony cum authoritate 
za zaleceniem hetmanów, człek w stanie rycerskim, to jest szlacheckim, urodzony, w 
dziele rycerskim doświadczony, który by rząd w wojsku trzymał, wszelakich buntów 
przestrzegał, sprawiedliwość ubogim ludziom czynił, za ordynacyją hetmana koronnego 
tam, gdzie potrzeba Rzeczypospolitej ukaże, na czas i miejsce naznaczone stawał. Ten 
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ma być przysięgły iuxta praescriptam iurament rotham. Temu mają być posłuszni tak 
asawułowie, pułkownicy, setnicy i wojsko wszystkie. A ci wszyscy i z komisarzem 
mają dependere od hetmana koronnego.

Pułkownicy, także więc i asawułowie, aby była szlachta w rzemieśle rycerskim 
doświadczona, niepodejrzanej cnoty; setnicy i atamani, ci mają być z Kozaków samych 
dobrze J.K.M. i Rzeczypospolitej zasłużonych, ludzi rycerskich obierani. A iż siła na 
tym należy, aby jako komisarz, ta[k] puіkownicy, powagę swoję i bezpieczeństwo mieli, 
i aby mogli mieć sposób reprimere zaraz in partu bunty i swawoleństwa wszelakie, 
które by się wszczynały, dla czego potrzebna rzecz im obmyślić słuszną gwardią, słuszny 
obmyślić i traktament, o którym by mogli tę J.K.M. odpawować usługę.

Со się tedy dotycze traktamentu, rozumiem, że nie siła Rzeczpospolita postąpi, 
gdy komisarzowi naznaczy na rok fl. 6000

pułkownikom zaś numero 6 po fl. 2000, co uczyni na rok fl. 12 000
asawułom dwiema po fl. 1000 jednemu, uczyni na rok fl. 2000
setnikom numero 60 po fl. 200 jednemu, uczyni na rok fl. 12 000
atamanom numero 60 po fl. 100 jednemu, uczyni na rok fl. 6000
Na armatę, puszkarze armatne na rok fl. 10 000
Gwardia zaś przy komisarzu i pułkownikach nie może być mniejsza tylko przy 

komisarzu koni 100 kozaków służebnych, koni 100 dragonów; przy pułkowniku koż-
dym tego obojga połowicę.

Na kozaki tedy wynidzie służebne przez rok, których będzie wszystkich nume ro 
400 in summa fl. 49 600

na dragonów także numero 400 in summa fl. 52 800
Co wszystko uczyni fl. 150 400.
Na co może się obrócić żołd kozacki, którego było sześćdziesiąt tysięcy i kilka, 

ponieważ Kozacy przy takich wolnościach mają takie bogactwa i osiadłości, z których 
powinni darmo J.K.M. i Rzeczypospolitej służyć. Ostatek może się Rzeczpospolita 
obmyślić lubo z Żydów, lubo z składnego winnego, jako się będzie stanom koron-
nym zdało. Rezydencyja komisarza z armatą jako in meditullio w Terechtymirowie 
słusznie aby była, pułkownicy zaś kożdy przy swym pułku tego przestrze gając, aby 
tak komisarz, jako i pułkownicy miejsc swoich nie odjeżdżali, chyba in legali i te za 
wiadomością hetmana koronnego.

Aby pułki z swoim pułkownikiem koleją na Zaporoże chodziły dla bronienia 
tam tych miejsc, bronienia przeprawy przez Dniepr Tatarom, przestrzegając, aby 
swawola po wyspach, po rzekach nie zakrywała się i stamtąd ekskursy nie czyniła na 
morze. Krom tych, aby żaden Kozak przez paszportu komisarskiego nie ważył się na 
Zaporoże chodzić i gdyby taki był od gubernatora na Kudaku będącego poj many i 
na garle karany aby był.

Gdy wojsko ukrainne na pole wychodzić będzie, aby też zaraz komisarz z 
dwiema pułkami za włość, zwłaszcza gdy extraordinarium periculum nie będzie, wy-
chodził i tam się przy Czarnym szlaku położywszy, czatom tatarskim wstręt czynił. A 
gdyby extraordinarium periculum następowało, wszystko wojsko skupi i będzieli tego 
potrzeba, za rozkazaniem hetmańskim z wojskiem się ukrainnym złączy.

To też należy ostrzec, aby Kozacy w dobrach swoich od panów starostów i 



324 № 168 .   1638  р . ,  [ кв і тень]

ich podstarościch żadnego praeiudicium nie cierpieli. Vice versa i oni w żadne rze-
czy sobie nienależące wdawać się nie mają a pogotowiu w prowentach dóbr J.K.M. 
przeszkody nie czynić, w czym jeśli by który się excessivus znalazł, ma pułkownik 
takowego karać, w czym jeżeli by niedbały był, powinien to komisarz surowie ga nić. 
A jeśliby i ten w powinności swojej się nie poczuwał, ma przed hetmanem koronnym 
za to odpowiadać.

Toż się ma rozumieć o inszych krzywdach różnego stanu, różnej kondycyjej ludzi, 
toż i o samych Kozakach, gdyby od pułkowników abo komisarza oprymowani byli.

Gdy się trafi sprawa między mieszczaninem poddanym J.K.M. a Kozakiem, na 
takich sądach ma podstarości tamtego miejsca z pułkownikiem zasiadać. To też ob-
warować potrzeba, aby osiadłości kozackie, które teraz są i będą ocyrklowane (na co 
z tego sejmu komisarzów potrzeba) perpetuis temporibus successive służyli Kozakom, 
aby co rok przypisów nie było, co bywało z wielką szkodą Rzeczypospolitej i ujmą 
prowentów dóbr J.K.M. To jednak potrzeba ostrzec, aby ci Kozacy w regestrze będący 
od nikogo tak w gruntach, jako i osobach swych uciążeni nie byli.

Ludzie ci służebni, tak kozacy, jako i dragoni przy komisarzu i pułkownikach 
będący, aby z żołdu swego żyli, który ma zawsze dochodzię, w najmniejszy rzeczy ani 
Kozaków, ani poddanych J.K.M. nie uciskając.

Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, hetmana wielkiego koronnego 1632–1646. – Kraków, 
2005. – № 550. – S. 697–699. Мова польська.

№ 168

1638 р., [квітень]. – Меморандум, поданий на сейм гетьманом великим 
коронним Станіславом Конецпольським, із пропозиціями щодо розміщен-
ня війська, в т. ч. козацького, на квартирах в Україні, та видатків на його 
утримання

Co się dotyczę praesidium Ukrainy i hybernorum, trzy rzeczy baczą się być do 
uważenia potrzebne. To jest liczba proporcyjonalna zwyczajnym niebezpieczeństwom 
wojska, pieniądze ustawiczne, miejsce hybernorum.

Co się dotycze liczby, pro conscientia nie może nikt radzić, aby go nad cztery 
tysiące mniej miało być, bo małą garść wymykać na samę Ukrainę rzecz niepotrzebna 
i niebezpieczna, gdyż co by za nastąpieniem potężnego wojska ta mała garść czyniła. 
Jeżeli z wałów na nieprzyjaciela patrzać, a on ich minie, w głąb w ziemie pójdzie, 
wszystkie posiłki wojsku odetnie, nie pozwoliwszy się nikomu do niego kupić, co za 
pożytek by tak małej garści wojska był. A wyszłoby też w pole, uchowaj Boże kłęski, 
jaka szkoda, jakie niebezpieczeństwo tamecznym krajom i wszystkiej Rzeczypospolitej 
urość by mogło, kożdy uważny rozsądzić może.

Pieniądze gotowe mogłyby być, kiedy by Rzeczpospolita pewne kontrybucyje 
naznaczyła, które by na pewne raty wojska dochodziły. Aza Pan Bóg do tej nowej 
ordynacyjej poda jaki sposób, że się z jakiego miejsca, nie agrawując ubogich ludzi, 
pewna i znaczna obmyśli suma, a choćby też i to chybiło, gdybyśmy annuatim pozwolili 
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czopowe z kwartą, składnym winnym, pogłównym żydowskim, ewektami, inwektami, 
fordanem i inszemi akcydencyjami mogłoby się nie tylko to wojsko ukrainne trzymać, 
ałe też i porządek Wojska Zaporoskiego, i praesidium na Kudaku będące prowidować, 
a jeszcze by się i na upominki tatarskie ostało, i na insze necessaria obróciło. Jako 
to na przykład:

Czopowe uczyni doroczne fl. 557 000
Quarta stara z pruską fl. 205 000
Składne winne i czwarty grosz z Małopolskiej fl. 100 000
Evecta, invecta małopolska, wielgopolska fl. 66 000
Pogłówne żydowskie fl. 70 000
Fordan fl. 20 000
Czwarty grosz wielgopolski i podolski fl. 56 000
Summa fl. 1 074 000
Na wojsko zaś, gdyby go 4000 ordynowała Rzeczpospolita wyszłoby: to jest na 

usarzów 1200 po fl. 41, płacąc na ćwierć, uczyni na rok fl. 196 800c
Na Kozaków 1500 po fl. 31 uczyni fl. 186 000
Dragonom numero 1000 po fl. 33 uczyni fl. 132 000
Piechoty węgierskiej przy armacie numero 300 kładąc i z barwą po fl. 10 na 

miesiąc uczyni fl. 36 000
Na Wojsko Zaporoskie, aby się in officio zatrzymało, jako się w inszym skrypcie 

podało, wynidzie fl. 150 400.
Na praesidium na Kudaku będące fl. 91 600
Summa summarum fl. 792 800.
Zaczym ostałoby się jeszcze na upominki tatarskie i na insze necessaria 

fl. 281 200.
Strony miejsca, iż tego pewnego a sposobnego, które żeby na wszystkie szlaki 

patrzało, iuris Regii nie widzę, a gdy go nie masz, czemu go nie mamy propter bo-
num commune, przez którego cali i bezpieczni być nie możemy, upatrzywszy locum 
commodum, zapłacić, abo jeżeliby się i to ciężko widziało, per commutationem dostać. 
Obaczyłaby natenczas Rzeczpospolita, jakowy by z takiej ordynacyjej pożytek miała, 
gdyby to wojsko na samej Ukrainie między Czarnym szlakiem a Wołoskim leżało. 
Przysztyby do siebie dobra J.K.M., które już do ostatniej ruiny za ustawicznemi nie 
płaconego żołnirza stanowiskami przychodzą; nie uczułby nikt w przechodach cho-
rągwi żołnirskiego ciężaru. Żołnirz zaś zawsze by był in excubiis, in exercitio zasła-
niając piersiami swemi Ojczyznę. Wtenczas by się Ojczyzna mogła zwać szczęśliwa, i 
hetman nie mniej, któremu najbardziej te stanowiska głowę gryzą i inwidyjej onego 
nabawiają.

Słuszna by rzecz, aby dla posiłku tak małego wojska wybrańcy w swą rezę byli 
wprawieni. Mogłoby ich być daleko większa niżeli teraz liczba i nie ciemiężąc co rok, 
zwłaszcza gdy i extraordinarium periculum nie masz, ubogich ludzi, mogliby alterna-
tim usługę swoję J.K.M. i Rzeczypospolitej oddawać. Śą i ludzie z ordynacyjej sławnej 
pamięci księcia J.M.P. krakowskiego do usługi J.K.M. przy wojsku jego zawsze gotowi. 
Jest siła szlachty, bojarów, mieszczan, którzy z nadanych sobie dóbr służyć i do wojny 
stawać powinni. Tylko żeby się płaceniem lichej kwarty jako constitutia anni opiewa 
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nie zasłaniali, a mieszczanie zaś, aby się przywilejami i wolnościami nie bronili, które 
sobie podczas szczęśliwej J.K.M. koronacyjej ad male narrata uprosili.

Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, hetmana wielkiego koronnego 1632–1646. – Kraków, 
2005. – № 551. – S. 699–700. Мова польська.

№ 169

1639 p. cepпня 3. – Інструкція гетьмана коронного Станіслава Конецполь-
ського комендантові Кодацької фортеці Яну Жолтовському, зокрема про 
необхідність утримувати фортецю в належному стані, проводити військові 
навчання, налагодити контакти із запорозькою старшиною, стежити, аби 
офіцери не кривдили солдатів, а також призначалися винятково з поляків 
або німців тощо

Ostawuiąc się tu pan gubernator na tym miejscu, ktoremu go J. K. M. i Rzecz-
pospolita powierzyła, potrzeba mu usiłowac, aby powinną wiare, męstwo, dzielnosc, 
ostroznosc tak w zatrzymaniu, jako i dotrzymaniu tego miejsca J. K. M. i Rzeczypo-
spolitej oswiadczył. W czym snadnie go Bog pobłogosławi, gdy się bac będzie dobrym 
przykładem sam zołnierzom swoim będąc i między nimi zadnej zbrodni, zadnych 
grzechów, ktore maiestat Bozy obrazają, nie cierpiąc, pomniąc nie tylko na artykuły 
i prawa wojskowe, ale tesz na to, iz gdzie Bog mieszka, tam szczęscie i błogosławien-
stwo gniazdo swoje ma; zkąd zas dla grzechów ustąpi, tam niebłogosławienstwo i 
nieszczęscie ostanie.

Kapitanów, oficerów i inszych zołnierzów pro qualitate personae powinien szano-
wac, dobrych miłujac, a złych karząc, ktoremu tez oni powinny honor i posłuszeсstwo 
oddawac winni.

Tego przestrzega, zeby kompanie spełna zawsze były, ktorych ja w tym regimencie 
pięc miec chce, bo im więcey oficerow, tym potęzniejszy zwykł regiment bywac. Tego 
tez przestrzegac będzie, aby pod kompaniami zołnierzow z inszego narodu, tylko z 
polskiego a niemieckiego dla pewnych inkonweniencyj, ktore się ustnie powiedziały, 
nie cierpiał.

A lubo kompanie są dawne y dobrze cwiczone, jednak nie bez tego, zeby i 
nowych żołnierzow pod nimi bydz nie miało, tedy, ponieważ Rzeczpospolita szkołe 
infanteryi tu miec chce, zkąd i kapitany i insze oficery brac będzie, tedy ustawiczne 
exercitia z nimi czynic, aby się nowi uczyli, a starzy tego, czego się nauczyli, nie za-
pominali, municyej jednak jako naybardziey szanuiąc.

Nalezec będzie do zatrzymania zołnierzów w czas ich obmyslac, aby za niedo-
statkiem i zbytnią drogoscią na tej pustyni sobie nie tęsknili, i tego pilnie przestrzegac, 
aby od oficerow swoich krzywdy zadnej nie ponosili.

Koło dokonczenia fortu tego i ze wszystkim zawarcia pilno chodzic, jezeli by 
tez in sua perfectione według abrysu danego w tym roku nie mogł stanąc w dobrej 
defezie, na koło go obstawiawszy, ostatek do wiosny odłozyc: wszak Rzeczpospolita 
naznaczoną na ten fort oddała summe y więtszą, będzie-li tego potrzeba, obmysli.
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Straz tak polną, kwoli czemu chorągiew kozacka zaciągniona, jako i na wałach 
pilno odprawowac. Brama zeby zawsze zamkniona była, a forta godzina przed za-
chodem słonca zamykana, w godzine po wesciu słonca odmykana, wprzod wszystkie 
bałki, wszystkie doliny objachawszy i straz dniową zawiodszy.

Z przyjęzdzaiących ludzi nikogo do fortu nie pusczac, ale przed fortem ich 
expediowac. Jezeli by się tez trafiła osoba jaka qualificata stanu szlacheckiego, wescia 
nie bronic, asystencyą iednak, jeżeli by była, onego excludowawszy.

Armata, municya, prowiant aby w dobrym opatrzeniu było tak dla ognia, jako 
i dla wilgotnosci, pilnie tego przestrzegac.

A iz wszystek rząd na ustawicznosci i praesencyej gubernatora zawisł, ten nie 
ma nigdy z tego miejsca zjezdzac, az wezmie od hetmana koronnego licencyą, a gdy 
przyjdzie odjachac, takiego na swym miejscu ostawic powinien, ktory by tego, co 
Rzeczpospolita nam włozyła dojrzec umiał.

A poniewaz to najwiętsze motivum J. K. M. i Rzeczypospolitej założenia tego 
fortu jest, aby excursyjom na morze i swejwoli kozackiej zabiezało się, przestrzegać 
tego, aby za porohy żywego człowieka nie pusczac, krom tych, co za pułkami swemi 
według ordynacyej Rzeczypospolitej z borosznem chodzic będą, ktorzy jednak listy 
od pułkownika swego będą miec powinni, aby się pod pretextem ich nie zakrywała 
swawola. I tych, ktorych zwykli panowie rozni obywatele dla ryb, dla zwierza w niz 
rzeczki poselac, tych wracac, na zadne listy nie dbając, gdysz z takowych zwykła się 
mnozyc swawola.

Lip aby zniskąd na doł nie spusczano, pilnie tego przestrzegac i bronic.
A iz nie tylko wodą, ale i lądem zwykła się za porohy swawola przekradac, 

częste podjazdy na ten tam szłak czynic, onych łapac i surowie karać.
A jezeliby się ich nie doszło, tylko się szlaki przejeły, pułkownikowi natenczas 

na Zaporożu będącemu zaraz o tym dawac znac, aby o nich opyt czynił i onych imał, 
ktory i na Ingule, Ingulcu powinien dla tej swejwołi pilnie straze trzymac.

W ostatku tak z komisarzem Woyska Zaporoskiego, jako i pułkownikami pilnie 
się i często znosic, aby się woli J. K. M. I Rzeczypospolitej dosyc działo. Co się wszystko 
wierze, cnocie pana gubernatora imieniem J. K. M. i Rzeczypospolitej puscza.

Україна перед Визвольною війною 1648–1654 рр. Збірка документів. (1639–1648 рр.) / Відп. 
ред.: М. Петровський, К. Гуслистий. – К., 1946. – № 97. – С. 203–204. Мова польська.

№ 170

1640 р., січня 21. Варшава. – Лист коронного канцлера і референдарія 
Олександра Тшебєнського до райців і бурмістра м. Львова з рекоменда-
цією Мацєя Заленського на уряд міського писаря

Mciwi panowie raice
Polecilem pewną sprawkę moię p. Zalęskiemu in patrocinium onego ktora kie-

dy się przytoczy do sadu wmw proszę exhiberi aures benignas y o taki favor iaki się 
godzi sędziemu. A ze po p. Zimnickim vacuie pisarstwo radzieckie ważę się za tym 
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ze panem Zalęskim prosic wmw nie mea causa ale publico wmw bono y reputatione, 
znąm tesz potrosze ludzi we Lwowie ale hoc genere intellectus iakie mu Pąn Bog dał 
przy pracy y latach wątpię aby civitas mogla miec aptiorem, iako się nie zawodzę w 
rozumieniu moim tak ufam ze się y w chęci wmw nie zawiodę ktory iterato tę pro-
motią iako dawnych przyiaciol moich zalecam sluzby me zatym w laskę wm pilnie 
oddaię wszytkich. Dan w Warszawie dnia 21 janu[arii] 1640.

I ta sedalitas y dexteritas iego, ktorą tu na ten czas petitit sama za nim loquetus 
z collegami co tu zaras byli.

Wm zyczliwy przyiaciel y sługa Alex Trzebiensky ich mcim panam burmistrzo-
wi raicom miasta iego k. mci Lwowa moim wielce laskawym panom y przyiaciolom 
oddac.

ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 1039, арк. 3–4. Оригінал. Мова польська, латинська.

№ 171

1642 р., [лютий]. – Меморандум [короннoго гетьмана Станіслава Конец-
польського?], поданий на сейм, про фінансові розрахунки на утримання 
війська на Україні із зазначенням норми платні для кожної категорії вій-
ська і військових посад

Te dwóch rzeczy potrzebują: miejsca i sposobu żołnierzowi życia.
Miejsce. To może być snadnie, gdy Rzeczpospolita na komutacyją jakiej prze-

stronnej majętności na Ukrainie, włości na Ukrainie pozwoli, albo ją też semel pro 
semper zapłaci. Co same województwa Małopolskie, ponieważ im przechody z obozu 
do obozu wojsk najbardziej dokuczają, złożywszy jedno podymne, uczynić mogą. 
Sposób zaś inakszy być nie może, patrząc na taki żołd przy takiej drogości, aby 
się nim komentując z targu żyć miało wojsko, póki się nie obmyślą piniądze, które 
obmyśliwszy takiem addytamentem, jako się niżej napisze, może się żołnierz przy 
żołdzie i przemyśle swoim na miejscu rok od roku leżąc, czeladzi i koni mniej cho-
wając, kontentować.

Skupiwszy tedy to wszystko wojsko, będzie go półpięta tysiąca, to jest usarzów 
1000, kozaków 1500, draganów z służałą piechotą 2000.

Tym dając kormowych pieniędzy:
Usarzom tysiącu jednemu na ćwierć z kuchennem po fl. 23, uczynią na ćwierć 

fl. 23 000, a na rok fl. 92 000.
Kozakom piętnastuset z kuchennem po fl. 17 na ćwierć, uczyni na ćwierć 

fl. 24 000, a na rok fl. 96 000.
A iż przy wojsku starszyzny dla porządku potrzeba, którem przez osobliwego 

traktamentu rezydować niepodobna (jako namiestnik hetmański), gdyż hetmani przy 
wojsku ustawiczni być nie mogą, pułkownicy i inszy urzędnicy. Zaczym traktamen tu 
namiestnikowi hetmańskiemu na ćwierć fl. 2000, a na rok uczyni to fl. 8000.

Pułkownikom czterem przy wojsku mieszkającym, ponieważ Kozacy mają swój 
traktament, na ćwierć po fl. 1000 kożdemu z nich, czyni fl. 4000 na ćwierć, a na rok 
fl. 16 000.
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Strażnikom wojskowym na ćwierć fl. 300, na rok fl. 1200.
Strażnikom pułkowym czterma na ćwierć po fl. 150 kożdemu, uczyni na ćwierć 

wszystkim fl. 600, a na rok fl. 2400.
Obożnemu wojskowemu na ćwierć fl. 250, na rok fl. 1000.
Obożnem pułkowem czterma kożdemu na ćwierć po fl. 100, czyni na ćwierć 

wszystkim fl. 400, a na rok fl. 1600.
Profosowi generalnemu na ćwierć fl. 100, na rok fl. 400.
Suma tedy tego wszystkiego na jednę ćwierć uczyni fl. 80 150, a na rok 

fl. 320 600.
Tę tedy sumę skąd obmyślić, nie zaciągając kontrybucyi tak poddanych szlache-

ckich, jako i duchownych, lubo ich niemały ciężar dotyka, inszego nie masz sposobu, 
tylko aby z dóbr J.K.M. poddani maiori ex parte do tego się przykładając. Miasta, 
którym stanowiska ciężkie zwykły bywać, proportione duple kwarty kormowe wydawali 
piniądze, kwarty bowiem symple według terażniejszego roku wy branej z retentami 
ukazuje się fl. 208 720 15/12. Przyłożywszy drugą taką uczyni fl. 417 441 11-7. Za-
płaciwszy tedy z tej kontrybucyjej tych kormowych pieniędzy fl. 320 600, zostanie się 
jeszcze na płacą generalnego żołdu, jako się wspomniaіo, fl. 96 841 1-7.

Te zaś dobra Rzeczypospolitej, które kwarty nie dają tak w starych sumach 
będące, jako i ad extenuationem, ci przecie pod tenże podpadające ciężar, że nie są 
lustrowane, jednem podymnem miasto duple kwarty niechajby się przykładały. Wój-
tostwa też wszystkie, ponieważ kwarty nie płacą a tenże ciężar ponoszą, niechąjby 
proportione ducta wnieśli co do skarbu.

Wybrańcy.
I ci non minori ex parte do obrony państw Rzeczypospolitej należąc, których 

bywała bez wszelkiego kosztu Rzeczypospolitej niemała liczba, teraz tak się skurczyła, 
że coś nad tysiąc ledwo ich co zwykło do obozu stawać i ci za ustawiczną służbą i 
różnemi od dzierżawców swoich angariami muszą zniszczeć i służby Rze czypospolitej 
zaniechać. Trzeba by ich tedy wskrzesić i poczuć się, aby więtszy porządek był w tej 
mierze. Z prywatnych, których jest niemało, że więtszą liczbę z poddanych swoich 
dobrze ćwiczonej piechoty mają, aniżeli tak wielkie Rzeczy pospolitej dobra. Czemu 
się dwojakiem sposobem radzić może: albo żeby w dobrach Rzeczypospolitej według 
tak wielu konstytucyj dziewiętnaście dwudzieste go wyprawili pachołka, albo żeby z 
skarbu za króla Stefana świętej pamięci wyjąw szy, gdzie ich kilka tysięcy było, tych 
wyprawić znowu. Dać im oficyjery, kapitany, szlachtę tychże województw osiadłą 
pułkowniki, o których już dobrze in hoc genere armorum egzercytowanych z łaski 
Bożej w naszym narodzie nie trudno. Ci tedy, gdy extraordinarium periculum nie 
masz, przy wojsku na Ukrainie po tysiącu rok od roku koleją licby mieli, a gdy ex-
traordinarium periculum nastąpi.

W takiem tedy porządku wojsko Rzeczypospolitej gdy stanie i to ukrainne, 
i kozackie, i wybrańcy, gdy przy nich ludzie świętej pamięci X.J.M. Ostrowskiego 
kasztelana krakowskiego stawać będą przy tym i ci tak szlachta z starostw ukrainnych 
Baru, Latyczowa, Chmielnika, Białej Cerkwie, Kowla, Owrucza, Ostrza, Korsunia etc. 
ad servitia bellica obligati, nie zasłaniając się kwartą, jako i miasta ukrainne, ziemianie, 
bojarowie w swym porządku powinność swą oddawać będą, może znieść niemały 
impet nieprzyjacielski, nim Rzeczpospolita większe sposobi siły. Zawsze będzie goto-
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we wojsko ad resistendum nieprzyjacielowi, odpoczną sobie miasta J.K.M. i poddani 
szybko przydą do siebie, gdy będą od stanowisk, przystastw, stacyj, przechodów i 
inszych egzakcyj wolni. Nie dokuczą więcej obywatelom koronnem chorągwie ode 
wsi do wsi włócząc się, nie będą brać czasu w Trybunale żołnierskie sprawy, clerus, 
plebs miasto przeklęstwa będzie modły do majestatu Boskiego wylewać za szczęśliwe 
progresy rycerstwa.

O sposobach przywiedzienia tych rzeczy do efektu i onych egzekucyjej nie się 
tu nie pisze, ale się zachowuje inszemu czasowi i spólnej namowie.

Actum et tractatum anno domini 1642.

Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, hetmana wielkiego koronnego 1632–1646. – Kraków, 
2005. – № 553. – S. 702–704. Мова польська.

№ 172

1642 р., квітня 5. Варшава. – Номінація королем Владиславом IV Мельхіора 
Стаміровського львівським підчашим

Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia Leopoliensia p[erso]na-
liter venienso nobilis Adamus Manastyrski generosi Melchioris Stamirowski pocillus 
Leopolien(sis) […] obtulit et ad acheandum porrexit litteris priuilegi(s) sacrae regiae 
maiesthatis eidem generoso Domino suo super pocillarum Leopoliensis a sacra regia 
maiesthati subscri(pt)us et sigillo maioris cancellariae obsignatus petens eas ab officio 
praefenti suscipi et actis ingrossari(s) quod et obtinuit. Quarum quidem literarussi 
tenor siquit estq(ue) talis.

Vladislaus quartus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, 
Prussiae, Mazouiae, Samogitiae, Liuoniae, Smolensciae, Czernichouiaeque, nec non 
Suecorum, Gottorum, Vandalorum haeareditarius rex. Significamus praesentibus literis 
nostris quorum interest universis et singulis, quia nos volentes generosi Melchioris 
Stamirowski praeclaras virtutes condecorare, ipsumque ad inserviendum nobis et 
reipublicae gratia et benevolentia nostra regia incitare et inflammare faciendum nobis 
esse duximus, ut eidem pocillatoratum Leopoliensem post resignationem generosi 
Martini Stamirowski parentis sui vacantem, conferemus, uti quidem damus et confe-
rimus praesentibus literis nostris ita, ut eundem pocillatoratum cum omnibus iuribus, 
praerogatiuis, praeeminentiis, obuentionibus, prouentibus ad eum de iure vel consue-
tudine spectantibus habeat, gerat et obtineat ad extrema vitae suae tempora vel ad 
maioris officii aut dignitatis assecutionem. Quod omnibus quorum interset, praesertim 
vero dignitariis, officialibus cunctaeque nobilitati palatinatus Russiae districtus veo 
Leopoliensis notum esse volumus, mandantes, ut praefatum generosum Melchiorem 
Stamirowski pro vero et legitimo pocillatore Leopoliensi habeant et agnoscant ipsique 
de loco, iuribus, praerogatiuis, praeeminentiis et obuentionibus ad ipsum spectantibus 
et pertinentibus respondeant et ab aliis responderi curent, pro gratia nostra. In cuius 
rei fidem praesentes manu nostra subscriptas sigillo regni communiri iussimus. Datum 
Varsauiae die quinta mensis Aprilis anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesi-
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mo secundo. Regnorum Poloniae et Sueciae decimo anno. Ioannes Girabicki. Sac(rae) 
regiae maiesthati Vladislaus Rex. Locus sigilli maioris cancellarius.

Пе р е к л а д

До уряду та актів львівських ґродських старостинських прийшов особисто 
Адам Манастирський […] шляхетного Мельхіора Стаміровського, львівського 
підчашого, та облятував і до архіву подав грамоту ЙКМ щодо свого шляхетного 
пана на підчашництво львівське, підписану ЙКМ і запечатану печаткою великої 
канцелярії, бажаючи, щоб її уряд прийняв і до актів вніс, що і отримав. Далі, 
власне, йде зміст грамоти, який є таким:

Владислав IV, Божою ласкою король Польщі, великий князь литовський, 
руський, прусський, мазовецький, жемайтійський, лівонський, смоленський, 
чернігівський, а також Швеції, Готії, Вандалії володар. Змістом цієї нашої гра-
моти повідомляємо всім і кожному зокрема, кого цікавить, що ми, бажаючи 
шляхетного Мельхіора Стаміровського визначні заслуги показати, і для збере-
ження до нас і держави ласкавості і прихильності і пробудження та запалення 
впроваджуємо, що це підчашництво львівське, вакантне після свідчення його 
батька, шляхетного Мартина Стаміровського, йому призначаємо, без сумніву 
даємо та встановлюємо цією нашою грамотою, щоб це підчашництво зі всіма 
правами, привілеями, перевагами, данинами і прибутками, які з права або зви-
чаю повстали, мав, урядував і посідав, до кінця його життя або до отримання 
більшого уряду чи гідності. Для цього всім, кого цікавить, зокрема достойникам 
і урядникам нашим та шляхті Руського воєводства Львівського повіту, хочемо 
дати розпорядження, щоб згаданого Мельхіора Стаміровського за правдивого 
і законного львівського підчашника мали, і його на місці визнавали та за всі 
права, привілеї, переваги та данини, до них належні, відповідали, або від інших 
відповідальності вимагали, за нашу ласку. Для засвідчення цієї справи дана 
грамота нашою рукою підписана і підтверджена печаткою королівства.

Дано в Варшаві 5 квітня року Божого 1642, панування наших королівств 
польського і шведського – 10 року. Ян Гірабіцький. Владислав король. Місце 
печатки великої канцелярії.

ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 393, с. 330–331. Запис в актовій книзі. Мова латинська.

№ 173

1649 р., серпень. Зборів. – Із Зборівської угоди про збереження прав і 
привілеїв, зокрема щодо надання урядів у Київському, Брацлавському, 
Чернігівському та Руському воєводствах православній шляхті

[…]
Чести и уряды всѣ въ воеводствѣ Кіевскомъ, Бряславскомъ, и Чернигов-

скомъ и Рускомъ, имянно воеводства, каштелянства, подкоморства, староства, 
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судейства земскіе и иные уряды, такъ же градскіе раздавать Его Королевская 
Милость жителемъ чину шляхетского, противъ давныхъ правъ и привиліевъ, 
имѣетъ; къ сему книги и выписи съ книгъ Рускимъ письмомъ выдаваны быти 
имѣютъ, и хотя то не давными времены Конституція таковая было вышла, 
чтобъ Рускіе письма какъ въ земствахъ, такъ и во градѣхъ отставити, и чтобъ 
та Конституція отставлена была, а тѣ уряды и достоинства Шляхты вѣры Рускіе 
отдаваны быти имѣютъ.

[…]

Источники малороссийской истории, собранные Д. Н. Бантыш-Каменским. – Ч. І. – М., 1858. – 
С. 20.

№ 174

1649 р., жовтня 8. Чигирин. – Лист гетьмана Богдана Хмельницького до 
короля Яна Казимира про складання реєстру (“приведення в порядок”) 
Війська Запорозького

Найясніший милостивий пане королю, пане наш вельми милостивий.
Покірно дякуючи в. к. м., панові нашому милостивому, за таку велику, 

милостиву, майже батьківську ласку, ми всі одностайно старатимемося виконати 
наказ в. к. м., п. и. м., якнайшвидше на призначений в. к. м. час і день скликання 
сейму привести в порядок в. к. м-ті Військо Запорізьке, бо з листа в. к. м., напи-
саного до нас і переданого нам слугами й. в. м. п. київського воєводи, зрозуміло, 
що в. к. м., п. наш милостивий, хочеш, щоб ми назавжди були вірнопідданими, 
і про те зводиш нас повідомляти. Тільки покірно просимо в. к. милість, пана і 
добродія нашого, щоб було забуто те, що так багато невинних душ мусило за-
гинути; ми самі цього ніколи не оплачемо, хіба що при щасливому пануванні 
в. к. м. Всемогутній Бог подасть таку нагоду, що при вірній службі нашій і за 
наказом в. к. м. забудуться давні провини, щоб ніколи чужі держави не раділи, 
дивлячись на нашу нещасну міжусобну війну, і щоб все це за божою поміччю на 
ворогів обернулося. Низько кланяючись до ніг величності в. к. м-ті, наше вірне 
підданство складаємо і покірно просимо, щоб в. к. м., пан наш і милостивий 
добродій, зволив залишити нас під крилами своєї панської ласки.

Дано в Чигирині, дня 8 жовтня 1649 р.
В. к. м-ті, пана н. м., найнижчі підніжки і вірнопіддані, Богдан Хмель-

ницький, гетьман, з в. к. м-ті Військом Запорізьким.

Документи Богдана Хмельницького. – К., 1961. – № 78. – С. 141–142. Переклад з польської 
мови.
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№ 175

1649 р., листопада 8. Київ. – Універсал гетьмана Богдана Хмельницького 
про затвердження Івана Скиндера чернігівським війтом

Богданъ Хмелницкий, гетманъ зъ Войскомъ его кор[олевской] мил[ости] 
Запорозкимъ.

Всѣм вобец і кождому зособна, кому о том вѣдати належит, меновите 
паном полковником, сотником, атаманом, асавулом и всим козакомъ Войска 
его кор[олевской] мил[ости] Запорозкого и висланым нашим, также месчаном 
чернѣговским і селяном, чиним ведомо симъ листом нашим, іжъ постерегаючи 
всюди, абы порадок был і справедливост святая многожилас, прото за обранем 
всего посполства места Чернегова подлуг першого листу нашого, им даного, Иоан-
на Скиндера за войта и дозорцу мѣста и волости, ведлуг права майдебурзкого, 
месчаном черниговским служачого, теди и мы, углѣдевши и маючи залеценъе 
и поцтивые поступки помененного Иоанна Скиндера, яко чоловѣка годного и 
на то способного, повагою нашою гетманскою за войта и дозорцу мѣста его 
кор[олевской] мил[ости] Чернигова постановляемо и ствержаемо, его, которо-
го уряду мает заживати и держати аж до живота, яко право тое звичай свой 
мает, же войти доживотние упривилованые, о чемъ далшую конфирмацѣю от 
его кор[олевской] мил[ости] за сим листом нашим одержит. А тепер за сим 
унѣверсалом нашим моценъ естъ вишменований войтъ местом радѣти и пра-
вити и волосчанами здавна до мѣста належачими, то ест Слабиномъ, Рудкою, 
Седнесчиною и иншими, и их судити, порадки вынайдовати, которого маютъ 
слухати и поважати, такъ месчане, яко и волосчане менование, и во всем при-
лежние маютъ бити на складку, в чем потреба. И товариство наше, полковник 
и сотник и вси козаки, мают шановати, яко намѣсника нашого, и ни в чом 
перешкоди не чинити. Особливо варуемо, хто би який бил бунтовникъ, тамъ 
же зараз маютъ карати, не отсилаючи до нас, а до преречоного войта нашого 
и намѣсника нихто справи не мает мѣти ни в чом, толко ми сами. Взглядом 
которого уряду тому жъ войту для обийстя его зъ ласки нашое гетманское 
даемо млинок Лопатинский и Застриженский и его власний Кувѣчицкий, а на 
мѣскую потребу перевоз и озера и в дозор млини подаемо, до мѣста належачие. 
Которому то листу нашому аби нихто не был спречный, и овшемъ у кождого 
абы был цале и непорушне держанъ, подъ каранемъ срокгимъ войсковимъ, што 
кождий спречний, за данем намъ вѣдомости, яко кгвалтовникъ листовъ нашихъ 
гетманскихъ, будетъ срокго покаранъ.

Писанъ у Киеве, дня осмого мѣсяца новемврия, року 1649.
Богданъ Хмелницкий, рука власна.

Універсали Богдана Хмельницького. – K., 1998. – № 28. – С. 93–94.
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№ 176

1649 р. – Анонімна записка Оборона вітчизни: сьогоднішні потреби з де-
тальними пропозиціями щодо розмірів платні за службу різним катего-
ріям військових, а також про необхідність створення оборонної лінії на 
Подніпров’ї для забезпечення контролю над шляхами

Expedit Reipublicae trzymać obecnie wojska na Ukrainie 22 000 takim spo-
sobem:

Płacąc im po fl. 33 na ćwierć i z traktamentem oficerów czyni fl. 396 000. Na 
rok fl. 1 584 000. Jazdy usarzów n° 2000 po fl. 41. A żeby zawsze in hibernis zostawali, 
nad żołd karmowy pieniędzy na koń po fl. 35. A dla traktamentu starszynej, która by 
obecnie powinna mieszkać przy chorągwiach, przydać do tych fl. 35 po fl. 4. Wyniesie 
wszystkiego na koń po fl. 80. Tedy na ćwierć jedną wyniesie na 2000 koni usarzów 
fl. 160 000. Na rok fl. 640 000.

Arkabuzerów albo rajtarów n° 4000 po fl. 15 z traktamentem i karmowymi 
pieniędzmi wynosi na ćwierć fl. 300 000. Na rok fl. 1 200 000.

Kozaków z bandoletami i pistoletami n° 4000 płacąc im na ćwierć z traktamentem 
i karmowymi pieniędzmi po fl. 75. Facit na ćwierć fl. 260 000, na rok fl. 1 040 000.

Wynidzie tedy na 22 000 wojska na ćwierć jedne fl. 1 116 000, a na rok 
4 464 000.

Na tę sumę pieniądze stąd:
Naprzód z kwarty i z jej akcydencyjami fl. 600 000. Składne winne augere in 

duplo fl. 150 000. Wybrańców pół czwarta tysiąca obrócić w pieniądze, to jest rachując 
z osiadłej włóki fł. 6, a z pustej fl. 3. A te puste suppleret komisyja do pomiaru ról w 
miastach i miasteczkach, więc i w wójtostwach także nowo wykopanych ról, uczyni 
nieomylnie fl. 420 000. Prosić ichmciów panów duchownych, aby altero tanto trzymali 
piechoty, i uczynić konstytucyją jak najsroższą, aby żaden żołnierz nie ważył się sub 
poena colli stanowisk, przechodów i chleba wybierać w ich majętnościach. Wyniesie 
fl. 420 000. Czopowe zawsze currat na tego żołnierza jedno, mogłoby być i dwoje, 
bo to non afficit tylko habentem, gdyż ubogi wodą się kontentuje przy chlebie. Co in 
commune universis cedet. Uczyni na rok fl. 1 200 000. A gdyby jeszcze pruskie miasta 
przywieść do takowego płacenia czopowego, jako i w Koronie, więc żeby ukrainne 
miasteczka szlacheckie czopowe płacieły, mogłoby uczynić pod 2 000 000 fl. A quod 
cardo rei est dla swego bezpieczeństwa, nie masz się czego wzdrygać. Dla siebie, na 
się postanowić ewektę i induktę od wszystkich generaliter towarów i zbóż nemine 
excepto. Mógłby to sobie szlachcic u kupca – targując się z nim – wymóc, aby za 
niego gabelle zapłacił od 100 fl. po piąciu. Uczyniłoby to przy samym Gdańsku in 
circa fl. 2 000 000.

Mennicę arendować, która za nieboszczyka ś.p. króla Zygmunta czyniła fl. 
200 000 (a nie może być gorsza moneta, jako jest cudzoziemska, a przecie między 
nami idzie), kazawszy bić pieniądze według ligi annorum 1622 et 1623. Dano by z 
niej namniej fl. 100 000.

Więc i to by niezdrożna była, aby in posterum kto weźmie jakie beneficium 
z intratą, aby jednego roku intratę dał do skarbu na potrzeby Rzpltej wprzód, niżeli 
weźmie possessionem. Uczyniłoby na rok pod fl. 200 000.
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A na ostatek, że nie jest nic słuszmejszego jako bonis Reipublicae ojczyzny bronić, 
z najprzedniejszych dzierżaw Rzpltej uczynić oeconomiam Reipublicae. Bo lepiej, że 
fruetur tota Respublica tym niżeli jeden albo kilka. Nie ogołoci się distributiva. Będzie 
okrom tego co rozdawać: jako starostwa sądowe i dzierżawy mniejsze. A melius est 
filios egere quam parentem carere. Wyniosłoby pod 600 000.

Teraz zaraz, że z tych inwencyjej pieniądze być nie mogą, potrzeba z tego sej-
mu pozwolić najmniej czworo podymne, nie inkludując w to czopowego. Albo żeby 
chłopków, którzy już dość dali, nie obciążać, aby każdy possessor bonorum dał sumę 
czworga podymnego swojej posesyjej correspondentem.

Pro finali rozumiem rzecz barzo potrzebną, abyśmy się kwoli pospolitemu ru-
szeniu pokartowali, gdy nas do niego casus impellet. Nie in illa confusione viritim, ale 
praevia póki czas mamy commensuratione omnium agrorum. Z niej służbę wojenną 
wszyscy jednakowo powinni byśmy odprawować. Nie trzeba by nam się obawiać 
nie wiem jakiego periculum i nie spuszczalibyśmy się szkutami do Gdańska ani To-
runia, ani we Włocławku – dla strachu odbiegając ojczyzny – kamienic najmowali, 
gdyby takie ordinarium praesidium n° 22 000 ludzi na Ukrainie było. A przy tym 
namówiony i do egzekucyi przywiedziony, choć w domu, wojny pospolitej porządek. 
To wojsko 22 000 mogłoby być rozłożone na Ukrainie na dwudziestu miejscach: po 
600 piechoty, a po 500 jazdy na jednym pasie, zasadziwszy 20 pasów w mil półtoru, 
we dwu jeden od drugiego. Po dziesiątku lat, po dwudziestu znaczne by się kolonie 
Rzpltej zasadziły z wielkim pożytkiem. Po prostemu iustitiam trzeba we wszystkim 
zachować, aby uboższy nie dawał więcej nad bogatszego. Bo stąd individuus comes 
iniustitiae następuje poena, choć pede claudo.

Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648–1668. – Wrоcław; Warszawa; 
Kraków; Gdańsk, 1989. – S. 25–26. Мова польська.

№ 177

1650 р., березня 7. Житомир. – Присяга київського ґродського писаря Ада-
ма Чорнолоського

Dzialo się w zamku j. kr. msci zytomirskim na mieysciu zwyczaynym seymikow 
woiewodztwa kiiowskiego dnia siodmego msca marca roku panskiego tysiąc szescseht 
pięcdziesiątego na seymiku rellatynnym na ten czas a die dwadziestego osmego february 
ad diem praefatam siodmego marty csetis exrationibus prorogowanym y odlozonym 
przez ich msciow panow obywatelow woiewodztwa kiiowskiego y czernihowskiego 
na ten ze seymik zgromadzonym. Urodzony jm pan Adam Ciolek Czarnołosky przez 
jasnie wiellmoznego jm pana Adama z Brusilowa Kisiela, woiewodę y generała ziem 
kiiowskich, hosowskiego, wyzgorodzkiego etc. starostę, na urząd pisarstwa grodzkiego 
kiiowskiego podany przychilaiąc się do prawa pospolitego za wydaniem sobie roty 
juramentu przez wielmoznego j. msci pana Krzysztopha z Lohoyska Tyszkiewicza, 
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zytomirskiego, niechworoskiego etc. starostę, marszalka na ten czas Kola Rycerskiego za 
spolną zgodą wszystkich ich msciow przy obiecnosci ich mosciow panow dygnitarzow 
ziemian y obywatelow w[ojewództwa] kiiow[skiego] mianowicie, tegoz jasnie wiellmo-
znego jm pana Adama z Brusilowa Kisiela, woiewody y generala ziemie kiiowskiey, 
nosowskiego, wyzgrodzkiego etc. starosty, przewielebnego jm oyca Silwiestra Kosowa, 
metropolity kiiowskiego, wielmoznego jmp Maximiliana Brzozowskiego, casstellana 
kiiowskiego, wielmoznego jm pana Jerzego Niemirycza na Cherniachowie, podko-
morzego kiiowskiego, jego msci pana Alexandra Woronicza, czesznika kiiowskiego, 
jmp Jana z Brzezia Krzętowskiego, lowczego kiiowskiego, jmp Pawla Borzęckiego, 
woyskiego kiiowskiego, jm pana Brzozowskiego, miecznika kiiowskiego, jego m. p. 
Daniela Jerzego Woronicza, skarbnika kiiowskiego, jego m. p. Piotra Charzowskiego, 
podsędka nowogrodzkiego, jego mci p. Prokopa Wereszczakę, komornika granicznego 
czernichowskiego, marszalka na ten czas kola rycerskiego w[ojewództwa] cherni-
howskiego, jego m. p. Semiona Wigury, horodniczego kiiowskiego, jmp Stephana 
na Cherniachowie Niemirycza, rotmistrza, jego msci pana Theodora Humienickiego 
Siestrzenciwicza, sędziego grod[zkiego] kiiow[skiego], jmp Alexandra Ipokorskiego 
Lenkiewicza, podwoiewodzego przeszlego kiiow[skiego], jm pana Andrzeia Sokolow-
skiego, secretarza jmp Seweryna Potockiego, jego m. p. Abrama Strybyla, jmp Iwana 
Kiewlicza, jego m. p. Ludwika Woroszyła, jmp Pawla Butowicza jm pana Jakuba 
Jeza y przy inszych ich msciach wielu obywatelach, tudziez y przy woznym generale 
woiewodztwa kiiowskiego szlachetnym Antonim Trubelskim, appartorze rze urzędu 
grodzkiego kiiowskiego przysięgę wedlug prawa pospolitego w te slowa wykonal ad 
imaginem crcecifixi gescu plexus:

“Ja, Adam Czarnolosky, przysęgam panu Bogu wszechmogącemu w Troycy 
swiętey jedynemu na ten, iz sprawiedliwie wiedle Boga y prawa pisanego, wedle mo-
wienia y sporu stron, nic nie przykładaiąc ani umnieyszaiąc, będę zapisowac y jasnie 
wielmoznemu radzic jego msci panu woiewodzie y urzędowi iego wiernie radzic y 
sprawiedliwie wedle zeznania stron y sporow na sądzie oswiadczania, opowiadania y 
skazania sądowę w xięgi sądowę będę zapisywac a pilnowac y doglądac, aby według tey 
przysięgi moiey sprawiedliwie byli wpisywanę nie maiąc baczenia na wysokie y podłe 
stany na dostoięnstwach siedzące, na bogatego y ubogiego, na przyiaciella, krewnego y 
zachowałego, ani na nieprzyiaciela, na tuteyszego, ani na goscia nie s przyiazni, nie z 
wasni, nie z boiazni, ani za posulami y dary, ani boiąc się, kazni pomsty y pogrozek, 
nie czekaiąc nagrody, ale samego boga y iego swiętą sprawedliwosc y prawo pospo-
liu przed oczyma maiąc y sumninie swoię poboznię sprawuiąc, tak mi, Panie Boze, 
dopomoz y niewinna męka pana Chrystusa”.

A po wykonaniu tego juramenta wyzey mianowany jm pan marszalek Kola 
Rycerskiego ręką swą podpisawszy w te słowa: Krzysztoph Tyszkiewicz, zytomirsky 
starosta, marszalek Kola Rycerskiego woiewodztwa kiiowskiego dla wpisania do xiąg 
podał, prosząc aby ten jurament był do xiąg przyięty y zapisany. Co otrzymall.

ЦДІАК, ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 86 і зв. Запис в актовій книзі. Мова польська.
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№ 178

1650 р., березня 19. Київ. – Універсал київського воєводи Адама Киселя 
про призначення на 4 квітня у м. Житомирі сеймику для обрання члена 
суду і писаря Київського воєводства

Adam z Brusiłowa Kisiel, woiewoda y general ziem kiowskich, comisarz wielky 
corony, nowotarsky, nosowsky, wyszgrodsky etc. starosta

Wszem wobec y kozdemu zosobna komu o tym wiedziec nalezy, osobliwie 
obywatelom woiewodztwa kiiowskiego y powiatow do niego nalezących, tym moim 
listem oznaymuię, iz ja s powinnosci urzędu mego postrzegaiąc, aby sprawiedliwosc 
swięta przez lat kilka, za zesciem s tego swiata urodzonych niegdy j[ego] m[osci] pana 
Łukasza Witowskiego, podsędka, y j[ego] m[ości] pana Fedora Susczanskiego Proskury, 
pisarza, urzędnikow ziemskich kiiowskich, zatrzymaną kazdy jako nayprędzey otrzymac 
mogł, czyniąc w tym y prawu pospolitemu y ządaniu ich mcoiw panow obywatelow 
woiewodztwa kiiowskiego dosyc czas y mieysce na dzien czwarty msca aprila w roku 
teraznieyszym tysiąc szescsett pięcdziesiątym w Zytomirzu na mieyscu zwyczajnym dla 
obrania podsędka y pisarza, urzędnikow ziemskich kiiowskich, skladam y naznaczam, 
co do wiadomosci wszystkom przywodząc urzędac ządam, aby do xiąg ten universał 
moy actikowali y wszystkim do wiadomosci przez publicatią przywiedli, na co dla 
lepszey wiary ręką się moią podpisałem y pieczęc przycisnąc rozkazałem.

Dzialo się w Kiiowie dnia dziewiętnastego marca roku panskiego tysiąc szescset 
pięcdziesiątego.

ЦДІАК, ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 114 зв.–115. Запис в актовій книзі. Мова польська.

№ 179

1650 р., серпня 1. Іркліїв. – Наказ Богдана Хмельницького про призначення 
бужинського сотника Лук’яна Сухині ніжинським полковником

Богданъ Хмелницкии, гетман зъ Войскомъ его королевскои милости За-
порозскимъ.

Паномъ сотникомъ, атаманомъ и всему товарыству нашому реестровому 
Воиска его королевской милости Запорозского, полку Нѣжинского, доношу до 
вѣдомости, ижъ уваживши мы заслуги и способность до завѣдования тымъ пол-
комъ пана Лукъяна Сухини, сотника бужинского, оному полковниство нѣжинское 
дали есьмо. Теды абысте о томъ вѣдаючи, оного всѣ за полковника своего мѣли 
и послушны ему были такъ яко на тое залежить; которым за тымъ отъ насъ 
суполную владзу маетъ тымъ полкомъ справовати, непослушныхъ карати и вол-
ностем товариства нашого постерегати, а подданныхъ панъскихъ не укрывати, 
и абы тамо жадная свояволя не была, ведлугъ особливого универсалу нашого 
пилнѣ доглядати.

Писанъ въ Ирклѣевѣ, дня 1 мѣсяца августа, року 1650.

Універсали Богдана Хмельницького. – K., 1998. – № 37. – С. 107.
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№ 180

1650 р., серпня 10. Іркліїв. – Універсал гетьмана Богдана Хмельницького 
ніжинському полковникові і старшині із наказом припинити зловживання 
(“великие бесчестья”) шляхті, підстаростам і урядам

Богданъ Хмелницкий, гетманъ Войска Запорожского.
Пану полковнику нѣженскому и всѣмъ сотникомъ и атаманом полку 

Нѣжинского извещаемъ, что дошло нас вѣдати, что великие бунты у вас и своя 
воля починяетца: паном шляхте, подстаростьям и урядом великие бесчестья 
чините, на них же грозитися, и похваляєтеся и у крестьянъ панскихъ силою 
отимаете мелницы откупные, [в] доходы панские вступъ себѣ чините, а сверхъ 
того вольность себе сказываете. А так послѣднимъ словом наказываем вам, 
чтоб есте от того отстали и вѣдали о том, что покои подлинном с королем его 
милости и со всею Рѣчью Посполитою, а готовымъ быт против недруга коро ля 
его милости и Рѣчи Посполитой, когда на услугу свою, какая лучитца, взывает 
насъ черес послы свои. А хтоб нибуд имѣл быти бунтовникомъ и крестьян 
панских заступать, подымное до скарбы короля его милости, чтобы было вы-
дано и чиншъ, сирѣчь доход годовым, паномъ возбраняти и доходы пан ские 
мелницы откупные давать, безчестья приказнымъ никакова не чинить, таковый 
всякий жестоко горломъ каранъ будет. А какъ Войско Запорожское короля его 
милости все против нынешнего съезду в Ирклию его милости воеводы пана 
киевского и с ним постановенья во всѣхъ статьяхъ зборовскихъ чинити и ис-
полнят имѣет. О чемъ и до его королевские милости посылаемо, чтобы панове 
до своихъ маетностей приезжали и покой через то был утверженъ. Тако же і 
вторицею прилѣжно и жестоко напоминаем, чтоб есте всяких бунтовъ и своеволи 
престали, вѣдая о томъ всякий такое по звычаю войсковому горломъ каранъ 
будет. А та грамота наша для лутчей веры печатю нашею войсковою стверджена 
и подписью руки нашей.

Писан в Ирклию, августа 10 дня лета 1650.
Богдан Хмелницкий, гетман Войска его королевские милости Запорож-

ского, рукою своею.

Універсали Богдана Хмельницького. – К., 1998. – № 41. – С. 111–112.

№ 181

1651 р., липня 7. Під Білою Церквою. – Наказ гетьмана Богдана Хмель-
ницького полковникам білоцерківському, вінницькому, брацлавському, 
уманському та паволоцькому привести свої полки під Білу Церкву, прий-
нятий в результаті наради “з товариством”

Богдан Хмельницький, гетьман, з Військом Запорозьким
Панам білоцерківському, вінницькому, брацлавському, уманському і паво-

лоцькому полковникам бажаємо від Господа Бога доброго здоров’я. Повідомляємо 
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в. м. м., що, порадившись з товариством, ми вирішили, не відкладаючи ні на 
тиждень, ані на два, зараз же бути готовими і разом збиратися. Тому наказуємо, 
щоб ті полки, що знаходяться поблизу Білої Церкви, до білоцерківського пол-
ковника вирушили, а я полки збиратиму зараз же під Корсунем, бо треба нам 
бути пильними, щоб наші вороги не застали нас у наших домівках. Як тільки 
одержите цього листа, вдень чи вночі повідомляйте про те, що у вас діється. Ми 
також, як тільки про що почуємо і дізнаємося, порадившись, повідомлятимемо 
вас. Тільки вдруге вам наказуємо, щоб ви зараз же збиралися і були напоготові. 
Маємо в Бозі надію, що наші вороги не матимуть успіхів. За тим доручаємо 
вас Богу.

Даний з-під Білої Церкви, дня 7 липня 1651 року.
Богдан Хмельницький, гетьман, рука власна

Універсали Богдана Хмельницького. – К., 1998. – № 50. – С. 121. Переклад з польської мови.

№ 182

1651 р., вересня 28. Біла Церква. – З Білоцерківського договору про по-
вернення польської адміністрації і шляхти до своїх маєтностей і урядів на 
території Гетьманщини із застереженням щодо утримання від збирання 
податків до укладення нового реєстру Війська Запорозького, а також ви-
ведення реєстрових козаків з числа шляхетських підданих

[…]
4. Живущие воеводства Киевского, Бряславского и Черниговского до ма-

етностей своихъ, такоже старосты сами собою и въ уряды свои приходити 
вскорѣ и оные приимати имѣютъ, и всякие промыслы, корчмы и откупы вос-
приимутъ; однакоже в самом выбираньи податей отъ подданныхъ до того сроку 
устроения списковъ воздержатися имѣютъ, чтобъ тѣ, которые козаками будутъ 
списковыми, до того времени вывезлися, и чтобъ только тѣ остались, которые 
уже до подданства належать, такоже въ маетностяхъ его королевския милости, 
и то уже вѣдомо будетъ, которой при вольности козацкой учинитца, а кто въ 
послушанье и въ подданствѣ градцкомъ.

[…]

Бантыш-Каменский Н. Источники малороссийской истории. Ч. 1. 1649–1687. – М., 1858. – 
С. 27.
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№ 183

1651 р., листопада 24. Чигирин. – Універсал гетьмана Богдана Хмельниць-
кого про забезпечення російських послів харчами, підводами та провід-
никами

Богдан Хмелницкий, гетман з Войском его кор. м. Запорозким
Ознаймуем тым писанем нашим паном полковником, асавулом, сотни-

ком, атаманом, и всему товариству нашему Войска его кор. м. Запорозкого, такъ 
же войтом, бурмистром и вшелякое кондиціи людем доносим до вѣдомости и 
приказуем, ижъ если бы посли от его осударского величества до нас ишли, 
абысте им живности для них и челяды и коней и чого потреба будет, подвод, 
проводников давали и во всем людкость свою осведчалисе, ничего не чинечи 
под ласкою нашею и каранем войсковимъ.

З Чигирина, 24-го дня месяца ноеврѣя року 1651-го
Богдан Хмелницкий, рука власна

Універсали Богдана Хмельницького. – К., 1998. – № 51. – С. 121.

№ 184

1653 р., квітня 8. Берестя. – Привілей короля Яна Казимира Стефану Ган-
кевичу на писарство Руської Метрики

Ian Kazimierz, z Bożej łaski król polsky, wielkie xiąże litewskie, ruskie, pruskie, 
mazowieckie, żmudzkie, inflantskie, wołyńskie, kiiowskie, smoleńskie, czerniehowskie, 
a szwedski, gottski, wandalski dziedziczny król

Oznaimuiemy ninieiszym listem naszym wszem wobec i każdemu zosobna, 
komu to wiedzieć należy. Iako skoro za sczegulną boską prouidentią i iednostainemi 
Rzeczypospolitej tej głosami na thronie królewskim zasiedliśmy, naiwięjksza w tym 
nasza piecza była, aby prawa, przywileie, swobody i inne praerogatiwy i zwyczaie 
dawne nie tylko całej Koronie tej, lecz i każdemu zosobna xięstwu służące w swoiej 
zostawały klubie. A że xięstwa, woiewództwa i powiaty wołyńskie, kiiowskie, brac-
ławskie i czerniehowskie cum iuribus suis do Korony tej incorporowane i przypadłe, 
zawsze iako w tribunale koronnym, tak i w sądach naszych sejmowych i zadwornych 
podług prawa ich i zwyczaiu zdawna zachowałego, osobliwego do pisania decretów w 
sprawach obywatelów woiewództw swych, także i do metriky ruskiej pisarza i metri-
kanta, od naiaśnieiszych przodków naszych per specialia priuilegia regia podanych, 
zawsze miewali i miewaią. Zaczym i my onych przy tymże prawie i zwyczaiu cale 
zostawiliśmy i zostawuiemy. A ponieważ na ten czas po ześciu szlachetnego Iana Be-
dermana, pisarza i metrikanta woiewództw przerzeczonych, toż pisarstwo i metryka 
vakuie. Zasługi zaś pilne, wiernie i życzliwie szlachetnego Stephana Kazimierza Han-
kiewica, pisarza decretowego naiaśnieiszej królowej iej mści paniej małżonki naszej, 
nam dobrze wiadome są, których iasny document w rzeczy samej, przez czas niemały 
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zostawaiąc na dworze naiaśnieisze[go] Władysława IV, pana brata naszego, w różnych 
functiach pokazał a niemniej też przez lat kilka w kancełlariej naszej decretowej 
koronnej z pochwałą i wygodą ludzką regimen prowadząc, przy nauce, experientiej 
i biegłości swej wiernie nam oświadczył. Więc w prawie majdeburskim i innym i w 
ruskim pisaniu dobrze biegły iest. Przeto chcąc, aby meritorum suorum fructum capiat 
i do dalszych usług naszych tym chętniejszy zostawał, za sczegulnym wielmożnego 
Stephana z Pilce Korycińskiego, naiwyższego kanclerza koronnego, warszaw skiego, 
ojcowskiego, wolbramskiego, etc. starosty (cuius id[em] muneris erat) zaleceniem 
temuż Stephanowi Kazimierzowi Hankiewicowi pomienione pisarstwo decretów na-
szych sejmowych i zadwornych, i metrikę wołyńskiego, kiiowskiego, bracławskie[go] 
i czerniehowskiego xięstw i woiewództw, po śmierci wyżej wspomnieno[go] Iana Be-
dermana do dispositiej naszej przypadaiące i wakuiące, dać i conferować umyśliliśmy, 
iakosz ninieiszym listem naszym assumen[tum] ipsum in numerum secretariorum 
n[ost]rorum daiemy i conferuiemy. Które to pisarstwo nasze i metrikę przerzeczonych 
woiewództw tenże secretarz nasz Stephan Hankiewic ze wszytkiemi wolnościami, 
prawami, praerogatiwami, swobodami, dochodami, pożytkami, do tychże urzędów 
według prawa i zwyczaiu służącemi, mieć, trzymać i używać będzie do ostatniego 
kresu żywota swego albo poty, póki na urząd iaky wyższy lub godność nie postąpi. 
Co do wiadomości dignitarzów, urzędników, wszytkiej szlachty i obywatelów xięstw i 
woiewództw wołyńskiego, kiiowskiego, bracławskie[go] i czerniehowskie[go] donosząc, 
onym roskazuiemy, aby przerzeczonego szlachetnego Stephana Hankiewica, secretarza 
naszego, za prawdziwego pisarza decretowego i metrikanta powiatów swych i ziem 
mieli, znali i iemu podług praw, swobód, wolności, praerogatiw i dochodów, zdawna 
przynależących, posłusznemi się z mieisca czynili dla łaski naszej. Na co dla lepszej 
wiary ręką się naszą podpisawszy i pieczęć koronną przycisnąć roskazaliśmy. Dan 
w Brześciu Litewskim na sejmie walnym koronnym dnia ósmego miesiąca kwietnia 
roku pańskiego tysiąc sześćset pięćdziesiątego trzeciego, panowania królewstw naszych 
polskiego piątego, a szwedzkiego szóstego roku.

Ian Kazimierz król. Nicolaus Prazmowski, referendarius et regens cancellariae 
regni maioris, m[anu] p[ropria]. Pieczęć wielka koronna w puszcze na sznurze za-
wieszona.

Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 рр. – Острог; Варшава; Москва, 1999. – № 8. – 
С. 48–49. Мова польська.

№ 185

1653 р., квітня 8 (?). Берестя. – Присяга Стефана Ганкевича на писарство 
Руської Метрики

Ia, Stephan Kazimierz, przysięgam panu Bogu wszechmogącemu, w Trójcy świętej 
iedynemu, królowi ie[go] mści, panu memu m[i]ł[o]ści[we]mu, iż przywileia i listy 
wszelakie, tak samemu królowi ie[go] mści, iako i Rzeczypospolitej należące, po rusku 
pisane, wiernie tłumaczyć będę i one, iako też i zapisy wszelakie, do act wołyńskich 
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metriki k.i.m. ruskim lub polskim styllem zeznane, także przywileia ludzi priuatnych 
wiernie przyimować i wpisować będę. Sejmowe i króla ie[go] mści decreta do act 
wołyńskich, także controuersie stron wpisować, tudziesz według Boga, prawa pisanego 
i słuszności radzić i sądzić mam między przyiacielem a nieprzyiacielem, żadnego nie 
czyniąc braku. Extracty wszytkie z tych act, nic nie odmieniaiąc, wypisować mam. 
Zapisów żadnych bez wiadomości ich mm. pp. pieczętarzów nie mam przyimować. 
Acta metriky wołyńskiej wcale chować będę, nic w nich nie przydaiąc ani uimuiąc. 
Secreta wszytkie, które mnie powierzone będą, wiernie dochowam, ani ich słowem 
lub pismem odkryię i insze sprawy, temu urzędowi należące albo od króla ie[go] mści 
zlecone, wiernie odprawię. Tak mi panie Boże dopomóż i ta męka pańska.

Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 рр. – Острог; Варшава; Москва, 1999. – № 9. – 
С. 50. Мова польська.

№ 186

1654 р., лютого 17. – З клопотання гетьмана Богдана Хмельницького до 
царя Олексія Михайловича про підтвердження прав і привілеїв Війська За-
порозького, зокрема щодо порядку обрання урядників, отримання платні 
та інших пільг

Божиею милостию, великий государю царю и великий княже Алексѣю 
Михайловичю, всеа Великия и Малыя Русий самодержче и многихъ государствъ 
государю и обладателю, твоему царскому величеству, мы, Богданъ Хмельницкий, 
гетманъ Войска Запорожского, и все Войско Запорожское и весь миръ христи-
янский росийский до лица земли челомъ бьемъ.

Обрадовался велми съ пожалова[нья] великого и милости неисчетные 
[твоего] царского величества, которую намъ изволилъ твое царское величество 
показать, много челомъ бъемъ тебѣ, государю нашему, твоему царскому вели-
честву, и служити прямо и, верно во всякихъ дѣлехъ и повелѣнияхъ царскихъ 
твоему царскому величеству будемъ во вѣки. Только просимъ велми, яко и въ 
грамотѣ просили есмя, изволь намъ твое царское величество въ томъ всемъ 
пожалованье и милость свою царскую указати, о чемъ посланники наши отъ 
насъ твоему царскому величеству будуть челомъ бити.

1. Въ началѣ изволь, твое царское величество, потвердити права и вол-
ности наши войсковые, какъ изъ вѣковъ бывало въ Войскѣ Запорожскомъ, что 
своими правами служивалися, и волности свои имѣли въ добрахъ и въ судахъ, 
чтобъ ни воевода, ни бояринъ, ни стольникъ въ суды войсковые не вступалися, 
но отъ старшихъ своихъ чтобъ товарышество сужены были: гдѣ три человѣка 
казаковъ, тогда два одного должны судити.

2. Войско Запорожское въ числе 60 000 чтобъ всегда полно было.
3. Шляхта, которые в Росии обрѣтаются и вѣру, по непорочной заповѣди 

Христовѣ тебѣ, великому государю нашему, твоему царскому величеству, учини-
ли, чтобъ при своихъ шляхетцкихъ волностяхъ пребывало, и межъ себя старшихъ 
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на уряды судовые сбирали и добрами своими и волностми владели, какъ при 
королехъ полских бывало; чтобъ и иныя, увидя таковое пожалованье твоего 
царского величества, клонилися подъ область и подъ крепкую и высокую руку 
твоего царского величества со всѣмъ миромъ християнскимъ. Суды земские и 
градцкие черезъ тѣхъ урядниковъ, которыхъ они сами себѣ добровольно обе-
руть, исправливаны быти имѣют, какъ и перед темъ. Тако же шляхта, которые 
казну свою имѣли, по крепостямъ, на местностяхъ, тогда и нынѣ любо чтобъ 
имъ те деньги поплачены, или на местностяхъ додерживано.

4. Въ городѣхъ урядники чтобъ изъ нашихъ людей обираны были на то 
достойные, которые должны будуть подданными твоего царского величества 
управляти и приходь належачей, въ правду, въ казну твоего царского величе-
ства отдавати.

5. На булаву гетманскую, что надано со всѣми приналежностями старо-
ство Чигиринское, чтобъ и нынѣ для всякого ряду пребывало.

6. Сохрани, Боже, смерти на пана гетмана, – понеже всякой человѣкъ 
смертенъ, безъ чего немочно быть, – чтобъ Войско Запорожское само межъ себя 
гетмана обирали, а его царскому величеству извещали, чтобъ то его царскому 
величеству не въ кручину было, понеже то давной извычай войсковой.

7. Имѣней казатцкихъ чтоб нихто не отбиралъ: которые земли имѣютъ и 
что къ нимъ належить, чтобъ с теми имении волны были. Вдовы козатцкие оста-
лые и дѣти ихъ, чтобъ в такой же волности жили, какъ предки, отцы ихъ.

8. Писарю войсковому чтобъ жалованья его царского величетсва было 
1000 золотыхъ для подписковъ, также и мельница для прожитку потому, что 
великие расходы имеетъ.

9. На всякого полковника чтобъ мелница бъ была для того, что разходы 
великие имѣют; а будеть милость вашего царского величества, будетъ и ваше 
царское величество и болшим чем пожаловати изволить.

10. Также на судьи войсковые по 300 злотыхъ да по мелницѣ, а на писаря 
судейского по 100 золотыхъ.

11. Также ясауломъ войсковымъ и полковымъ, которые всегда на услугахъ 
войсковихъ бывають и хлѣба пахать не могутъ, чтобъ имъ иметь по мелницѣ, 
просимъ твоего царского величества.

12. На подѣлку къ снаряду войскового и на пушкарей и на всѣх слугъ, 
что у снаряду просимъ твоего царского величества, изволь имѣти свое царское 
милостивое призрѣнье, какъ о зимовке, тако жъ и о станахъ, такожъ на обо-
зного 400 золотыхъ.

13. Права, наданые изъ вековъ отъ княжать и королей, какъ духовнымъ 
и мирскимъ людемъ, чтобъ ни въ чемъ не нарушены были.

[…]

Універсали Богдана Хмельницького. – К., 1998. – № 10. – С. 64–65.
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№ 187

1654 р., травня 22. Чигирин. – Універсал гетьмана Богдана Хмельниць-
кого про захист маєтностей Євксентія Жеребила “од товариства нашого 
докучаня”

Богданъ Хмелницкии, гетманъ Воиска его царского величества Запороз-
ский.

Всѣмъ въобецъ и кождому зъособна, кому бы о том вѣдати належало, 
меновите паном полковником, сотником, асаулом, атаманом и всему товари-
ству, ездным и пешим Войска Запорозского до вѣдомости доносим симъ нашим 
унѣверсалом, иж мы, поважаючи зычловост противъком нам, а не мнѣй услуги 
противъко церкви Божой монастыра Печерского, пана Евксентія Жеребила 
(которий маючи частокроти свои такъ въ хуторе, яко теж и въ млынъку од 
товариства нашого докучаня, перед нами ся ускаржил), даемо оному тот нашъ 
оборонны унѣверсал и владзою нашою гетманскою приказуем, абысте такъ 
там зостаючие, яко теж и переезджаючие, жадное оному докуки не чинячи, 
ночлегов, попасов не одправовали и жадное турбаціи не задавали; а ежели бы 
ся который таковымы смѣл важити мимо тое виразное заказанъе наше чинити, 
такового кождого за данъем ведомости полковникови нашому киевскому под 
неотволочное каранъе поддаем, што и повторе вам всѣм приказуем.

Данъ въ Чигиринѣ, року 1654, месяца мая 22 дня.
Богданъ Хмелницкии, рука влсна.

Універсали Богдана Хмельницького. – К., 1998. – № 76. – С. 144–145.

№ 188

1654 р., жовтня 19. – Фрагмент “полюбовної грамоти” (мугаббат-наме) 
кримського хана Мегмеда Ґерея IV до московського царя Олексія Михай-
ловича з вимогою подарунків для деяких наближених державних поса-
довців Кримського ханату

[…]
Та, спираючись на дружбу Нашу і братерство, високославним синам Нашим 

з-поміж дітей Наших султану Агмеду Ґерею, потім султану Авазу Ґерею, потім 
султану Джанібеку Ґерею, та султану Мубараку Ґерею – цим нашим чотирьом 
синам султанам кожному просимо дачу – соболів.

А крім синів Наших султанів, також просимо дачу для п’яти аг з шановних 
Наших слуг із занесенням усіх – відповідно до звичного порядку – у реєстр, і 
направляємо для цього Нашого гінця Шабана Агу.

Якщо на те буде воля Аллага Всевишнього, і по можливості в інтересах 
братерства буде Ваше розпорядження відправити дачу чотирьом нашим синам 
і п’ятьом нашим шановним служилим агам відповідно до посланого запечата-
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ного реєстру без зменшення і надалі, то цим Ви спонукатимете і до початку 
братерства.

[…]

Фаизов С. Ф. Письма ханов Ислам-Гирея ІІІ и Мухаммед-Гирея IV к царю Алексею Михайловичу 
и королю Яну Казимиру, 1654–1658: Крымскотатарская дипломатика в политическом контек-
сте постпереяславского времени. – М.: Гуманитарий, 2003. – С. 94–95. Переклад з кримсько-
татарської мови.

№ 189

1654 р., перша половина грудня. Багчесарай. – Агд-наме (клятвена грамота 
про мир) кримського хана Мегмеда Ґерея IV польському королю Яну Ка-
зимиру, в якій міститься ханська титулатура, називаються підлеглі йому 
степові достойники, від імені яких він складає присягу, а також містяться 
елементи дипломатики золотоординського часу, зокрема деякі складові 
ханського титулу, претензії на золотоординську територію, згадки про 
золоту пайзу

Він (Аллаг)

[тугра:]
Мегмед Ґерей,
Син хана Селямета Ґерея –
слово Наше

Велика похвала і безкінечна вдячність нехай будуть Його величності На-
чальному Творцеві, великому в гідності своїй і всевишньому, який охоплює 
кінечне і безкінечне. І нехай будуть незчисленні хвалебні молитви і безграничні 
побажання всепершій гордості сущого і наставникові живих чад, печатці про-
років, заступникові у День Відплати, їх високості Мугаммеду-обранцю – най 
благословить його Аллаг Всевишній та привітає! І його родині, і його нащад-
кам – най над ними усіма почине вдоволення Аллага Всевишнього.

Благословенням Аллага і щастям Найвищого повною мірою могутній, 
вибраний з усіх для щасливого приділення, обтяжений нагородою – халіфатом 
на царських своїх плечах і одягнений у сяйво благословенного вінця, володар 
щасливого престолу – втілення справедливості і відомий як пречудове джерело 
благодатної справедливості у прикрашеній і перебуваючій у порядку країні Вели-
кий падишаг Великої Орди і Великого Улусу, і Кипчацького Степу, і престольного 
Криму, і незчисленних багатьох татар, і незчисленно багатьох ногаїв, і посеред 
гір живучих черкесів, і татів з тавгачами, Їхня висока величність, найвищого 
ступеня сонцеликий і проникливістю подібний до Меркурія, я, великий хан 
його величність Мегмед Ґерей – най продовжиться царювання Його до Судно-
го дня, Короля Великої Русі і Прусії, Польщі і Литви, і Мазурії, і Чернігова, й 
усіх народів християнських, брата Нашого Яна Казимира, самодержця, джерела 
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миру – най буде собі з миром до Судного Дня – вітає з любов’ю. Питаємо, як 
Ваші життя та самопочуття, чи Ви здорові, чи Ви гаразд?

Поза тим повідомлення та оповіщення ханське є таке:
Від помилуваного і прощеного (себто покійного) брата Нашого їх висо-

кості Іслама Ґерея – най буде над ним милість та райське блаженство – до Вас, 
Нашого брата, було послано Його раба Сулеймана Агу. Після того дня, мовлячи 
“ми стали з кримськими ханами друзями, друзям кримських ханів – ми друзі, 
а ворогам з нами бути у ворожнечі” і через наявність у Вас ворога, Ви попро-
сили з цього боку допомоги. З цього боку Вам буде надане військо. І коли через 
наявність ворога у кримських ханів Ми попросимо Вас про військо, Ви дасте 
військо. І надалі не відокремлюйтеся від кримських ханів до кінця Ваших днів, 
будьте з нами заодно, залишаючись другом і братом. І королі, що будуть після 
Вас, нехай теж творять на цій основі дружбу і братерство. І нехай по милості 
та добродійству Аллага Всевишнього і Великого виходитимуть війська на Мос-
ковію, щоби одержувати перемоги, а на те є Астрахань, Казань, Терек і Тура, і 
ще стільки мусульманських країв, і татарський і ногайський народи, якщо Ви, 
брат Наш, і польські князі не будете проти того, щоби вони стали нашими, і 
будете щороку вчасно посилати звичні дари у Кам’янець, ніколи не припускаю-
чись нетактовності відносно Криму, а з цього боку приходитимуть люди, щоби 
доставити [їх сюди], коли, бажаючи добитися братерства і дружби, Ви, брате 
Наш, і всі князі, і монахи у присутності [вищезгаданого аги] Сулеймана уклали 
договір і мир, і, написавши мирну грамоту, призначили у Крим послом Маріуша 
Станіслава Яскульського, волею Вищого Судді брат Наш хан Іслам Ґерей був 
обраний для зустрічі з милосердним Істинним, і милістю Істинного престол 
батька Нашого перейшов до Нас, і наш договір і мир для Вас є такі:

Погодившись підтвердити договір і мир, прийнявши те, що послано хану, 
Ми розглянули Вашу мирну грамоту і обговорили з Вашим послом Ваші усні 
пропозиції і відповіді, які тільки були. Написавши, відправляємо ухвалену На-
шою високістю мирну грамоту із золотою пайзою.

Дотримуючись щирості у договорі і мирі, Вам не належить колись мири-
тися з московським падишагом, а слід наступати на нього з військом.

Позаяк милістю Істинного Всевишнього цілком ймовірні перемоги, то 
Казань і Астрахань, і Терек, і Тура, які перебувають у підданстві Москви – і ще 
в цій державі є стільки татарського і ногайського народу! – то Ви, брате Наш, і 
польські князі, не повинні бути проти того, аби усі вони стали нашими.

Крім того, у будь-який день, коли у нас з’явиться ворог, і коли до Вас 
надійде прохання по військо, то Ви дасте [Нам] військо без затримки. А коли 
Вам буде потрібне військо, з цього боку Вам буде військо дане.

В підсумку, друг кожного з Нас буде другом, а ворог – у ворожості. Купці 
Ваші їздитимуть до Криму, наші купці – до Вашої країни, встановиться взаємне 
відвідування, утвердяться любов і дружба.

А Дніпровські козаки висловлять жаль і каяття з приводу їхніх заяв і від-
діляться від Москви, перейдуть на Наш бік, викажуть бажання служити і бути 
покірними. Їм від Вас, брата Нашого, і Ваших князів нехай не буде збитків та 
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шкоди, і Ви будете щороку посилати Ваші дари від себе і всіх польських князів, 
не порушуючи договору.

Через це надалі не буде підстав не дотримуватися спадкоємності у до-
триманні написаних Нами відповідей.

Залишаючись у дружбі і братерстві з Вами, будемо другом Вашому другові, 
а ворогові Вашому – ворогом. Ми будемо дотримуватися договору і миру до 
тих пір, поки не буде порушення договору з Вашого боку і з боку Ваших князів, 
поки Ви будете щирими у дотриманні договору і миру.

Якщо буде на те воля Аллага Всевишнього, Ми не будемо вважати себе 
позбавленими вільного вибору відносно нашого договору і миру, якщо з Нашого 
боку і з боку калги-султана, і з боку інших султанів, з боку беїв всього Криму, 
і з боку мурз, і з боку Великого Ногая, і Малого Ногая, і дітей Урака, і дітей 
Мамая, і їхніх мурз, і дітей перекопського бега Мегмеда, і дев’яти мурз Чубара, і 
татар Ак-Кермана і Джанкермана, і ногайського війська Нашого не буде підстав 
завдавати збитки та шкоду Вашій країні і пограничним фортецям.

Залишаюся з молитвами за того, хто йде праведним шляхом.
Писано в кінці місяця мугаррама року 1065,
В місці – богохранимому Багчесараї
[Печатка:] Хан Мегмед Ґерей, син хана Селамета Ґерея

Фаизов С. Ф. Письма ханов Ислам-Гирея ІІІ и Мухаммед-Гирея IV к царю Алексею Михайловичу 
и королю Яну Казимиру, 1654–1658: Крымскотатарская дипломатика в политическом контек-
сте постпереяславского времени. – М.: Гуманитарий, 2003. – С. 98–110*. Переклад з кримсько-
татарської мови.

№ 190

1656 р., січня 29. Чигирин. – Універсал гетьмана Богдана Хмельницького 
про призначення Івана Нечая полковником у Білу Русь з обов’язком “без 
перешкоди” нести військову службу та правом “добром миловати, а злом 
карати” козаків полку

Богдан Хмелницкии, гетман з Воиском его цар[ского] величества Запо-
розким.

Ознаимуем тим писаннем нашим кождому, кому би тилко того потреба 
было ведати, паном полковъником, сотником, осавулом, атаманом и всему то-
вариству Воиска его царс[кого] вел[ичества] Запорозкого, старшине, черни, а 
особливе сотником и козаком на Билои Руси знаидуючимсе, и ратним также его 
цар[ского] вел[ичества] вшелякое кондиции людем, іжъ видячи ми пана Івана 
Нечая нам и всему Воиску нашему его царского величества Запорозкому жич-

* Оригінальний текст арабськими літерами вперше надруковано в: Материалы для истории 
Крымского ханства / сост. Фейз-ханов Хусейн Молла; Изд. В. В. Вельяминов-Зернов. – СПб., 1864. – 
С. 494–496.
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ливого и в делех рицерских взятого, от боку нашего зсилаем на полковництво в 
Бѣлую Рус до Могилева, Чаусов, Ново-Бихова и Гомля и инших мест и мястечек 
и сел, там се знаидуючих, аби там зостаючи на пограничу, постерегал, якобы тои 
полкъ вцале бил заховании для далшое послуги его царского величества, также 
нам и всему Воиску его цар[ского] величества Запорозкому напротивко розних 
неприятелей, которыи без перешкоди вшелякое тим полком мает споражати 
и от неприятелеи пилно се стеречи, якобы с похвалою Воиска его цар[ского] 
величества Запорозкого наилепеи могли бити. Тому пану Іванови Нечаеви, пол-
ковникови нашому белорускому, позволяем кождого з козаков, там зостаючих, 
добром миловати, а злом карати, а хто би, за окаанем того универсалу нашого, 
бил спречнии и в том полковництве важилсе чинет якую наименшую кривду 
и перешкоду преречоному пану Нечаеви, то ми кождого такового, за взятем 
ведомости срокго без фолкги на горле карати будем, не чинечи иначеи.

Дат з Чигирина, януарія 29, року 1656.
Богдан Хмелницкии, рука власная.

Універсали Богдана Хмельницького. – К., 1998. – № 112. – С. 179–180.

№ 191

1656 р., травня 18. Чигирин. – Універсал гетьмана Богдана Хмельницько-
го Павлові Тетері про звільнення його млина під Переяславом від сплати 
орендарських мірок

Богданъ Хмелницкии, гетман з Воиском его цар[ского] вел[ичества] За-
порозким.

Ознаимуемо сим писанем нашим кождому, кому о том вѣдати належит, 
а меновите вуитови, бурмистром, месщаном и всему поспулству въ месте Пере-
яславлю знаидуючимся, которые тепер аренду переяславскую тримают, также и 
иншим на потом будучим аренъдаром переяславским, ижъ мы млын пана Павла 
Тетери власныи на гребли под мѣстом Переяславлем на Поповъцах будучого, 
стоячии, од вшелякихъ податковъ и браня мѣрок аренъдарскихъ зволняем, 
хотячи и срокго напоминаючи, аби так теперешъние аренъдари, то ест мещане 
переяславъские, яко и инние на потом будучие арендари жадное и наименшое 
подачъки и выбираня мерок от того млына брати и витягати не важился, под 
срокгим каранем нашим.

Данъ въ Чигиринѣ, дня 18 мая, року 1656.
Богданъ Хмельницкии, рука власна.

Універсали Богдана Хмельницького. – К., 1998. – № 124. – С. 189.
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№ 192

1656 р., липня 26. Чигирин. – З дипломатичної інструкції гетьмана Богдана 
Хмельницького послові Війська Запорозького Романові Гапоненку про 
порядок ведення переговорів у Вільні, зокрема, про надання земських і 
ґродських урядів православній шляхті

[…]
А что перед тѣмъ удумали было панове рады, чтоб никакого началства, 

годности и уряду земского и градцкого шляхте православной не давано, также и 
по мѣстах руских особо православных до маистрату, войтовства и бурмистров-
ства не припущено, а то для того, чтоб шляхта православная для началства и 
урядов вѣру свою метали, и вѣру римскую принявши, до урядов се порывали, 
чѣмъ самихъ православных людей уменшалося, тогда б всякому шляхтичю 
православному началство и уряды земские иные даваны были, а по мѣстомъ 
православные мещане до майстрату припущены были, а гдѣ шляхта под какими-
нибудь особами православными духовными и мирскими, какова ни есть чину 
поупрашали неправдою, чтоб все ни во что поставлено.

[…]

Універсали Богдана Хмельницького. – К., 1998. – № 134. – С. 200–201.

№ 193

1656 р., вересня 10. Лохвиця. – Скарга отамана лохвицького Остапа Горба-
ненка на Івана Хмелівського, який після повернення з Чигирина назвався 
полковником сіверським, за образу гідності й зловживання

Пεрεдо мною, Алεrандром Фεjдоровичом, намѣсником лохвицъким и 
пεрεдо мною, Матфεεм Емчεнкомъ, воитом, и при мнѣ будучих Хома Сεню-
ковичъ, Хвεн Процεнко, бурмистровъ уряду Лохвицъкого, и с товариствъ 
козаковъ лохвицких, Васка Скрεбъца, Маrима Сторожεнка, Яцъка Гарасимεнка 
при том были.

Ставъши jчεвисто, Jстапъ Горбанεнко, атаман лохвицъкии, jповѣдал и 
жаловал на Ивана Хмεлювъского, jбыватεля, в тои способъ, ижъ тот Иванъ, 
идучи з Чигирина jт вεл[можного] εго млсти пана гεт мана, повѣдался быти 
полковъником сѣвεрским, тεды то Остапа, ата мана, бεзъ даня причины, идучи 
прεз мост до господи, знεважил и ущипъливыми словами, листи гєтманскіи по-
казуючи, и мовил: “Ты, атаманε, сякий и jтакий сыну, листовъ тых нε годεн εси 
и в руки брати”. Зараз в том жε часѣ и инших козаковъ и людεй познεважал.

Ивана Кудру на мосту також бεз даня причины сромотнε зганилъ. Тεды 
подводу εму давъши, з мѣста поихалъ. Чεлядник зас Тεрεшковъ, бывъши по-
сланыи j справах господарских, нагнал в полю jного Ивана; тот Иван у того 
чεлядника тот вуз с конєм в подводу собѣ узял, а тои подводи, которая дана 
была εму з мѣста, казал за собою ихати и инший εксцεса нεмалыε починилъ.
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Што смо тоε jповѣданε и устную скаргу до книгъ дεкрεтовых запи сали, 
що εст и записано.

ЦДІАК, ф. 1528, оп. 1, спр. 1, арк. 26 зв.–27. Запис в актовій книзі. Опубл.: Лохвицька ратушна 
книга другої половини XVII ст. – К., 1986. – № 56. – С. 61.

№ 194

1656 р., вересня 27. Миргород. – Випис з книг Миргородської ратуші у 
справі лубенських мешканців Яцька і Марії проти лохвицького війта Матвія 
Ємченка та колишнього лохвицького городового отамана Василя Скрібця 
із звинуваченням останніх в отриманні хабара, після чого вони випустили 

на волю злочинця Охріма

Пεрεдо мною, Михаиломъ Радчεнъком, jбувузным [!] Воиска εго царского 
вεличεства Запор. полку Миргородъского, и на тую справу jт εго млсти пана 
Григория Ліεсницъкого, пана полковъника, Воиска εго царского вεличεства За-
пор. миргородского зосланым, при бытности Іjана Фεjдоровича Рудницъкого, 
jтамана городового миргородского, Ивана Микитεнка, а з уряду мѣского пана 
Юрия Іjановича Сагаидачъного, воита миргородьского, Jмεляна Лукіановича, 
Фεjдора Яцъковича, буръмистровъ и раицεвъ маистрату Миргородъского, яко 
тεжъ с товариства наших миргородъских во въсεмъ вѣры годныхъ, яко изъ 
мεщанъ было нεмало на тои час, постановивъшися jчεвисто Яско, изъ жоною 
своεю Мариεю, jбыватεлѣ лубεнъскиε, скаргу свою прεкъладалъ на пана Матфεя 
Емчεнка, воита лохвицъкого, и на пана Василія Скрεбъца, jтамана бывъшого 
лохъвицъкого, в тои способъ, ижъ:

“Пановε вряд, мѣючи я в вεзεню злочинъцεвъ, которых прεз дεкърεт 
выдано было мнѣ, прεто выш прεрεчεныε, мзду взявъши, и jного злочинцу из 
вязεня упустили”.

Гдε зас Матфεи Емчεнъко, воитъ лохъвицъкии, ставъши jчεвысто, и панъ 
Васил Скрεбεцъ, на тіε слова jтповѣдали, ижъ:

“Пановε вряд, жадною мѣрою мы j том нε зънаεм а ни вѣдаεм и мъзды 
смо нε брали и нε jтпускали jного злочинъци, поволаного на къвεстії jт 
инъшихъ, которыε поεдънали Ясчиху и грошεи купъ jсмънадцат дали, jна ихъ 
и квитовала за въсε на въсε. А того в Пεрεяславълю в ярмарцѣ злочинцу своεго 
власного, Jхърѣма, здыбала и там εго ку праву, нашεдъши, нε припозывала и 
нас, нεвынных пεрсонъ, за уданεм людъским турбуεт”.

Гдε тεжъ пыталисмо jной Ясчихи: “Для чого злочинци своεго нашεдши, 
нε имала?” Которая jтповѣдала: “Для того нε ималам, жε ся εщε похвалил и 
на того коня, що-м у Пεрεяславълю прииздила, мовил мнѣ: “Если маεшъ коня, 
буд жε з ним”. На що панъ воитъ памятным заложил зараз, jная для похвалки 
тоεи Ящиха злочинци своεго нε имала.

Мы тεжъ, уряд, пытали тоεи Ящихи: “Для якои причины и с чиεи намовы 
позываεшъ пна Матфεя Емъчεнъка і Василя Срεбца [!]?” І на тоε jтповѣда, 
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жε “нε вся сума нша доишла нам jт злочинцовъ, тылко за выклады”. А до 
того Jхрѣмиха, у вεзεню сεдεчи, признавала, жε якобы пнъ Матвѣи Емъчεнко 
і Васил Скрεбεцъ, худобы нεмало взявши, і jного злочинцу упустили. І пнъ 
Матвѣи Емчεнъко і Василεи Скрεбεц jтповѣдали, жε “прεз сторожу jныи 
зраица утъкъ, а мы j том нε знаεм, а ни вѣдаεм”.

Прεз то жъ мы, уряд, зуполнε засълыи, казалисмо jных сторожов по-
ставит. Которыε, ставъши, Іванъ, Гавъриловъ снъ, із Иваном Москалεнком 
под сумълεнεм признали, жε “J том пнъ воитъ нε знал і нε знаεт і Василεи 
Скрεбεц, тылко мы як стεрεглисмо. И пришεдши Стεпан, соцъкии, вночи до нас 
і взялъ в нас свѣчку з рукъ нших, загасилъ, ключа нам нε давъши jт замка, і 
лѣгъ спати, бεрεчъ злочинци і нам казалъ лεчи. І ми, на тоε jбεзпεчивъшисε, і 
собѣ лεгъли, и на тои час злочинца утѣкъ”.

Гдε тεжъ мы, уряд, выш прεрεчεныε пεрсоны, выслухавъши конътровѣрсіи 
сторонъ jбохъ слушнε такъ поводовоε, яко і по[з]ванноε, і углεдѣвъши в самую 
слушност, жε доводу нε маεм напротивъки скарги, а jныε вывεдъ слушъныи 
з сεбε дають пнъ Матвѣи Емъчεнъко і Василии Скрεбεць. А поступуючи собѣ 
вεдълуг боязни Бжεε і срокгости права посполитого наказуεм тεды дεкрεтом 
ншим, а Матьвѣю Емъчεнку і Василю Скрεбцу jныε сторожи, которого злочинцу 
стεрεгли, во въсεм пополнили jт мала до вεля, во въсѣхъ выкладах правъных, 
яко і нεправъных пополнили, и при цнотѣ их jставали зацнои. А сих на сεи 
час волными учиняεм, яко людεи зацных.

Мы, уряд, которою тεж справу во въсεм ствεрдивъши і змоцнивъши, 
казалисмо тоε до книгъ ратуша ншεго Миргородского за писат, що εст і за-
писано.

С которых і сεи выпис под пεчатю радεцкою мѣскою εст выданъ.
Писан в ратушу Миргородском року і дня выш писаного.

ЦДІАК, ф. 1528, оп. 1, спр. 1, арк. 45 зв.–46 зв. Запис в актовій книзі. Опубл.: Лохвицька ратушна 
книга другої половини XVII ст. – К., 1986. – № 86. – С. 87–89.

№ 195

1657 р., не раніше лютого 16. – Вписання до книг Лохвицької ратуші де-
крету Миргородської ратуші у справі лохвицького війта Матвія Ємченка 
з безсальським мешканцем Григорієм Коломійцем за скаргою останнього 
на наїзд війта на його подвір’я та побиття із виправданням дій війта

Справа Матвεя Емчεчεнка [!], воита лохвицкого, з Григорεм Коломыицεм, 
jбыватεлεм бεзъзалским [!] за слова уразливыε з декърету εго мл пана Григория 
Ліεсницького, пана полковъника миргородъского, в книги дεкрεтовыε мѣста 
Лохвицькоε ратушные записано

Передо мною, Григориεм Ліεсницъким, полковъником Воиска εго цар. 
вεл. Запор. миргородским, и при мнѣ будучих на тот час Михаила Радчεнъка, 
jбузъного полкового, Ивана Рудъницъкого, воита с колεгами, миргородъского, 
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то εст: Jмεляна Лукіановича, Фεдора Яцъковича и иншихъ при том будучих и 
тіε слышачих такъ козаковъ и мещан вεлю вѣри годъных приточилася справа 
Матфѣя Емъчεнъка, воита и арεндара лохъвицъкого, изъ Григорεм Коломыицεм, 
jбыватεлεм и мεщаном тамошъным жε, в тот способъ, ижъ звыш мεнεнныи 
Григоръ протεстовал нам справу и скаржилъся на звыш рεчεного вуита в тіε слова 
мовячи, ижъ “пановε вряд, воитъ, наишовъши на jбытацию мою, або зихавъши 
на сεло Бεзъсали, зграбилъ мεнε а в остатку побилъ, якъ сам хотѣлъ”.

На том, ставъши jчεвысто, воитъ подал нам справу и на писмε и дεкърεт 
из суду старшины лохвицъкои, атамана ис товариством выданыи, в котором всε 
jбъширнε и подоводнε и за зознанεмъ свѣтъковъ, людεи зацных, которых и мы 
южъ тут пεрεд собою повъторε питаючи, слухали, и такъ, яко там записано, нε 
иначεи, слово в слово нεjмилнε показалося, жε jныи Григоръ пεршая винεнъ, 
жε го рѣлку и з инъшεи стороны на арεнду воитову бεзъ εго позъволεня при вѣзь 
jтправованя вεсεля, нε слухаючи права выданного на таких, хто бы пεрεшкоду 
чинилъ у арεнъдахъ скарбови велможъного εго млсти пана гεтмана, яко ж ся 
то на нεго показало. А другая, кгды εго воитъ почал за тоε упоминати, тεды εго 
Григоръ катомъ назъвалъ и такъ старъшого ущипъливε знεважилъ.

J чим j всεм в книгах ратуша Миргородъского jбъяснεнно и записано и 
дεкърεтом фεровано, наказуючи, абы тот то Григоръ воита во въсεм погодилъ 
и вεдълугъ алтεркаціεи правъныε учинилъ досыт, накълады εму jт мала до 
вεля поворочал. А болшεи в турбацию за дору нε важилося пориват на воита 
и справы тоεи зновъляти у кожъдого суду под зарукою тисячи золотих на вряд 
нашъ Миргородъскии.

На що для вѣры лѣпъшои и далшои памεти спустивъши под jписанεм 
тую справу сторонѣ потрεбуючои εrактом выдати росказалисмо, с подъписом 
руки и подъ притиснεнεм пεчатии такъ полковъницъкои, яко жε и ратуша Мир-
городъского радεцъкои εст выданъ, и в сиε книги лохвицькѣε слово в слово 
εст прεписан.

ЦДІАК, ф. 1528, оп. 1, спр. 1, арк. 45 і зв. Запис в актовій книзі. Опубл.: Лохвицька ратушна 
книга другої половини XVII ст. – К.,1986. – № 85. – С. 86–87.

№ 196

1657 р., червня 20. Ченстохова. – Лист короля Яна Казимира до магістра-
ту м. Львова з рекомендацією Даленського Мартина на посаду міського 
писаря

Joannes Casimirus Dei graa rex Poloniae magnus dux Lithuae, Rusziae, Pru-
sziae, Masoviae, Samogae, Livoniae, Smolen[iae], Czernichaeque necnon Sveco[ru]m 
Gotto[ru]m Vandalor[um]que haereditar rex.

Spectabiles et famati fideliter nobis dilecti. Doszła nas słuszna supplika od sla-
chetnego Marcina Franciszka Dalenskiego, ktory przy niewinnosci swoiey za powodem 
wielebnego xdza Koziarskiego w tey mierze mnicey na stan swoy kapłanski pomniącego, 
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w miescie pod władzą urzędu wmw ww mieszkaiący wielkie odniosł praeiudicium. 
A zes my go pod protectią Naszą Panską wzięli, chcęmy tego po wmch ww aby za 
gleytem naszym ktorysmy mu ex senatus consulto wydac roskazali, a za staraniem 
wmcw ww w pokoiu y calosci do dalszey naszey zostawał decyziey; ktorego oraz y 
na pisarstwo wakuiące wmcm ww zalecamy. Nic nie wątpiąc ze wmcw ww do woli 
się naszey quo ad securitatem iego, y do instantiey naszey quo ad commendationem 
na tameczne pisarstwo stosowac zechczecie na większą sobie u nas zarabiaiąc łaskę. 
Ktora y teras wiemosciom wszym ofiaruiąc onym zdrowia dobrego zyczęmy.

Dan w Czestochowy dnia XX m[iesią]ca czerwca roku pan[skiego] MDCLVII 
regno[ru]m n[ost]ro[ru]m Poloniae IX Sveciae X anno.

Jan Kazimierz krol

ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 77, арк. 1–2. Оригінал. Мова польська, латинська.

№ 197

1657 р., червня 19. Чигирин. – Універсал гетьмана Богдана Хмельницького 
про повернення дітям колишнього полковника паволоцького Івана Минь-
ковського сіл Миньковичі і Вербівка

Богданъ Хмелницкий з Войскомъ его царского величества Запорожс-
кимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писаньемъ старшинѣ и черни Войска нашего 
Запорожского, у войско идучимъ и з войска поворочаючимъ, также висланнымъ 
отъ насъ, на якой-колвек услузе нашой будучимъ, вшелякое кондицие людемъ и 
кождому, кому толко показано будетъ, ижъ мы, маючи респектъ особливой на 
потомки небожчика Ивана Минковского, бывшого полковника паволоцкого, село 
Минковици по небожчику отцу дѣтемъ, яко сукцесоромъ, такъже и другое село 
Вербовку приворочаемъ, мѣти хотечи, аби нѣ од кого, меновите такъ старшини, 
яко и черни Войска нашего Запорожского найменшая не збувалася кривда и 
перешкода, то[го] всего Михайло Иванович опекунъ, яко ближайшимъ кревнихъ 
не припускаючи. А хто би колвекъ легце сіе наше писанье поважаючи, важился 
албо мѣл би в селах вишъименованних кривду такъ селяномъ, яко и дозорци 
Михайлови Ивановичу вчинити, либо тежъ въ пожитках шарпанину, та[ковий] 
кождий за найменшую скаргою сурово од насъ безъ отпусту карани будет.

Дать въ Чигирині, июня 19 д[ня] 1657.
Богданъ Хмелницкий, рука власна.

Універсали Богдана Хмельницького. – К.,1998. – № 162. – С. 227–228.
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№ 198

1657 р., листопада 16. Чигирин. – Універсал гетьмана Івана Виговського 
полковникові чернігівському і старшині полку про заборону втручатися в 
міські суди і порядки, притягати міських мешканців “до работизн і датків”, 
оскільки це виходило за межі повноважень полкової адміністрації

Іоанъ Выговскій, гетманъ з Войскомъ его царского вел[ичества] Запо-
розскимъ.

Ознаймуемъ симъ писанемъ нашимъ кождому, кому о томъ вѣдать на-
лежит, а меновите пану полковникови чернѣговскому, асауломъ, сотникомъ и 
всему товариству, в том же полку знайдуючомуся, албо кому толко сеє писане 
нашое показано будетъ, іжъ супликовали намъ мещане черниговскии, же не-
малую перешкоду такъ въ арендѣ, яко в своихъ приходахъ, од козаковъ и са-
мого полковника бившого черниговского до тихъ часъ поносили, жадаючи нас, 
абисми ихъ особливимъ универсаломъ нашимъ обваровали. Мы теди, видячи 
ихъ прозбу бити слушную, мѣти хочемъ и сурово надпоминаючи, приказуемъ 
абы такъ самъ п. полковникъ черниговскій, яко и товариство в жадные суды и 
порядки мѣские не втручали, людей под юрисдикциею мѣскою будучихъ и на 
футорахъ мешкаючихъ до работизнъ и датковъ не потягали, до аренды мѣской 
жадного приступу не мѣли, ани горилокъ шинковали, окром що захочутъ гур-
томъ продати, то не маетъ быти зборонно. До млина засе Грицковского, который 
безправне есть взятий и од мѣста одлучоный, абы такъ, самъ п. полковникъ, 
якъ и жадний не втручалсе, пилно и повторне приказуемъ и жаднои ни в чимъ 
кривды и перешкоды не чинил, що усе абы иначей не было, под неласкою на-
шою и срокгимъ войсковимъ каранемъ приказуемъ.

Данъ з Чигирина дня 16 новембра 1657 року.
Іван Выговский.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 19. – С. 62.

№ 199

1658 р., серпня 28. Варшава. – Універсал короля Яна Казимира на під-
твердження довічного надання королевою Марією Людвикою полковнику 
чауському і старобихівському Війська Запорозького Іванові Нечаю, зятеві 
Богдана Хмельницького, і його дружині Стефаниді Хмельницькій Бобруй-
ського староства з наказом великому підскарбію, польному гетьманові 
литовському Вінцентію Корвіну Гонсевському направити до Бобруйська 
скарбового дворянина для передавання староства зазначеним особам

Jan Kazimierz z Bożej łaski król polski, wielki książe litewski, ruskie, pruskie, 
żmudzkie, mazowieckie, inflandzkie, smołeńskie, czernihowskie a szwedzki, gottski, 
wandalski dziedziczny król
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Wielmożnemu Wincentemu Corwinu Gąsiewskiemu, podskarbiemu wielkiemu 
i hetmanowi polnemu W. ks.L., pińskiemu, markowskiemu, wielizskiemu, łożdziejskie-
mu starośćie, grudziązkiej, olitskiej oekonomiej administratorowi naszemu, uprzejmie 
nam miłemu, łaske nasze królewską. Wielmożny uprzejmie nam miły. Stwierdziliśmy 
przywiłej najaśniejszej królowej jej mośći, pani małżonki naszej, urodzonemu Janowi 
Nieczajowi, czausowskiemu i starobychowskiemu Wojsk Zaporożskich pułkownikowi 
naszemu i małżonce jego, urodzonej Stephanidzie Chmielnickiej Nieczajowej, na sta-
rostwo Bobrujskie iuri reformatorio podłegłe z summą na toż starostwo wniesioną 
prawem dożywotnym, z warunkiem post fata terazniejszych possessorów oddania wcale, 
successorom ich przed oddaniem ich od tego starostwa wyszmianowanej wniesionej 
summy ex senatus consulto comitiali dany i przy wolnym dożywotnym tego starostwa 
Bobrujskiego używaniu urodzonych Nieczaja i małżonkę jego nienaruszenie zachowa-
liśmy, jako o tym szerzej w przywiłeju najaśniejszej królowej i jej m. pani małżonki 
naszej i confirmatiej naszej jest opisano. Chcemy tedy do uprz. wa. mieć, abyś uprz. 
wa. do pomienionego starostwa Bobrujskiego dworzanina skarbowego zesławszy, to 
starostwo ze wszytkimi do niego przynałeżytośćiami i pożytkami do realnej spokojnej 
dożywotnej possessiej urodzonych Nieczajowi, pułkownikowi, i małżonce jego podać 
rozkazał. Inaczej uprz. wa. nie uczynisz z powinnośći swej dla łaski naszej.

Dan w Warszawie dnia XXVIII msca augusta roku Pańskiego MDCLVIII-o, 
panowania krółewstw naszych polskiego X-o, szwedzkiego XI roku.

Christoph Pac, kancłerz w[ielki] W. ks. Litt.
Andrzej Kotowic[z], pisarz W. ks. L.

AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dz. Х, № 290. Оригінал. Мова польська.

№ 200

1658 р., вересня 6. Гадяч. – З Гадяцької угоди про надання сенаторських 
урядів у Київському воєводстві винятково православній шляхті, а у Брац-
лавському та Чернігівському – поперемінно з католиками, про чисельність 
Війська Запорoзького, права гетьмана тощо

[…]
W województwie Kijowskim dignitatorstwa senatorskie nie mają być dawane 

tylko szlachcie ritus graeci, capacibus tych urzędów. W wojewodztwach zaś Brasławskim, 
Czernichowskim też praeeminentie senatorskie, alternatą conferowane być mają: tak iż 
post decessum senatora ritus graeci, ma succedere senator ritus romani, we wszystkich 
jednak trzech tych wdztwach, natis, et bene possessionatis urzędy conferowane być 
mają, saluo jure terazniejszych possessorów.

[…]
Consistentia Wojska Zaporoskjego w tych wojewódzwach i dobrach naznacza się, 

w których przed wojną zostawali, któremu to wojsk wszelakie wolności przywilejami 
najaśniejszych krolów polkich nadane confirmuje, zachowując ich przy starodawnych 
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wolnościach i zwyczajach ich, i onym nie tylko nic nie ubliżając, ale owszem wsze-
laką one potwierdzając powagą. Nadto żaden dzierżawca dóbr jego k. m., i starosta, 
ani pan dziedziczny, i dożywotny, ani ich podstarościwie, urzędnicy, i insi wszelacy 
słudzy żadnych podatków z futorów kozackich, wsi, miasteczek, i domów wyciągać 
żadnym praetextem nie będą, ale jako ludzie rycerscy, wolni od wszystich największych 
i naymnieyszych ciężarów, także od ceł, myt, po wszystkiej Koronie, i W. x. L. bydż 
mają. Także i od sądów wszelakich, starostów, dzierżawców, panów i ich namiestników 
mają zostawać wolni, ale tilko pod samego hetmana wojsk ruskich zostawać iurisdictią. 
Przytym wszelakie napoje, łowy, polowe i rzeczne, i insze kozaków pożytki, według 
starych zwyczajów, przy kozakach wolne zostawać mają.

Z osobna zaś dla dalszego do posług jego k. mści przychęctnia, którychkolwiek 
hetman wójsk ruskich, praesentować jego k. msci będzie godnych klejnotu szlacheckie-
go, tych wszystkich bez trudności potka nobitatia, z nadaniem wszelakich wolności 
szlacheckich, tak jednak miarkuiąc, żeby z każdego pułku sto być mogło nobilitowanych. 
Wojsk żadnych polskich i litewskich, albo cudzoziemskich nikt wprowadzić niema 
w województwo Kijowskie, Bracławskie, Czernihowskie. Wojska jednak pieniężne, 
pod władzą hetmana wojsk ruskich będące, z dóbr krolewskich i duchownych w po-
mienionych województwach za ordynansem tegoż hetmana ruskiego chleb wybierać 
będą. A gdyby wojna jaka być miała od granic ruskich i potrzeba posiłków koronnych 
przystąpiła, w ten czas te posiłki mają być pod regimentem hetmana wojsk ruskich.

[…]

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 3. – С. 33–39. Мова польська.

№ 201

1659 р., травня 20. Варшава. – Привілей короля Яна Казимира Костянтину 
Виговському на Лисянку

W imię Pańskie amen. Na wieczną rzeczy niniejszych pamiątkę. My, Jan Kazi-
mierz, z Bożej łaski król polski, wielkie xiąże litew[skie] etc.

Wszem wobec i każdemu zosobna, komu teraz i napotym będzie należało do 
wiadomości podajemy. Takowe własności i przyrodzenia jest prawdziwa cnota, że 
żadną nienawiścią i złością ludzką zatajona bydź nie może, jako albowiem lubo słońce 
ciemne chcą zasłonić chmury, przecie ono w największych ciemnościach swoie poka-
zuje światłość i jasne na wszytek świat wypuszcza promenie. Tym właśnie sposobem 
prawdziwa a niezafałszowana cnota i między nienawisnemi swoje wypuszczi świat-
łości, wszelaką zazdrość, jako jakie chmury, rozganiając i rozbiiając, pełen świat jest 
przykładów, któremi się rzetelnie wywieść i dostatecznie pokazać może, iako ludzie 
cnotliwi w swoim zawsze zostawali splendorze wybiiając się nad wszytkie nienawiści 
a od zwierzchności swojej powinne i należyte odnosząc nagrody i honory i słusznąc 
za prawdę, aby wszelaką zwierzność ono tę nie tylko kochała, ale też zdobieła i onej 
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wszelakim sposobem nagrodę czynieła. Tym ci sposobem nie tylko postronne państwa 
i odległe urosły, ale i królestwo nasze do wielkiej przestronności i godności w Europie 
przyszło, że naiaśniejsi antecessorowie nasi, królowie polsci, cnotę zawsze wywyższali i 
onej powinna czynili nagrodę. Nie odstępuiemy i my od pomienionych świętej pamięci 
antecessorów naszych i owszem staramy się o to, abyśmy cnotę i cnotliwym poddanym 
naszym z łaski naszej królewskiej czynieli nagrodę. A żeśmy urodzonego Konstantego 
Wyhowskiego, Wojsk naszych WX Ruskiego i Zaporowskiego pułkownika, wysokich 
doznali cnot i znamienitych ku nam i Rzeczyptej zasług, mianowicie, kiedy przy wiel-
możnym Janie Wyhowskim, hetmanie Wojsk naszych Zaporowskich, rodzonym swoim 
pod Kiiowem przeciwko Moskwie odważnie i chwalebnie stawał, zdrowia swojego dla 
dostojeństwa naszego i dla całości wszytkiej Rzeczyptej nie żałując, ale prawie na szanę 
wydaiąc i wojska nieprzyiacielskie aż na samą granicę moskiewską sczęśliwie goniąc, 
nie wspominaiąc na ten czas inszych jego znamienitych cnot i przysług ku ojczyźnie, 
któreśmy w inszych przywileiach i listach naszych dosyć rzetelnie wyrazili. Za te jego 
tedy odważne [dzieła] dobra nasze królewskie, to jest starostwo Lisiańskie i miasto 
Lisiańkę nazwane, w woiewództwie Kiiowskim leżące, z swemi przynależytościami 
temuż urodzonemu Konstan temu Wyhowskiemu, małżonce i potomkom jego obojej 
płci z clementiej naszej królewskiej za zgodą i namową wszytkich panów rad naszych, 
i duchownych i świeckich, także za zgodą, namową i pozwoleniem panów posłów 
ziemskich obojga narodów, na sejmie teraźniejszym przy boku naszym będących, non 
obstantibus quibusuis constitutionibus regni de non alienandis bonis regalibus et men-
sae regiae sanciti[s] prawem dziedzicznym wieczystym dać i conferować umyśliliśmy. 
Jakoż ze wszytkiemi wsiami, futorami, folwarkami, chłopami, ich daniami, robociznami, 
polami, rolami, lasami, borami, barciami, wodami, rzekami, stawami, młynami i ze 
wszytkiemi okolicznościami i przynależytościami, do tego starostwa zdawna należy-
temi i, jako teraz w swoim okręgu najdują się, przenosząc też dobra z prawa naszego 
i jurisdictiej królewskiej w dobra ziemskie szlacheckie, dajemy i conferujemy. Które 
to wzwyż pomienione starostwo pomieniony urodzony Konstanti Wyhowski z mał-
żonką i potomstwe[m] swoim obojej płci prawem dziedzicznym wiecznym trzymać 
będą wiecznemi czasy i według upodobania swego onym disponować. Obiecujemy po 
nas i najaśniejszych successorach naszych, że my ani najaśniejsi successorowie nasi 
od spokojnej possessiej tych dóbr urodzonego Konstantego Wyhowskiego, małżonkę 
i potomków jego obojej płci nie oddalemy ani oddalą wiecznemi czasy. A ieżeliby 
iakiejkolwiek osoby szcicąc się pierwszemi przywilejami, na też dobra Lisiańkę da-
nemi, chcieli zadawać jaką trudność prawną, tedy my verbo n[ost]ro regio ex fide 
totius Reip[u]b[li]cae assecuruiemy, że takowego każdego in quantum by pokazał ius 
legitimum lubo odmidna, lubo jakimżekolwiek sposobem uspokoić obiecujemy, aby 
teraźniejsza danina nasza w niwczym nie była naruszona wiecznemi czasy. Względem 
którego dziedzictwa urodzony Konstanti Wyhowski z małżonką i potomkami obojej 
płci też powinności wszyscy wzajemnie oddawać i czynić będą powinni, które inna 
według prawa szlacheckiego szlachta oddawać i czynić zdawna zwykła, prawa nasze 
Rzeczyptej i domu Bożego wcale zachowuiąc. Na co dla większej wagi i pewności przy 
podpisie ręki naszej pieczęcią koronną ten przywilej ztwierdzić roskazaliśmy. Dan w 
Warszawie na sejmie walnym generalnym dnia XX miesiąca maia roku Pańskiego 
MDCLIX, panowania królestw naszych polskiego XI a szwedzkiego XII roku.
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Jan Kazimierz, król. Locus sigili i s[acrae] r[egiae] m[aies]t[a]tis pensilis ad 
pargameneu[m]. Samuel Casimirus Kuszewicz, secretarius r[egiae] m[aiestatis], m[anu] 
p[ropria].

Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 рр. – Острог; Варшава; Москва, 1999. – № 49. – 
С. 165–167. Мова польська.

№ 202

1659 р., травень. Варшава. – Реєстр учасників козацького посольства на 
сейм – урядників центральної та місцевої адміністрації Війська Запорозь-
кого із зазначенням розміру винагороди, отриманої з державного скарбу

Naprzód
JMP Konstantemu Wyhowskiemu; JMP Tymoszowi Nosaczowi, oboz[nemu]; JMP 

Lesnickiemu, pułkownikowi] mirhoro[dzkiemu]; JMP Theo[dorowi] Wyhowskiemu – 
tym czterem po ł[okci] 12 aksami[tu], po ł[okci] 12 atł[asu] wene[cianskiego], po 
ł[okci] 10 atł[asu] łukie[wskiego].

JMP Hruszy, pisarzowi generalnemu Wojsk Zaporowskich – łok[ci] 27 aksa[mitu], 
52 atł[asu] wene[cianskiego], łok[ci] 24 atł[asu] łukiew[skiego].

Zosobna
Pułkownikom i setnikom z Wojska do wykonania przysięgy deputowanym
Jako
Z puł[ku] Czechyryńskiego: P. Fesko Wowczenko, setnik kryłow[ski]; Michajło 

Burmaka, set[nik] smiłow[ski].
Z Czerkaskiego: P. Andrzej Odyniec, assawuł pułko[wy]; Semen Dziułaienko, 

syn puł[kownika] czerka[skiego].
Z Kaniow[skiego]: Wąsko Mitczenko, setnik kaniowki; Andzej Butenko, puł[kow-

nik] pszeszły kanio[wski].
Z Korsuńskiego: P. Meleszko Tywenko, setnik korsuń[ski]; Iwan Połowczenko.
Z Pereasaw[skiego]: Stephan Sulima, pułk[ownik]; Andrzej Romanenko.
Z Białocerk[iewskigo]: Semen Łobuszenko, setnik stawiski; Andrzej Rudika, 

setnik nastaski.
Z Kosza samego: Kuruło Andryiewicz, pułkownik; Semen Cibulenko; Krysko, 

pisarz koszowy.
Z Niżyńskigo: Iwan Kosiński, setnik wertiowski; Jakub Ulanicki.
Z Mirhorodzkiego: Onisko Tołstowic, setnik piskowski; Wasil Skrebet, setnik 

łochwicowski.
Z Umańskigo: Махіm Bułyha, setnik siackowski (?); Hrehory Biłogrud, setnik 

babański.
Z Pułtawskiego: Iwan Kryczuta, setnik bahacki; K[y]ryło Zawidaj.
Z Czerniehow[skiego]: Tymosz Nikowecz; Nieczypor Hryhorowycz, set[nik] 

siedniowski.
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Z Pawołockiego: Iwan Fiłonenko, set[nik] torczycki; Wasił Petrowski, set[nik] 
hodorkowski.

Z Kalnickiego: Fesko Mikitenko, setnik kalnicki; Fesko Dulski, set[nik] kunski.
– aksamitu łok[ci] 12, atłasu wen[eciańskiego] łok[ci] 12, tubinu łok[ci] 6, atłasu 

łukie[wskiego] łok[ci] 12.
Do tego dworzanie i słudzy poselscy:
Ostap Fetkiewicz, zięć P. Oboznego; Ostap Lesbenko, także zięć P. Oboznego; 

Hrehory Ulanicki, trzeci zięć tegoż; Stephan Doroszenko; Mikołaj Jaworski, kanselarista 
woj[skowy]; Teodor Sulima; Kalin Sokołowski; Iwan Bohatyrewic, setnik; Iwan Rudnicki; 
Hrehory Kołuszowski, setnik; Kiryło Szytny, setnik; P. Wereszczaka, instygator; Gabriel 
Słoniowski; Samujło Setnik; Aleksandrowi Nosarewskiemu; Mazepie Koledyńskiemu; 
P. Grazny, P. Strzeszkowski, słudzy hetmańscy.

Tym ordinowano po łok[ci] 12 atłasu, po łok[ci] 12 adamaszku.
P. Bruchowickiemu tub[inu] łok[ci] 6, atłasu ł[ukiewskiego].
Przytym
P. Jakóbowi Nosaczenkowi, synowi P. Oboznego.
Temu naznaczono łok[ci] 24 atłasu i łok[ci] 24 adamaszku.
Tudzież
JMP Krzysztofowi Słoniewskiemu łok[ci] 20 axamitu.
A na ostatek czeladzi różnych i kozakom tychże posłów Jako:
JMP Konstantego Wyhowskiego osób N 90;
Р. Nosacza, oboznego, osób N 180;
JMP Niemirzyca osób N 120;
JMP Hrusze, pisarza general[nego], osób N 20;
P. Teodora Wyhowskiego osób N 21;
P. pułkownika mirhorodzkiego osób N 30;
P. instigatora ruskiego osób N 4.
Tym wszystkim ordinowano sukna po łokci 6.
Jan Hrusza, pisarz generalny Wojska KJM Zaporoskiego.

Гадяцька унія 1658 року. – К., 2008. – С. 125–127. Мова польська.

№ 203

1659 р., жовтня 17. Переяслав. – З акта обрання гетьманом Юрія Хмель-
ницького та Переяславських договірних статей, у котрих, зокрема, ви-
значається порядок обрання гетьмана, джерела та розміри фінансування 
генеральної старшини; присяга гетьмана та старшини на вірність царю 
Олексію Михайловичу

[…]
2. Въ городѣхъ урядники изъ ихъ людей были бъ обираны, на то достойные, 

которые должны будутъ подданными царскаго величества исправляти, или уря-
жати, и приходъ належачій вправду въ казну царскаго величества отдавати.
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Сей статьѣ царское величество пожаловалъ велѣлъ быть по ихъ же чело-
битью, а быти бъ урядникамъ въ городѣхъ, войтамъ, бурмистрамъ, райцамъ, 
лавникамъ, и доходы всякіе денежные и хлѣбные сбирати на царское величество 
и отдавати въ его государеву казну тѣмъ людямъ, которыхъ царское величество 
пришлетъ на то устроенныхъ людей въ Кіевъ да въ Переяславль; да тѣмъ же 
присланнымъ людямъ, кого для тое сборныя казны царское величество при-
шлетъ и надъ тѣми сборщики смотрѣть, чтобъ дѣлали правду.

3. На булаву гетманскую дано староство Чигиринское со всѣми при-
надлежностями, чтобъ и нынѣ для всего ряду пребывало; да ему жъ тысяча 
золотыхъ червонныхъ.

И по сей статьѣ царское величество пожаловалъ велѣлъ быть по ихъ же 
челобитью.

4. Буде судомъ Божіимъ смерть случится гетману, и царскому величе-
ству позволить Войску Запорожскому самимъ межъ себя гетмана обирати, а 
обравъ его, царскому величеству извѣщати, потому что тотъ давный обычай 
войсковой.

И сей статьѣ царское величество пожаловалъ велѣлъ быти по ихъ чело-
битью, а по обраніи, гетману ѣздить къ великому государю царю и великому 
князю Алексѣю Михайловичу, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержцу 
къ Москвѣ и видѣти его государскія пресвѣтлыя очи. И великій государь его 
царское пресвѣтлое величество пожалуетъ гетмана по чину, булаву и знамя, и 
на гетманство свою государеву жалованную грамоту дати ему велитъ. […]

6. Писарю войсковому и обозному по тысячѣ золотыхъ польскихъ человеку, 
на судей войсковыхъ по триста золотыхъ, на писаря судейскаго по сту золотыхъ, 
на писаря да на хорунжаго полковаго по пятидесять золотыхъ, на хорунжаго 
сотницкаго тридцать золотыхъ, на бунчужнаго гетманскаго сто золотыхъ поль-
скихъ, на полковниковъ по сту ефимковъ, на ясауловъ полковыхъ по двѣсти 
золотыхъ, на ясауловъ войсковыхъ по четыреста золотыхъ, на сотниковъ по сту 
золотыхъ. Да обозному жъ и писарю и на судей на дву человѣкъ и на всякаго 
полковника и ясауламъ войсковымъ и полковымъ, которые на услугахъ войско-
выхъ завсегда бываютъ, на мельницѣ бъ было. А на реестровыхъ козаковъ по 
тридцати золотыхъ польскихъ человѣку, а быти реестровымъ козакамъ штиде-
сятъ тысячъ. А давати имъ государево жалованье, сбирая Войска Запорожскаго 
Малыя Россіи съ городовъ со всякихъ доходовъ ежегодъ. […]

9. Гетману пословъ и посланниковъ и гонцовъ изъ окрестныхъ и ни изъ 
которыхъ государствъ къ себѣ не приимать, и противъ тѣхъ присылокъ въ 
окрестныя и ни въ которыя государства пословъ же и посланниковъ и гонцовъ 
отъ себя не посылать, для убытка денежныхъ и иныхъ всякихъ расходовъ Войска 
Запорожскаго, развѣ о какихъ дѣлѣхъ позволитъ великій государь, его царское 
пресвѣтлое величество ему гетману въ которое государство послать. А которые 
послы и посланники и гонцы изъ окрестныхъ государствъ учнутъ къ нему гет-
ману приѣзжать, и имъ отказывать: какія у нихъ дѣла есть, и они бъ ѣхали къ 
великому государю, къ его царскому величеству къ Москвѣ. […]

11. Какъ въ иныхъ земляхъ дань отдается вдругъ, волили бы и они, чтобъ 
цѣною вѣдомою давать отъ тѣхъ людей, которые царскому величеству належатъ. 
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А если бы инако быти не могло, тогда ни на еднаго воеводу не позволять и о томъ 
договариваться, развѣ бы изъ тутошныхъ людей, обобравши воеводу человѣка 
достойнаго, имѣетъ тѣ всѣ доходы вправду царскому величеству отдавати.

И сей статьѣ царское величество указалъ быти по тому жъ, какъ и выше 
сего написано, чтобъ сбирать казну войтамъ и бурмистрамъ и райцамъ и лав-
никамъ, а отдавати царскаго величества въ казну тѣмъ людямъ, кого царское 
величество пришлетъ, и надъ сборщики тѣмъ людямъ смотрѣтъ, чтобъ дѣлали 
правду.

12. Чтобъ наѣхалъ воевода, учалъ бы права ихъ ломати и тягости какія 
чинилъ, и то бъ имѣло быть съ великою досадою, понеже праву иному не могутъ 
вскорѣ навыкнути и тяготы такія не могутъ носити. А изъ тутошныхъ людей 
когда будутъ старшіе, тогда противъ правъ и установъ тутошныхъ будутъ ис-
правлятися.

И по сей статьѣ царскаго величества милостивый указъ: быти урядникамъ 
того войска, права и вольности смотрѣть имъ. […]

Новыя статьи, которыя, по указу великаго государя царя и великаго князя 
Алексѣя Михайловича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержца, по-
становлены, сверхъ прежнихъ статей:

1. По указу жъ и по повелѣнью великаго государя, царя и великаго князя 
Алексѣя Михайловича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержца, его 
царскаго величества, куда его царское изволеніе будетъ, всегда на его государеву 
службу гетману со всѣмъ войскомъ быти готову.

И гетманъ, и полковники, и вся старшина, и чернь, на радѣ выслушавъ 
сей статьи, приговорили: быть такъ, какъ та статья написана.

2. Также гдѣ укажетъ великій государь, и нѣсколько полковъ послать на его 
государеву службу, и ему гетману тѣ полки послать безо всякаго мотчанья.

И гетманъ, и полковники, и вся старшина, и чернь, на радѣ выслушавъ 
сю статью, приговорили: быть сей статьѣ такъ, какъ написана.

3. Гетману жъ быти вѣрну и навѣки неотступну и ни на какія ляцкія 
прелести не прельщаться, также и про Московское государство никакимъ ссо-
рамъ не вѣрить. А кто станетъ ссоривать, и такихъ людей карать смертью, и 
о всякихъ ссорныхъ дѣлѣхъ писать къ великому государю, къ его царскому 
величеству. Также которыя ссорныя дѣла и Московскаго государства отъ людей 
будутъ вмѣщены, и тѣмъ людямъ государевыхъ порубежныхъ городовъ воеводы 
учинять государевъ указъ по сыску, до чего доведется.

И гетманъ, и полковники, и вся старшина, и чернь, на радѣ выслушавъ 
сю статью, приговорили: быть сей статьѣ такъ, какъ написана.

4. Безъ указа жъ и безъ повелѣнья великаго государя его царскаго ве-
личества самому гетману со всѣмъ Войскомъ Запорожскимъ въ войну никуда 
не ходить, и полками большими и малыми людьми Войска Запорожскаго ни 
которымъ окрестнымъ государствамъ не помогать и въ помочь къ нимъ людей 
не посылать, чтобъ тѣмъ вспоможеньемъ Войско Запорожское не умалялось. 
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А будетъ, безъ гетманскаго вѣдома, пойдетъ кто въ войну самовольствомъ, и 
тѣхъ казнить смертью.

И гетманъ, и полковники, и вся старшина, и чернь, на радѣ выслушавъ 
сю статью, приговорили: быть сей статьѣ такъ, какъ написана.

5. Великій государь, его царское пресвѣтлое величество велѣлъ быти въ 
своихъ царскаго величества черкаскихъ городѣхъ: въ Переяславлѣ, въ Нѣжинѣ, 
въ Черниговѣ, въ Бряславлѣ, въ Умони своимъ царскаго величества воеводамъ 
въ войсковыя права и вольности не вступать. А которые воеводы и ратные 
люди будутъ въ Переяславлѣ, въ Нѣжинѣ: и тѣмъ быть на своихъ запасѣхъ. 
А въ Кіевѣ, и въ Черниговѣ, и въ Бряславлѣ владѣть воеводамъ маетностями 
тѣми, которыя принадлежали къ тѣмъ воеводствамъ прежъ сего, а въ полков-
ничьи поборы воеводамъ не вступаться. А кто учинитъ какое насильство, и 
тѣмъ чинить наказанье. А которые великаго государя ратные люди будутъ въ 
государевыхъ черкасскихъ городѣхъ, и тѣмъ государевымъ ратнымъ людямъ 
у реестровыхъ козаковъ на дворѣхъ не ставиться, а ставиться государевымъ 
ратнымъ людямъ у всякихъ жителей, опричь реестровыхъ казаковъ. Также и 
подводъ подъ посланниковъ и подъ гонцовъ у реестровыхъ казаковъ не имать, 
а имать у городскихъ и у деревенскихъ жителей. Да реестровымъ же казакамъ 
держать вино и пиво и медъ, а продавать вино бочкою на ранды и куда кто 
похочетъ, а пиво и медъ вольножъ продавать гарнцомъ. А кто будетъ вино 
продавать въ кварты, и тѣхъ карать.

И гетманъ, и все Войско Запорожское, и чернь, на радѣ выслушавъ сю 
статью, приговорили: быть сей статьѣ такъ, какъ написана.

6. Въ городѣхъ, и мѣстѣхъ, и мѣстечкахъ на Бѣлой Россіи нынѣ и впредъ 
залогамъ черкасскимъ не быть, чтобъ ссоры тѣмъ мѣжду ратныхъ людей, какъ 
великороссійскихъ и бѣлорускихъ, не чинилось.

Гетманъ, и все Войско Запорожское, и чернь на радѣ приговорили: въ Бѣлой 
Россіи залогамъ черкасскимъ отнюдь не быть, полковникамъ, и сотникамъ, и 
козакамъ въ Бѣлой Россіи запорожскимъ козакомъ не отзываться, покамѣста 
належитъ къ полкамъ къ Нѣжинскому, къ Черниговскому, къ Кіевскому. А 
Бѣлорускимъ, и Старобыховскимъ, и Чеужскимъ, кто будетъ называться Во-
йскомъ Запорожскимъ, и тѣхъ выслать въ государевы черкаскіе городы съ 
ихъ пожитки. А которые не похотятъ идти въ черкаскіе городы, и тѣмъ жить 
въ тѣхъ мѣстѣхъ, а козаками запорожскими не отзываться. А естьли которые 
учнутъ отзываться запорожскими козаки и пойдутъ къ польському королю, и 
тѣхъ имать и карать горломъ.

7. Которой гетманъ, по указу царскаго величества, а по обранію всего Вой-
ска, учинится въ Войскѣ гетманомъ, а послѣ того учинится въ какой проступкѣ, 
и Войску, безъ указу царскаго величества, самимъ гетмана не перемѣнять, хотя 
новообранный гетманъ опричь измѣны, проступку какую и учинитъ, и великій 
государь его царское величество велитъ про то сыскать всѣмъ Войскомъ, и 
по сыску велитъ указъ учинить, какъ повелось въ Войскѣ издавна. А самимъ 
однолично гетмана, безъ указа царскаго величества, не перемѣнять. Также и 
гетману, безъ рады и безъ совѣта всей черни, въ полковники и въ иные на-
чальные люди никого не выбирать, а чтобъ выбирать въ Войско полковниковъ 
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на раде, кого межъ себя излюбятъ изъ своихъ полковъ, а изъ иныхъ полковъ 
въ полковники не выбиратъ. Также тѣхъ полковниковъ гетманъ безъ рады не 
повиненъ отставливать.

И гетманъ, и полковники, и вся старшина, и чернь, на радѣ выслушавъ 
сю статью, приговорили: быть сей статьѣ такъ, какъ написана.

8. Въ Войскѣ жъ Запорожскомъ всякимъ начальнымъ людямъ, кромѣ 
православныхъ христіанъ, иныхъ ни которыхъ вѣръ людямъ впредь не быть 
для всякія ссоры и прелести. Да и новокрещенымъ иноземцамъ въ начальныхъ 
людѣх не быть же, потому что отъ иноземцовъ отъ новокрещеныхъ многая 
въ Войскѣ смута и междоусобіе зачинается, да и имъ Войска Запорожскаго 
козакамъ чинятся налоги и тѣсноты. А кого новыхъ полковниковъ оберутъ, и 
тѣхъ новообранныхъ полковниковъ на вѣрное подданство и вѣчную службу 
привести къ вѣрѣ.

И гетманъ, и полковники, и вся старшина, и чернь, на радѣ выслушавъ 
сю статью, приговорили: быть сей статьѣ такъ, какъ написана.

9. Чтобъ измѣнника Ивашка Выговскаго жену и дѣти, гетманъ и Войско 
отдали царскому величеству за измѣну, также и брата его Данилка и иныхъ Вы-
говскихъ, которые есть въ Войскѣ Запорожскомъ. А впредь не только при гетманѣ 
и въ урядникахъ, но и въ Войскѣ Запорожскомъ Выговскимъ не быть.

И гетманъ, и полковники, и вся старшина, и чернь, на радѣ выслушавъ 
сю статью, приговорили: измѣнника Ивашкову жену и дѣти, также и брата его 
Данилка отдать царскому величеству вскоре.

10. Которые были въ совѣтѣ съ измѣнникомъ съ Ивашкомъ Выговскимъ: 
Гришка Гуляницкой, Гришка Лясницкой, Самошка Богдановъ, Онтошка Ждановъ, 
Германъ Илабода, и тѣмъ по вѣкъ живота въ раде въ войсковой и въ секретной 
и въ урядѣ ни въ какомъ не быть. А естьли кто не противъ сей статьи и учи-
нитъ, въ раду будетъ призывать и урядъ какой на нихъ положитъ, и тѣ будутъ 
караны смертью.

И гетманъ, и полковники, и вся старшина, и чернь, на радѣ выслушавъ 
сю статью, приговорили: быть сей статьѣ такъ, какъ написана.

11. При гетманѣ быть съ обѣихъ сторонъ Днѣпpa по судьѣ, по ясаулу, 
по писарю.

И гетманъ, и полковники, и вся старшина, и чернь, на радѣ выслушавъ 
сю статью, приговорили: быть сей статьѣ такъ, какъ написана.

12. Наказному гетману Ивану Безпалому и его полка началнымъ людямъ, 
также полковникамъ переяславскому Тимофею Цецурѣ, нѣжинскому Василью 
Золотаренку, черниговскому Аникѣю Силину и ихъ полковъ начальнымъ лю-
демъ, естьли какой изъ тѣхъ людей будетъ виненъ, съ суда къ смерти въ какихъ 
дѣлѣхъ, и ихъ гетману и начальнымъ людямъ, безъ указа великаго государя его 
царскаго величества не карати до тѣхъ мѣстъ, кого царское величество укажетъ 
прислать къ тому суду на исправленіе, для того, чтобъ имъ напраснаго изгоненія 
и утѣсненія не было, потому что они царскому величеству служили. Также 
и всѣхъ полковниковъ и иныхъ начальныхъ людей обѣихъ сторонъ Днѣпра 
не повиненъ гетманъ на горлѣ карать, безъ высланнаго на судъ отъ царскаго 
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величества. А ся статья учинена для того, что измѣнникъ Ивашка Выговской 
многихъ полковниковъ и начальныхъ людей и козаковъ, которые служили вѣрно 
царскому величеству, напрасно смѣртью каралъ.

И гетманъ, и полковники, и вся старшина, и чернь, на радѣ выслушавъ 
сю статью, приговорили: быть сей статьѣ такъ, какъ написана. […]

Запись, по которой приведены къ вѣрѣ, по святой непорочной евангель-
ской заповѣди, гетманъ Георгій Хмѣльницкой, и обозный, и судьи, и ясаулы, и 
полковники, и вся старшина, и чернь:

Язъ, гетманъ Георгій Хмѣльницкой, обѣщаются предъ святымъ Евангеліемъ 
на томъ, что во прошлыхъ лѣтѣхъ посылали къ великому государю, царю и 
великому князю Алексѣю Михайловичу, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи 
самодержцу, отецъ мой гетманъ Богданъ Хмѣльницкой и все Войско Запорож-
ское посланниковъ своихъ многажды бити челомъ, чтобъ великій государь по-
жаловалъ велелъ его гетмана со всѣмъ Войскомъ Запорожскимъ и всю Малую 
Русь, всякихъ чиновъ людей принять съ городами и съ землями подъ свою 
государскую высокую руку въ вѣчное подданство. И великій государь, царь и 
великій князь Алексѣй Михайловичь, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи 
самодержецъ, его царское величество, пожаловалъ, подъ свою государскую 
высокую руку его гетмана, отца моего, Богдана Хмѣльницкаго и все Войско 
Запорожское со всею Малою Русью приняти изволилъ.

И въ прошломъ во 165 году волею Божіею отецъ мой гетманъ Богданъ 
Хмѣльницкой умеръ, а послѣ его, по указу царскаго величества и по войсково-
му обранью, учиненъ былъ Войску Запорожскому гетманомъ писарь Ивашко 
Выговской, и нынѣ онъ Ивашко за свое клятвопреступленіе Войскомъ же За-
порожскимъ отъ гетманства отставленъ. А по указу жъ великаго государя и 
по обранію всего Войска Запорожскаго, учинился нынѣ на радѣ Войску Запо-
рожскому гетманомъ я, Георгій Хмѣльницкой.

И мнѣ, гетману Георгію, съ полковники, и съ сотники, и со всякими чи-
новными людьми, и со всѣмъ Войскомъ Запорожскимъ всякихъ чиновъ людьми 
быть подъ царскаго величества высокою рукою навѣки неотступнымъ, и служить 
ему великому государю и сыну его государеву, государю нашему благовѣрному 
царевичу и великому князю Алексѣю Алексѣевичу, всея Великія, и Малыя, и 
Бѣлыя Россіи, и наслѣдникамъ ихъ вѣрно, и на всякаго его государева непріятеля 
стоять, по его государевому повелѣнью, безо всякія измѣны. А къ польскому, 
и къ турскому, и къ крымскому и къ инымъ государямъ не приставать. И на 
томъ еа всемъ я гетманъ Георгій и Войска Запорожскаго всякаго чину люди, 
на чемъ нынѣ обѣщаемся предъ святымъ Христовымъ Евангеліемъ, при его 
царскаго величества боярѣхъ, при ближнемъ бояринѣ и намѣстникѣ казан-
скомъ, при князѣ Алексѣѣ Никитичѣ Трубецкомъ, при бояринѣ и намѣстникѣ 
бѣлоозерскомъ, при Васильѣ Борисовичѣ Шереметевѣ, при окольничемъ и 
намѣстникѣ бѣлогородскомъ, при князѣ Григорьѣ Григорьевичѣ Ромодановскомъ, 
при дьякѣхъ, при думномъ при Ларіонѣ Лопухинѣ, да при Федорѣ Грибоѣдовѣ, 
которыхъ его царское пресвѣтлое величество для того нынѣ прислалъ.
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А на истинное увѣреніе, во всемъ въ томъ обѣщаваюсь государю свое-
му, царю и великому князю Алексѣю Михайловичу, всея Великія, и Малыя, 
и Бѣлыя Россіи самодержцу, и его благовѣрной царицѣ государынѣ нашей и 
великой княгинѣ Марьѣ Ильичнѣ, и благовѣрному государю царевичу и велико-
му князю Алексѣю Алексѣевичу всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи, и ихъ 
государскимъ наслѣдникамъ ихъ вѣрно, по непорочной заповѣди Господа Бога 
и Спаса нашего Іисуса Христа, якоже во святомъ Евангеліи указась, еже ей, ей, 
на томъ служити мнѣ и всему Войску Запорожскому всякихъ чиновъ людямъ 
ему великому государю своему, царю и великому князю Алексѣю Михайловичу, 
всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи самодержцу, и его благовѣрной царицѣ 
государынѣ нашей и великой княгинѣ Марьѣ Ильичнѣ, и благовѣрному госуда-
рю царевичу и великому князю Алексѣю Алексѣевичу всея Великія, и Малыя, 
и Бѣлыя Россіи, и ихъ государскимъ наслѣдникамъ, и опричь государя своего 
царя и великаго князя Алексѣя Михайловича, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя 
Россіи самодержца, и сына его государева царевича и великаго князя Алексѣя 
Алексѣевича всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи, и ихъ государскихъ на-
следниковъ, на Московское и на Владимірское государства и на всѣ великія 
государства Россійскаго царствія, и на Великое княжество Литовское, и на 
княжество Кіевское и Черниговское, и на всю Малую и Бѣлую Русь, иного царя 
изъ иныхъ государствъ Польскаго и Нѣмецкихъ рештъ и королей и королевичей 
розныхъ земель царей и царевичей, и изъ рускихъ, и изъ иноземскихъ родовъ 
никого не хотѣти, и подъ государствами, которыя подъ ними государями, не 
подыскивати никоторыми мѣрами и ни которою хитростью.

А гдѣ увѣдаю или услышу на государя своего, царя и великаго князя 
Алексѣя Михайловича, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи самодержца, 
и на сына его государева, благовѣрнаго царевича и великаго князя Алексѣя 
Алексѣевича всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи, и на его царскаго величества 
государскихъ наслѣдниковъ, и на всѣ его великія государства, на Великую, и на 
Малую, и на Бѣлую Русь, и на Великое княжество Литовское, какихъ непріятелей 
польскихъ, и турскихъ, или крымскихъ, или коихъ иныхъ государствъ собраніе 
и злый умыслъ, или его царскаго величества въ подданныхъ измѣну или какой 
какой злый умыслъ, и мнѣ гетману Георгію государю своему, царю и великому 
князю Алексѣю Михайловичу, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи само-
держцу, про то извѣстить, какъ мочно вскорѣ. А самому противъ непріятелей 
за государя своего и за его государства стояти, и промыслъ всякими мѣрами 
къ помочи дѣлати и битись, не щадя головы своей, и измѣнника поимати 
и прислать къ царскому величеству. А гдѣ велитъ мнѣ царское величество 
быть на своей, великаго государя, службѣ, Войска Запорожскаго съ ратными 
людьми и съ своими царскаго величества московскими ратными людьми, и 
кто будетъ царскаго величества надъ войски бояре и воеводы, и мнѣ, будучи 
на государевѣ службѣ, съ тѣми бояры и воеводы совѣтъ держать, и Войска 
Запорожскаго ратнымъ людямъ съ его царскаго величества ратными людьми 
по томужъ совѣтъ и промыслъ имѣти съ его государевыми недруги битись за-
одно. А которые со мною будутъ царскаго величества подданые Войска Запо-
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рожскаго ратные люди, и мнѣ ихъ утвержати, чтобъ они царскаго величества 
съ ратными людьми совѣтъ и дружбу имѣли и царскаго величества съ недруги 
бились заодно, не щадя головъ своихъ, чтобъ ихъ обѣщаніе и клятва у всѣхъ 
была безъ преткновенія постоянна, и изъ полковъ мнѣ царскаго величества къ 
непріятелю не отъѣхать, никакими мѣрами измѣны не учинить, и въ городѣхъ, 
гдѣ мнѣ случится быти царскаго величества съ подданными, съ московскими 
ратными людьми и съ иными, которые царскаго величества подданные, и мнѣ 
тому непріятелю города не сдать, и непріятеля на простое и на безлюдное мѣсто 
собою и инымъ никѣмъ къ городу не подвесть и зла никакого не учинить, и 
ни въ которое въ иное государство измѣною не отъѣхать, и будучи въ полкѣхъ 
воеводъ не покинуть, и съ его государевыми недруги и со измѣнники не ссы-
латись, и ни въ чемъ мнѣ, государю своему, царю и великому князю Алексѣю 
Михайловичу, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи самодержцу, и сыну его 
государеву, государю царевичу и великому князю Алексѣю Алексѣевичу, и ихъ 
наслѣдникамъ, не измѣнити ни которыми дѣлы и ни которымъ лукавствомъ. А 
кто не станетъ государю, царю и великому князю Алексѣю Михайловичу, всея 
Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи самодержцу, и сыну его государеву, государю 
царевичу и великому князю Алексѣю Алексѣевичу, и ихъ наслѣдникамъ служити 
и прямити, или кто учнетъ съ ихъ государскими недруги ссылатися, и мнѣ съ 
тѣми людьми за нихъ государей своихъ и за ихъ государство битися до смер-
ти. А самому мнѣ гетману, по моему обѣщанію, яжъ обѣщаваюсь нынѣ предъ 
святымъ симъ Евангеліемъ, ни къ какой измѣнѣ и къ воровству ни къ какому 
и ни къ какой прелести не приставати. А что отъ великаго государя, царя и 
великого князя Алексѣя Михайловича, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи 
самодержца, отъ его царскаго пресвѣтлаго величества былъ я отлученъ измѣною 
клятвопреступника Ивашка Выговскаго, и впредь мнѣ къ тому измѣннику и 
клятвопреступнику къ Ивашкѣ Выговскому и къ его совѣтникамъ, къ такимъ же 
измѣнникамъ и клятвопреступникамъ, не приставати и ни какія ихъ злочинцевъ 
прелести не прельщатись, и статьи, которыя прежъ сего даны были прежнему 
гетману, отцу моему Богдану Хмѣльницкому, и которыя статьи нынѣ вновь на 
радѣ постановлены и укрѣплены, и мнѣ тѣ статьи сдержати вѣчно. И по сему 
своему обѣщанію быти мнѣ у государя своего, царя и великого князя Алексѣя 
Михайловича, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи самодержца, и у его го-
сударева сына, у благовѣрнаго царевича и великаго князя Алексѣя Алексѣевича 
всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи, и у ихъ государскихъ наслѣдниковъ 
въ подданствѣ навѣки неотступно, и во всемъ мнѣ государю своему царю и 
великому князю Алексѣю Михайловичу, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи 
самодержцу, и сыну его государеву, великому государю благовѣрному царевичу и 
великому князю Алексѣю Алексѣевичу всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи, и 
ихъ государскимъ наслѣдникамъ служити, и прямити, и во всемъ добра хотѣти 
безо всякаго лукавства, вправду, яко же азъ обѣщахся.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – С. 115–124.
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№ 204

1660 р., липня 23. Чигирин. – Універсал гетьмана Юрія Хмельницького 
писареві полку Чернігівського Карпові Мокрієвичу на слободу Гучин

Юрій Хмелницкій, гетманъ з Войскомъ его царского величества Запо-
рожскимъ.

Ознаймуем сим писанием нашимъ кождому, кому бы того вѣдати было 
потреба, а меновите пану полковниковѣ чернѣговскому, асауловѣ, сотникомъ, 
атаманомъ и всей чернѣ Войска его царского величества Запорожского, въ 
полку Чернѣговскомъ знайдуючимся, и кому колвекъ будет показано сіе наше 
писание, тепер и на потомніе часи, иж показивалъ намъ п. Карпъ Мокріевичъ, 
писар полковій чернѣговскій, унѣверсалъ славной памяти родича нашого, въ Богу 
зешлого, пану Станиславови Кохановскому, сотникови полковому чернѣговскому, 
его тестевѣ, на слободу Гучинъ, осажовати и своим власним коштом греблю на 
рецѣ Белоусѣ займати и млин будовати, наданній, а по вистановлению млина и 
осаженню людей на той слободцѣ ему зо млина вѣчне всѣх частей трох и тоею 
слободою диспоновати и владѣти, такъ же вѣчне унѣверсалом своим ствердилъ. 
А кди п. Карпъ, писар полковій, зоставши ему зятем, в посазѣ такъ тую слободу 
Гучинъ зо млиномъ вѣчне ему и жонѣ его Аннѣ, а своей цорцѣ, отдалъ и за-
писал, а того села зъ млинкомъ ся вцуралъ.

Прето просилъ нас о тое, абисмо ему, п. Карпу Мокриевичу, на тое своим 
унѣверсалом до спокойного уживання ствердити казалы, якож видячи такъ речъ 
слушную, оразъ нашимъ унѣверсалом п. Карпу Мокриевичовѣ конфѣрмуем и 
до спокойного уживання подаем, зачим пилно мѣти того хочемъ и сурово при-
казуем, абы такъ зо млина припадающих розмиров всѣхъ трохъ частей, яко з 
тоей слободи користей з старшини войсковой, яко и чернѣ и наименшого нихто 
ему не был перешкодою, що для лѣпшой вѣри, повагою унѣверсалу нашого 
ствердитисмо казали.

Дан въ Чигиринѣ 23 д. іюля, року 1660.
Юрій Хмелницкій, рукою власною.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 115. – С. 164–165.

№ 205

1660 р., жовтня 17. Табір під Чудновим. – Зі Слободищенської (Чуднів-
ської) угоди Речі Посполитої з Військом Запорозьким про підтвердження 
Гадяцької угоди в урізаному вигляді (без положень про Велике князівство 
Руське)

[…]
1. Commissią Hadziacka take jako się w sobie zawiera ich mm. pp. hetmani 

przysięgą swoją potwierdzić mają, te zaś punkta, które do księstwa Ruskie[g]o w niej 
należą, że się i wolnośćiom Wojska je[g]o k. mći Zaporowskiego mniej potrzebne 



370 № 206 .   1660  р .

najdują, i pokoju wiecznego stałośći (którego sobie zobopolnie od P. Boga szczyrze 
życzymy) mniej służące są. Poprzysięga wzajemnie jeo m. pan hetman zaporozski z 
Wojskiem swym że przez pułkowników swoich do je[g]o k. mći odeszle i one laskawej 
ojcowskiej ręce podda. […]

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – С. 125–127. Мова польська.

№ 206

1660 р. – Анонімний меморандум з пропозиціями щодо оптимізації роботи 
сейму Речі Посполитої (регламент роботи, початкова молитва, недопущен-
ня до роботи сейму тих, хто запізнився або є нетверезим, упорядкування 
слушних постанов, порядок прийому сеймом іноземних послів та делега-
цій від війська, робота сеймового суду, фінансовий звіт тощо)

Uważenie potrzebne do prędkiego zawierania sejmów
1. Porankowe zasiadania i msza święta codzienna z poranku w senacie i posel-

skiej izbie (według zdania pobożnych ichmciów biskupów) placet, bo kożdy od Pana 
Boga początek dobry. Kto przyść omieszka do izby pod czas mszej (chyba by legalilas 
jaka nastąpiła do omieszkania) exeludetur dnia onego a conclavi jako niedbalec, gdy 
się już przez posłów na to deputowanych po mszej zawrze izba, w senacie zaś przez 
dwóch sekretarzów z naznaczenia Króla JMci u drzwi siedzących. Agere non feriari; 
zjeżdżamy na sejm, nie dla prywatnej polityki, ale dla publicznej, detuendo statu et 
avertendo malo. Tak wszyscy oraz onego dnia, vetando exclusionem, będą się wcześnie 
schodzić, aby nie omieszkali. Pijane lakże osoby chociażby weszły, dany onym glos 
nie będzie, i owszem excludentur.

Stąd zaraz samo przez się następować będzie tajemne bez podsluchaczów et sine 
arbitris consilium, bo deputowani przy drzwiach dozorcy pilnować będą, aby żaden 
nie wchodził nie należący, a zatem nie będą wiadome finilimis consilia wprzód, aż 
będą wykonane. Skąd większa powaga narady, ab ignoto przyjaciołom do uszanowa-
nia, podejrzanym do ustraszenia, gdy nie będą wiedzieć, na co się gotować, czemu 
zabieżeć, bo domniemywanie albo tłumaczenie jest zawsze przestrzeńsze niżeli sama 
wiadomość.

A iż uleczenie na zrozumieniu choroby należy, trzeba wprzód wiedzieć dobrze, 
na co nasze (iż tak rzekę) chorują sejmy.

2. Między najpierwszymi sejmowych mieszanin [przyczynami] kłaść trzeba, że 
się późno i nie oraz na sejm zjeżdżamy, skąd nierychło jeden z drugim zrozumiawszy 
się, co pierwsi uradzili, to przyjeżdżający pośledzej rozrywają, nie wiedziawszy przy-
czyny i złączenia rzeczy: skąd, co i jako poszło? Pierwszym koszty się nadprzykrzyły, 
ci zaś dopiero swoje jako świeże bez uchnienia [s] zaczynają. Który by tedy z posłów 
najdalej trzeci dzień w sejm wstąpiwszy nie przyjachał, a nie dal słusznej przyczyny 
opóźnienia – excludatur. Niech widzą i uważają województwa, kogo obierają. Wprawdzie 
i na panów senatorów mogłoby się to rozumieć, ale że niektórzy tytuły trzymają bez 
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intraty (poseł co sejm, to inszy i mogą mu bracia na sejmiku koszt nagrodzić, senator 
zaś jako nieustający trudno by takiemu mógł wydolać kosztowi) mając zadosyć, kiedy 
na jakikolwiek czas z dobrej ku ojczyźnie zjedzie żarliwości, nie moglszy zaś na całych 
bywać sejmach opuszczałby wszystkie. Do tego, że sejmom zwloką największa dzieje 
się przez mieszaniny posłów.

3. Drugie malum, że się niektóre materyje i rzeczy na kontradykcyjach tamują, 
którym by contradictio nie miała przeszkadzać jako sprawom bez wątpienia dobrym 
i zawsze potrzebnym sed eandem non obsianie miałyby się czynić. Jako to: zaraz w 
pierwszy dzień sejmowania obranie marszałka poselskiego, rugowanie posłów po 
obraniu odłożywszy. Gdy zaś samo które województwo albo ziemia rozdzieliwszy się 
jedni tych, drudzy onych obiorą posłów, supersedeas unique w dawaniu na marszałka 
głosów velut dubii, aż się potem rozeprą, gdy wysłuchawszy racyj obojej strony per 
pluralitalem votorum sądzeni będą; by też nie chcieli ustąpić na dekret (acz powinni 
będą ustępować), tedy zaraz przy nich do sądu non obsianie contradictione przystę-
pować. Toż rozumieć o szczególnym pośle, któremu zachodzi dla infamiej albo jakiej 
aprobacyjej, lubo z inszych rzeczy (że indebite obrany posłem) legalis incapacitalis 
obieclio. W który czas otworzona będzie publice izba, aby wolno przyjść kożdemu 
ad obieciionem, kto co ma przeciw któremu posłowi.

Po rugowaniu posłów, non obstante super actu contradictione, zaraz per plu-
ralitalem obierać deputatów do konstylucyjej po dwóch tylko z narodu, bo większa 
liczba (gdy więc jeden na drugiego składa popełnione błędy) czyni mieszaninę.

Po czym mają zaraz iść panowie posłowie do Króla JMci z strony upomnie-
nia się wakansów. Także ad excipiendas rationes senatus consultorum i wysłuchania 
pactorum conventorum, przeciwko czemu żadna nie ma ważyć contradictio; requisita 
tylko powiedzieć wolno.

Wróciwszy się tedy z senatu będzie potrzeba mianować deputatów sądów al-
bo remiss, aby się sądy jako najprędzej zaczynały. (Bo vota panów senatorów raczej 
biorą czas, niżeli żeby co ad consilium rerum przynosić miały, bowiem nic się do 
nich poselska izba nie stosuje, ale tylko oracyje i koncepty chwali. Wszak kożdemu z 
panów senatorów wolne swoje do kożdej konstytucyjej restat veto: to jest przeczenie 
albo porada i poprawa, gdy się w senacie za przyściem posłów konstytucyje piszą). 
Także zaraz mianować osoby do słuchania rachunków skarbowych i armatnych. Gdzie 
także i Król JM z senatu panów senatorów do tychże będzie naznaczał rachunków, 
bo w tych rzeczach nawiększej potrzebuje sejm informacyjej; ani contradictio przeciw 
temu przymowana będzie, chyba tylko wolno będzie dać po mianowaniu deputatów 
informacyją, si quid ex novo accedit, albo potrzebna do przestrogi.

Co się o sądach sejmowych namieniło, te aby się odprawowaly porządnie, nie 
ad libitum, ale według regestru, jako się kto wpisze, nic nie przeskakując, odprawować 
się będą, kładąc dozór tego na panów referendarzów sub nexu iuramenti et conscien-
tiae, aby zawieszony byl regestr przede drzwiami, według którego w przywołaniu 
sprawować się.

We święta zaś, mianowicie w niedziele, dawać będzie potrzeba audiencyje po-
stom cudzoziemskim, jeżeli którzy na sejm przyjadą; wojskowym także, jak w senacie, 
tak i w izbie poselskiej takowychże dni. Jednak posłów więcej wojskowych nad trzech 
nie przymując i nie dzieląc cudzoziemskiego wojska od polskiego, bo to samo imię 
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wprowadza szkodliwe rozłączenie, ale wszystkich za jednych slug i żoldowników Rze-
czypospolitej mając. Trzech zaś posłów całemu dosyć uczynią poselstwu, luboby jeden 
z nich zachorował, nie odrywając więcej osób od spraw wojennych i od pilnowania 
porządku na stanowisku. Wszak nie do umawiania i narady, ale z prośbą o zasługi 
do króla i Rzeczypospolitej przychodzą.

4. To zaś między największymi przeszkodami zgody sejmów i konkludowania 
rzeczy kładzie się, kiedy kożdy z posłów obawiając się, aby jego postulata od braci 
nie oschły bez skutku, kożdy swoje mieszano proponując materyje oraz się wszyscy 
w dalszym postępowaniu zatamują i pomieszają, jeden drugiego illacyjej przed się 
nie puszczając.

Czemu porada najlepsza, aby kożde województwo przez jednego z pośrodka siebie 
wysadzonego posła ad mentem swojej instrukcyjej votum odprawowało w poselskiej 
izbie, skąd jedno województwo po drugim albo ziemie (te tylko, które osobne mają 
sejmiki) wszystko, co ma do wniesienia in publicum (sine interpelłatione alterius), 
łatwo swoje desideria wyrazi. Marszałkowi zaś poselskiemu będzie należało cicho 
konnotować piórem i potem kombinować puncta illatorum, krótkie praesupponendo 
wotowania; bo jako często coincidunt in principalioribus instrukcyje, tak co pierwsze 
województwo w swojej wyrazi sentencyjej, drugie nie będzie tego wspominać, że circiter 
piąci sejmików zdania, albo więcej, jednego dnia mogą się odprawić bez oracyjej wo-
tując. A tak ten czas, który się miał łożyć na wota panów senatorów, obrócony będzie 
potrzebniej na sentencyjowanie sejmików. Gdzie wszyscy ardentius koło stanowienia 
sejmu chodzić będą, widziawszy et securi, że kożdego zmieszczą się desideria. Które 
zaś województwo swego porządku wotowania omieszka, już extra ordinem wotować 
nie będzie mogło (wszak i senator, gdy omieszka swojej sentencyjej, już zwykle nie 
wotuje ani ma za krzywdę), aby tak wszyscy na początku sejmu zjeżdżać mieli na-
leżytą potrzebę. Jednak przymawiać się przy ucieraniu artykułów kożdemu z posłów 
szczególnie wolno będzie.

Po skończeniu tedy votorum ex tacita combinatione marszałka poselskiego 
czytane będą do ucierania i formowania konstytucyje, poprawując, gdzie by się [co] 
któremukolwiek z posłów według racyjej i porady1 nie zdało: od glówniejszych jednak 
wszystko czynienie zaczynając materyjej.

A iż ekslraordynaryjne często zachodzą materyje albo potrzebne od niektó-
rych do poselskiej izby supliki i przestrogi, dzień na to kożdy poniedziałkowy będzie 
naznaczony, gdzie za opowiedzeniem się panu marszałkowi poselskiemu, kto ma 
potrzebę, wolno mu będzie wniść ad conclave izby poselskiej, przy uważeniu jednak 
i wiadomości (którym drzwi zlecone), aby nie należące nie wchodziły i żadną miarą 
nie puszczone były osoby. Jeśliby zaś w ten dzień nie było suplik, tedy oddany będzie 
do inszej narady.

5. Co z strony odporu (w niektórych, które się nie zdadzą rzeczach) i przeczenia 
albo niezezwalania, to jest kotradykcyjej ex potestate vetandi, gdyby kto chciał czemu 
kontradykować, nie będzie ważna contradictio, kto z nią odejdzie lubo z izby poselskiej, 
lubo (gdy już przyda posłowie na górę) z senatu, lecz swojej kontradykcyjej kożdy sam 
powinien będzie obecnie bronić prawem i dobra pospolitego albo samej słuszności 
racyją, nie upornym odejściem i swawolą, aby tak in praesentia słuchał perswazyjej 
i wstydził się kontradykować przy uporze w niesłuszności. Chybaby po wyjściu dni i 
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zamierzonego czasu sejmowania (albo według potrzebnej czasem prolongacyjej) wyszedł 
kto z protestacyją, tedy takowego będą musiały być ważne kontradykcyje. Tak jednak, 
gdy nie jeden, ale przynajmniej dwóch protestować się i odchodzić będzie. Bo jeżeli 
axioma przypowiestne było w Rzymie: “Uni testi ne Catoni quidem credendum”, luboby 
naprawując czyją sprawę, wielkiej i niepowątpliwej cnoty człowiek co mówił – a cóż, 
gdyby jak na umyślne spraw publicznych i całości wszystkiego czynił kto zepsowanie, 
sam jeden na swoje spuszczając się błędne zdanie i rozum?

6. Że zaś prawo dawne pisze, iż pięcia dni przed konkluzyją sejmu izba poselska 
powinna wchodzić na górę do senatu, będą się te dni rozumieć, nie kładąc w nie dni 
niedzielnych i święta, ale same dni powszednie. Jednakże i we święta minoris classis 
będzie się godziło do rady sejmowej zasiadać, bo jest świątobliwa sprawa, co dla 
dobra dzieje się pospolitego oraz et sacrorum, gdyż pod imieniem Rzeczypospolitej 
wszystko.

7. Niemało by i to (według niektórych rozumienia) do skrytości narady pomóc 
mogło (która zawsze większy skutek bierze, gdy z niespodziana wykonywane bywają), 
aby, gdy sejm złożony, nie podawane były na sejmiki od Króla JMci puncta przyszłego 
sejmowania propozycyjej, tylko wzywając, aby w sprawach nagłych in rem Rzeczypo-
spolitej przypadających posłów swoich na sejm wysłały województwa, do publicznej 
wszystko referując zgody, dając onym moc według sumnienia ku dobru pospolitemu 
powinnego wespół z drugiemi radzić i co expedit konkludować, co na sejmie ogło-
szono dopiero in conclavi per propositionem od krzesła królewskiego będzie, swoje 
tylko desideria prywatne przez tychże posłów na sejm aby pro arbitrio posłać mogli, 
obtenturi a Republica, co nie przeciw słuszności.

Lecz to wszystko zdaniu i poprawie mędrszych i głębiej w rzeczy wziera-jących 
podrzuca się. Mnie tylko zostaje życzyć, aby wszystko w ojczyźnie dobrze i ku chwale 
Bożej z kwitnieniem wiary świętej dziać się mogło. W zgodnej między stanami (co 
daj Panie Boże) podufalości. A tak jako z jawnych nieprzyjaciół, tak z pogranicznych 
(zmyślonych i niezgodę między nami skrycie siejących) podejrzanych przyjaciół pra-
evalebit nemo. Pan Bóg w ostatku słuszniej dopomoże, zwłaszcza przy tak mądrym i 
walecznym (którego Bóg dał, velut ad remedium praesentium) panu.

Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648–1668. – Wrосław; Warszawa; 
Kraków; Gdańsk, 1989. – T. 1. – № 50. – S. 232–236. Мова польська.

№ 207

1660 р. – Із пропозицій, поданих на сейм, про оплату праці чиновників у 
місцевих судах та розміри плати за послуги

Punkta na sejm podane
[…]

Powinność rezydentów w sądach
Iż ciężko ludziom criminaliter ukrzywdzonym sądów sejmowych oczekiwać, 

wkładamy to na rezydenty, żeby sprawy sejmowe sądzili pluralitate p[er] occulta 
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suffragia, absentia nonnullorum non obstante; nie w mniejszej jednak liczbie mają 
sądzić, jeno żeby ich przynamniej dwanaście zasiadało. A iż siła należy na tym, żeby 
ten in consessu iudicii nie milczał, który ma umiejętność prawa i praxim, więc i to 
wielka, jeśli który z nich sprawy dobrze wiadom; dlatego wolno będzie każdemu, 
który będzie chciał, oretenus na sprawę wotować; nihilominus równo z inszymi da 
oceultum swoje suffragium.

Nam wolno będzie zasiadać na te sądy, kiedy będzie wola Nasza, i zwyczajnie 
dekretować. Będzie i to na wolej Naszej, żeby było speciale regestrum, które sprawy 
sami będziem chcieli sądzić. Sądy relacyjne kiedy też sądzić będziem chcieli, trzej rezy-
denci senatorowie, to jest z biskupów albo wojewodów, albo kasztelanów krzesłowych 
alternate jeden, z kasztelanów większych – jeden, trzeci – z kasztelanów mniejszych, 
i wszyscy urzędnicy wielcy i senatorowie przyjeżdżający mają z nami zasiadać. Sądy 
rezydenckie mają się i pod relacyjne sądy odprawować. Powinni też będą sądzić causas 
fisci, które trybunały trudnią.

Te jednak wszystkie sądy publicznym konsultacyjom nie mają czynić żadnej prze-
szkody: kiedy konsultacyja przypadnie, wszystkie subsellia sądowe mają ustawać.

Salarium rezydentom
Słuszna, aby za swoje prace i koszty mieli swoje konsolacyją. Naznaczymy im za 

czasem wakancyje pewne, z których będą mieli rezydenci swoją pensyją. Co iż teraz 
zaraz być nie może, naznaczamy jem ad p[rae]sens, żeby mieli od dekretów sądowych 
in quadruplo wyżej, niżeli ma trybunał, to jest: po dwa złote od każdej instancyjej 
peny in quadruplo; w ten czas kiedy będą mieli wyżej mianowane opatrzenie, będą 
in simplo brali od instancyjej, jako trybunał bierze. Księża biskupi, wojewodowie i 
kasztelani inclusive po gnieźnieńskiego, urzędnicy wielcy i przyjeżdżający senatorowie 
do salarium nie mają należeć. Sądowi ziemskiemu zwyczajne trybunalskie salarium.

Absentia rezydentów
Nie ma się żaden rezydent od rezydencyjej bez słusznej przyczyny absentować. 

Cognitio l[e]g[i]t[i]mae causae ma należeć sądowi rezydenckiemu, przed którym 
potrzebę odjazdu swego opowiedziawszy i certudinem tej potrzeby (jeżeli co nie-
dowodnego było) tacto pectore komprobowawszy i dekret pozwolenia per occulta 
suffragia otrzymawszy, senator senatorem eiusdem collegii, to jest; biskup biskupem, 
wojewoda wojewodą, kasztelan eiusdem gradus kasztelanem, poseł którymkolwiek 
świeżo przeszłego sejmu posłem miejsce swoje zasadzić i nie pierwej się absentować, aż 
subdelegal miejsce zasiądzie; gdzie by się kto inakszym sposobem absentował – poena 
na absentujących się senatorów według dawnego prawa, na posły medietas eiusdem 
poenae. Forum przed sąd rezydentów inter terminos tactos, delator instigator iudicii 
i poena na instygatora nie instygującego taka, jako i na nie rezydujące rezydenty.

Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648–1668. – Wrосław; Warszawa; 
Kraków; Gdańsk, 1989. – T. 1. – № 51. – S. 237–240. Мова польська.
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№ 208

1661 р., січня 5. – Уривок зі спеціального випуску першої польської газети 
Меркурій польський з описом Корсунської Чорної ради 1660 р., на якій було 
прийнято рішення повернутися під протекцію Речі Посполитої

Після замирення під Чудновим 7 листопада і після взяття табору, артилерії 
і всього московського війська прийшли листи від пана Юрія Хмельницького до 
й. м. пана великого коронного маршалка і до й. м. пана чернігівського воєводи, 
в яких повідомлялось, що він скликав раду у Корсуні і чекає на комісара к. й. м. 
Учинивши між собою нараду і ухваливши пункти, про що і як трактувати з 
козаками, й. м. пан воєвода поспішив до Корсуня. Ставши там як належить, 
зі звичайною правотою і розумом насамперед взявся як муж помагати Речі 
Посполитій, щоб через козаків не повторились її нещастя. Спочатку він тоді 
у загальній раді всіх полковників добивався скасування всіх царських урядів 
і до віддання від імені короля булави новому гетьманові. Були тоді на площі 
різні особи, але з важливих причин не могла булава залишатися в руках одного 
тільки пана Хмельницького. Оскільки ж його [Юрія Хмельницького] молоді літа 
потребують досвіду, то пан воєвода запропонував йому, щоб він задля свого 
здоров’я і добрих рад взяв собі на поміч Павла Тетерю, мужа досвідченого і 
добрих якостей, додавши, що він цим самим здобуде собі довіру і у к. й. м., і у 
Речі Посполитої. Хмельницький пристав на це, прийнявши зичливо цю пораду, 
отже, домовилися посадити на писарство Війська Запорозького Тетерю, а скинути 
з нього Семена, котрий був цілковито відданий цареві і від царя поданий на 
писарство. Все це діялося у приватній раді, але для затвердження цих та інших 
пунктів і для затримання простолюду в конфіденції треба було скликати й Чорну 
раду. Скликання цієї ради наражалось на труднощі й небезпеки, бо йшлося про 
велику кількість війська. Якраз тоді у Корсуні відбувався головний ярмарок, тому 
Хмельницький боявся, що при такому акті може статися якесь заворушення. 
Оскільки ж цієї справи не можна було уникнути, він врешті погодився на раду 
і тут же наказав її скликати. Рада ж відбувалася таким чином:

У Корсуні при Спаській церкві є велика площа. Туди зійшлася чернь і 
згідно зі звичаєм утворила коло. Найперше приїхав зі своєї квартири й. м. пан 
воєвода і послав по пана гетьмана, котрий тут же прибув із полковниками. Там, 
поклавши на шапку на землі булаву (це є у них знаком відставки), він [Юрій 
Хмельницький] промовив кілька слів до черні, кажучи, що ми з Божої і вашої 
волі повернулися до природного пана; а щоб уже жодні московські уряди між 
нами не залишалися, к. й. м., наш милостивий пан, зволив прислати свого ко-
місара, щоб той вчинив між нами лад і т.д. Після нього слово взяв пан воєвода 
і промовляв добрих півгодини при надзвичайній тиші всіх присутніх, виводячи 
батьківське старання й. к. м. у справі довірених йому Богом земель, бо король не 
мечем, а своєю ласкавістю прагнув направити заблуканих на вірний шлях. При 
цьому воєвода вказав на всі їхні вади, кажучи, що вони пішли за поганою радою 
і при ній були б пропали. Він зробив висновок, що й. к. м., пан милостивий, 
знає все, що робилося ними, але жертвує Господу Богу за наші гріхи і пускає в 
непам’ять все, що діялося. У відповідь вони кричали до неба, дякували Господу 
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Богу і к. й. м., нарікали на старшину, котра задля власної вигоди завела їх на 
манівці. Кричали, що як хто буде бунтувати, то вони самі такого, навіть рідного 
батька, будуть убивати. Врешті пан воєвода, скасувавши царські уряди, підняв із 
землі булаву і від імені к. й. м. віддав її Хмельницькому. Другу ж булаву він від-
дав Носачу на обозного, що було прийнято із вдячністю та ентузіазмом. Врешті 
пан воєвода вимагав, щоб [козаки] свою вірність підтримали присягою тут же, 
в церкві. Всі закричали, що вони всі готові до присяги і з цим пішли до церкви. 
Там вони подякували Богу, а потім поставили аналой посередині церкви, а на 
ньому – Євангеліє і в дуже урочистій формі присягли, голосно повторюючи за 
писарем (слова присяги). Не з примусу, але добровільно вони з великою охотою 
тиснулися до присяги і відприсягалися московського царя та його урядів. Після 
виходу з церкви їх достатньо частував пан гетьман. Бенкет тягнувся кілька годин 
до ночі, при цьому потужно били з гармат. З особливою честю вони згадували 
королеву її м., пані нашу милостиву, віддаючи належне особливій турботі й. к. 
м., завдяки чому вони після таких значних провин були милостиво приведені 
до королівської милості і до єдності з Річчю Посполитою.

На другий день, тобто 21 листопада, знову була рада, у котрій тільки чи-
тали привілеї, дані з сейму Війську Запорізькому, їх слухали у великій тиші з 
увагою і були ними дуже задоволені. Вони сердилися й нарікали на старшину 
за те, що вона їм не читала привілеїв і не ознайомлювала з ними, кажучи, що 
якби нам читали ці привілеї, то ніколи б не дійшло до чогось поганого, ми за-
довольнялися б ними.

Була рада і втретє наприкінці листопада. Там козацькі емісари добивалися, 
щоб Семен тут же склав печатку, яка мала б бути віддана пану Тетері, що й 
сталося. Пан Тетеря помірковано декларував, що коли б у Війську Запорозькому 
сталася б якась відміна і незичливість проти природного пана, “то тоді я не 
тільки печатки, але й України не хочу знати”. При цій оказії він багато казав їм 
про московське тиранство, про царські замисли, котрі зрозумів, коли був послом 
у царя, і т.д. Всі закричали: “Не дай, Боже, нам думати про царя або про бунти. 
Просимо, щоб ти керував молодістю Хмельницького, а ми на тебе покладаємо 
відповідальність за наших дружин, дітей і майно” і т. д.

Цього ж дня з ради і в раді складено листи до Мишецького, коменданта в 
Переяславі, щоб той не мав жодних надій і сумніву в тому, що Військо Запороз-
ьке поклонилося пану своєму природному, щоб Мишецький вийшов з городів, 
не чекаючи, доки козаки всіма силами разом із ордою не наступлять на нього і 
не підуть вглиб Московської держави; щоб не вірили Сомченку, бо це шалений 
чоловік і насправді ніхто до нього не в’яжеться і не буде в’язатися. До Сомчен-
ка також написали, щоб він більше не крутив і не заробляв на катівську руку. 
Також були послані листи до Києва, до князя Борятинського, а універсали – до 
всіх задніпрянських полковників, щоб вони вважали Сомченка зрадником і не 
слухали його універсалів. Задніпрянці ж, окрім самого Сомченка, не бунтують, 
а про Ніжинський та Чернігівський полки чути, що вони вже повернулися і 
тримаються разом з Хмельницьким.

У цій же раді був консиліум про те, як вигнати московітів з городів. Не 
бракувало таких, особливо з Переяслава, вирізати їх, ухвалили ж виступити 
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під Переяслав разом частині Чигиринського та Канівського полків і повністю 
Прилуцькому, Полтавському й Миргородському. Ніжинцям і чернігівцям по-
радили і послали до них з тим, щоб вони постаралися за будь-яку ціну вигнати 
московітів. Просили й. м. пана воєводу, щоб він поклопотався у й. м. пана ко-
ронного маршалка, щоб той одночасно скерував орду за Дніпро під Переяслав 
і щоб послав також з 20 хоругв польської кавалерії.

Також впросили й Носача, щоб він їхав до й. м. пана маршалка для роз-
квартирування війська і дали йому інструкцію, щоб він добився звільнення 
самого корсунського шляху, бо гетьмани, артилерія, і вся найголовніша старшина 
вже на цьому шляху; скрізь дозволили стацій і взагалі дозволили, щоб і козаки, 
котрі не були у таборі під Слободищами, видали хліб жовнірам. Доручили йому 
також, щоб він поскаржився на орду, бо ординці палять, стинають і взагалі ді-
ють вороже. Через нього ж вони обіцяли і підтвердили це письмово, що, як і 
вирішено, полки рушають під Переяслав.

Так щасливо й добре закінчилася рада. Також добре і згідно з бажанням 
ради Носач все виконав у й. м. пана маршалка; той ще й обдарував його і від-
правив назад дуже задоволеного і піднесеного на духу. Після його відправи і 
впорядкування війська, й. м. пан маршалок, здійснивши все, що належало, по-
вернув до Олики, а й. м. пан воєвода повернув до свого дому, на Волинь.

У Кракові, в кам’яниці Шоберівській на Вендецє, дня 5 січня 1661 року 
[надруковано] згідно з королівським привілеєм.

Меrkurіusz Роlski. – Kraków, 1960. – S. 51–55. Опубл.: Мицик Ю. Козацька рада в Корсуні (листопад 
1660 р.) в описі першої польської газети // Корсунський часопис. – Корсунь-Шевченківський, 
2008. – №. 20. – С. 4–6. Переклад з польської мови.

№ 209

1661 р., липня 4. Варшава. – Привілей короля Яна Казимира Стефану За-
горовському на волинське підчашство

Jan Kazimierz etc. Oznajmuiemy etc. Największa ta fest każdej Rzeczyptej sczęś-
liwość i napewniejsza ztąd jej stałość, kiedy znakomite czyny i przysługi w ojczyźnie, 
jeśli nieznacznymi fortunami zawdzięczone, przynamniej honorami przyozdobione 
bywaią. Tym bowiem i inszym daje się powód i pobudka do wszelakich cnot, kiedy 
jej zapłatę nieuchybną wdzięczności i nagrody od monarchów drudzy odnoszą. Zasłu-
żył te od nas urodzony Stefan Zahorowski, chorąży chorągwi kozackiej wielmożnego 
woiewody krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, jako pod przeszłe większe 
państw naszych zamieszanie stateczną ku nam wiarą, tak tesz traktowaniem usługi 
woiennej, zdrowiem i substantią odważnym i znacznie uszkodzonym. Której jego cnoty 
od samych że wielmożnych wodzów osobliwie wzięliśmy świadectwo, a zatym, gdy się 
na ten czas okazyje nie podają, oświadczenia sczodrobliwej ręki naszej podanej okaziej 
przyozdobienia onego urzędem podczastwa wołyńskiego, po śmierci urodzonego Pawła 
Hulewicza, podczaszego wołyńskiego, przypadłego do dispositiej naszej, zażyliśmy. 
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Jakosz onemu pomieniony urząd dajemy i conferujemy niniejszym listem naszym, 
aby go ze wszystkimi praerogatiuami, z prawa i zwyczaiu do niego należącymi, tenże 
urodzony Zahorowski trzymał, zażywał do ostatnich dni życia swego albo dostąmpienia 
wyższego urzędu lub godności jakiej. Co do wiadomości wszystkich, mianowicie dig-
nitarzów, urzędników i wszystkich stanu rycerskiego wdztwa Wołyńskiego obywatelów 
przywodząc, mieć po nich chcemy, aby urodź. Stefana Zahorowskiego za prawdziwego 
podczaszego wołyńskiego znali, onego przy praerogatiuach, miejscu temu urzędowi 
należących cale zachowali dla łaski naszej. Na co dla lepszej wiary przy podpisie ręki 
naszej pieczęć koronną przycisnąć roskazaliśmy.

Dan w Warszawie dnia czwartego mca lipca roku Pańskiego tysiąc sześćset 
sześćdziesiątego pierwszego, panowania naszego polskiego XIII, szwedzkiego XIV.

Jan Kazimierz, król. Miejsce pieczęci kancellariej mniejszej koronnej, Jan Gniński, 
regent kancel[lariej] koron[nej].

Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 рр. – Острог; Варшава; Москва, 1999. – № 74. – 
С. 235–236. Мова польська.

№ 210

1661 р., вересня 9. Варшава. – Нобілітаційний привілей короля Яна Кази-
мира Ханенкам

W imię Pańskie amen. Na wieczną nastęmpuiącej rzeczy pamiątkę. My, Jan 
Kazimierz, z Bożej łaski król polski, wielki xiąże etc.

Oznajmuiemy wszem wobec i każdemu zosobna, komu to teraz i napotym 
wiedzieć będzie należało. Lubo sama przez się tak świetna jest cnota, że do głasu swej 
imprezy obcych nie potrzebuje kolorów, tak zacna, że nieśmiertelna pod tryumphalnymi 
jej chorągwiami żołd bierze sława, same do jej dyamentowych kołaią retyrat honory, 
jako te nad którą pod słońcem nic lepszego, nic piękniejszego nic piękniejszego, nic 
oczom i uszom ludzkim przyjemniejszego. Ozdobne jednak jej tym barzej jaśnieją 
promienie, im większą do wysokiego monarchów rozsądku biorą cenę znamienite 
z nieprzyiaciół zwycięstwa, chwalebnymi tryumphami ochotną przeciwko ojczyźnie 
miłość w zrobionymi z podziwieniem samej natury colossami, odważną na gwałtowne 
impety dzielność to laurowymi, to złotymi zdobiła i płaciła starożytność honorami. 
W naszej Koronie Polskiej samym cnota szlacheckim kontentuie się klejnotem i nie 
dziw, bo komusz wolność i swoboda najcelniejsze natury ludzki przysmaki nie są 
smakowite, umysł ludzki jako iest swobodny w ciele, tak i część, której panuie do tejże 
pobudza swobody. A ponieważ szlachetni wiek młodości swej marsowym poświęciw-
szy w Wojsku Zaporowskim zabawom, tak jako się odważnemu rycerskiemu godzi 
mężowi, na każdym placu stawał: gromadne hufce pogańskie częstokroć z wielką u 
swoich pochwałą, z większą w nieprzyjacielskich wojskach szkodą gromili i insze wiary, 
cnoty i życzliwości swoiej ku nam, panu swemu, wyświadczyli dowody. Aby tedy za 
tak wysokie cnoty i odwagi swoje rycerskie, żeby i Rzeczyptej i naszą królewską uznał 
sczodrobliwość onego za radą i zezwoleniem panów rad naszych tak koronnych, jako 
i WXL, na ten czas przy boku naszym będących, przychilijąc się do pakt Hadziackiej i 
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Cudnowskiej kommissyej i onych od Rzeczyptej sejmowymi konstytucyami approbacyej, 
a przy tym czyniąc to na osobliwe zalecenie i instancyę urodzonego hetmana Wojsk 
naszych Zaporoskich, onych klejnotem szlachectwa polskiego udarować i szlachcicami 
polskimi kreować umyśliliśmy, jakosz darujemy i kreujemy niniejszym przywileiem 
naszym, obiecując to za tym i assecurując u wszytkich stanów Rzeczyptej na sejmie 
przyszłym efficere, że teraźniejszy przywilej nasz constitutione regni approbowany 
będzie, czyniąc jednak teraz i napotym onychże godnymi i potomków, także succes-
sorów ich obojej płci, z liniej albo lędzwi ich pochodzących, wszelakich praerogatyw, 
praw, wolności, głosu, miejsca, honorów, urzędów i godności, którychkolwiek stan 
rycerski albo szlachta polska zażywa i nimi się zdawna sczyci, aby ich oni, także i 
potomkowie ich, także successorowie wolno zażywali i nimi się sczycili na wieki. Co 
się zaś tknie herbu, którym się każdy szlachcic polski sczycić własnym powinien, ten 
mu taki daiemy: wieża murowana czerwona a nad nią gwiazda złota w błękitnym 
polu i takasz gwiazda w hełmie będzie, co iest znakiem onychże rycerskiej czułości, 
cnoty i dzielności. Tego tedy herbu we wszytkich swoich sprawach, także na aktach 
publicznych i prywatnych zwyczajem szlachty polskiej oni i potomkowie ich zażywać 
będą. Co do wiadomości wszystkich, mianowicie dygnitarzów, urzędników i wszyt-
kich tak duchownych, jako i świeckich, stanu rycerskiego obywatelów koronnych i 
Wielkiego XL i innych wszelkiej condyciej i stanu ludzi przywodząc, mieć po nich 
chcemy i roskazujemy, aby mianowanych ślachetnych Chanenków i potomków ich 
oboiej płci, ex lumbis eorum proceden[dentes], za prawdziwą szlachtę polską mieli, 
znali i przyznawali, w używaniu wolności praw i praerogatyw szlacheckich, których 
szlachta polska zażywają, jako onym samym, tak i potomkom albo successorom 
ich żadnej przeszkody nie czynili i owszem w tytule, herbie, miejscu, głosie onym 
należącym wszędzie i zawsze odpowiadali pod winami, na vymuiących praerogatyw 
szlacheckich prawem pospolitym obostrzonymi. Na co dla lepszej wiary ręką się naszą 
podpisawszy, pieczęć majestatową koronną przyciśnąć roskazaliśmy.

Działo się w mieście resydencyej naszej Warszawie dnia dziewiątego miesiąca 
septembra roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiątego pierwszego, panowania 
królestw naszych polskiego XIII a szwedzkiego XIV roku.

Przy obecności: najwielebniejszego, przewielebnych, wielebnych w panu Chry-
stusie, jaśnie wielmożnych, wielmożnych, urodzonych Wacława hrabi z Leszna Les-
czyńskiego, gnieź nieńskiego, prymasa i pierwszego xiążęcia Korony Polskiej; Jana 
Tarnowskiego, lwowskiego arcybiskupów; Jana Gembickiego, płockiego, Mikołaia 
na Prażmowie Prażmowskiego, łuckiego, administratora opactwa Sieciechowskiego, 
najwyższego kanclerza koronnego, biskupów; Stefana na Czarnei Czarnieckiego, ru-
skiego, Hieronima Wierzbowskiego, sieradzkiego woiewodów; Stanisława z Popowa 
Witowskiego, sendomirskiego, Alexandra Sielskie[go], gnieznieńskie[go] kasztelłanów; 
Krzysztofa Paca, najwyższego kanclerza WXL, Jana Andrzeia z Raciborska Morsztyna, 
szwieckiego, Andrzeia Olszowskiego, nominata biskupa chełmińskie[go], referehdarzów 
koronnych; Gottharda Butthlera, podkomorzego koronne[go]; Theodora Donhoffa, 
podskarbiego nadwornego WXL; Andrzeia Miaskowskiego, opata przementskiego, 
regenta kancellaryej wielkiej koronnej; Andrzeia Szmelinga, chorążego nadwornego 
koro nne [go], Thobiasza z Raciborska Morsztyna, łowczego koronne[go]; Jana Aderkasa, 
podkoniuszego koronne[go]; Euarista Bełżeckiego, pisarza nasze[go] pokojowego; Jana 
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Żielęckiego, bydgoskiego, Mikołaia Podlodowskiego, radomskiego starostów; Zygmunta 
Czyżewskiego, suffragana płockiego, Waleriana Rożewskie[go], łęczyckie[go] kanonika, 
Jarosza Dunina, sekretarzów naszych; Jana Szumowskiego, stolnika sendomirskiego; 
Alexandra Potrykowskiego, podstolego warszawskiego; Jana Kossa, Jana Borowskiego, 
Macieja Miaskowskiego, [Michała] Obuchowicza, [Władysława] Tyszkiewicza, dworzan 
naszych pokojowych; Stanisława Baczyńskiego, Mattheusza Konradzkiego, Stanisława 
Wysockiego, Macieja Wyszynskiego, Jana Satkowskiego, Stanisława Urbańskiego, Jana 
Ludwika z Sczkowa Rożińskie[go], kancellariej wielkiej, Szymona Narożnickie[go], 
Spiczymirza Drzewskiego, kancellariej mniejszej koronnej pisarzów; Adama Pluciń-
skiego, Grzegorza Tłoskiewicza, pisarzów dekretowych referenderanskich, i inszych 
wielu wiary godnych różnego stanu ludzi obywatelów koronnych i WXL na ten czas 
zgromadzonych. Jan Kazimierz, król. Miejsce pieczęci majestatowe wiszącej. Stefan 
Hankiewic, je.kr. mci sekretarz i pisarz, m[anu] p[ropri]a.

Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 рр. – Острог; Варшава; Москва, 1999. – № 98. – 
С. 271–274. Mова польська.

№ 211

1661 р., жовтня 4. Нови Двур. – Привілей короля Яна Казимира Олександру 
Жабокрицькому на брацлавське чашниківство

Jan Kazimierz etc. Oznajmuiemy. Ta iest największa każdej Rzeczyptej sczęśliwość 
i napewniejsza ztąd jej ztąd jej stałość, kiedy znakomite czyny i przysługi w ojczyźnie, 
jeśli nieznacznymi fortunami zawdzięczoni honorami, przynamniej przyozdobione by-
wają. Tym bowiem i inszym daje się powód do wszelakich cnot, kiedy jej nieuchybną 
wdzięczności i nagrody od monarchów drudzy odnoszą zapłatę. Zasłużył tę od nas 
urodzony Alexander Żabokrzycki, który młodość swoją, jako tylko arma capussere 
mógł, marsowym oddawszy zabawam, począwszy od pilaweckiej jescze żadnej nie 
omieszkał expedycyej, którejby mężnym sercem a odważnym animuszem impety 
nieprzyjacielskie, nie bez znacznych a szkodliwych na ciele swoim szwanków, pier-
siami swoimi wytrzymuiąc, swojej nam i całej Rzeczyptej nie oświadczył życzliwości. 
A zatym takową jego cnotę, a nad to cale i nienaruszenie nam zawsze dotrzymaną 
wiarę należytym chcąc przyozdobić honorem onemu dla tym większego nam i Rzptej 
zasługowania się a dla oświadczenia chęci naszej przeciw ludziom zasłużonym urząd 
czesznikowstwa bracławskiego po postąmpieniu na podsędkowstwo bracławskie urodz. 
Mikołaia Żabokrzyckiego, czesznika bracławs kiego, do nas i dyspozycyej naszej przy-
padły, dać i konferować umyśliliśmy, jakosz dajemy i konferujemy tym listem naszym, 
tak aby pomienione[go] urzędu ze wszytkimi jego prawami, wolnościami, miejscem, 
praerogatywami, z prawa lub z zachowałego zdawna zwyczaju do tego urzędu nale-
żącymi, zażywał, miał, trzymał, asz do ostatniego kresu życia swego albo tesz wyższej 
godności dostampienia. Co do wiadomości wszytkich, osobliwie jednak dygnitarzów, 
urzędników i wszystkiego stanu rycerskie[go] wdztwa Bracławskie[go] obywatelów 
przywodząc, mieć chcemy, aby odtąd przerzeczonego Alexandra Żabokrzyckie[go] za 
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czesznika bracławskiego znali, mieli i poważali, onego przy praerogatywach, miejscu, 
wołnościach i pożytkach, do tego urzędu z prawa albo zwyczaju dawnego należących, 
zachowali dla łaski naszej. Na co dla lepszej wiary przy podpisie ręki naszej pieczęć 
koronną przycisnąć roskazaliśmy. Dan w Nowymdworze WXL dnia czwarte[go] 
miesiąca października roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiątego pierwszego, 
panowania naszego polskiego a szwedzkiego XIV roku.

Jan Kazimierz, król. Miejsce pieczęci wielkiej koronnej.
Stefan Hankiewic, sekretarz j. k. m. i pisarz, m[anu] p[ropri]a.

Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 рр. – Острог; Варшава; Москва, 1999. – 
№ 101. – С. 279–280. Мова польська.

№ 212

1661 р., листопада 3. Долгінув. – Привілей короля Яна Казимира Францішку 
Чапському на володимирське писарство

Jan Kazimierz etc. Oznąjmuiemy etc. Powinności nasze królewskiej rzecz przy-
stojna bydź rozumiemy, abyśmy ludzi zasłużonych łaską i dobroczynnością naszą 
przyozdabiali. Między którymi bacząc my urodzonego Franciszka Czapskiego, z daw-
nych lat, osobliwie pod blisko przeszłe częstymi wojnami zamieszane czasy, nam 
i Rzeczyptej dobrze zasłużonego, tudziesz doświadczoną w rzeczach i funkcyach 
publicznych biegłość, a nad to prawa pospolitego umieiętność uważaiąc, chętnieśmy 
na to zezwolili, abyśmy mu, za zgodnym między czteroma kandidatami na sejmiku 
electionis od dygnitarzów, urzędników i wszytkich stanu rycerskiego obywatelów zie-
mie Włodzimirskiej pro morę et instituto przodków swych odprawionym obraniem, 
urząd pisarstwa ziemie Włodzi mirskiej, po śmierci urodzonego niegdy Horaina wa-
kuiący, do nas i dyspozycyej naszej przypadły, dali i konferowali, jakosz ze wszytkimi 
prawami, praerogatywami, miejscem i obuencyami, z prawa lub dawnego zwyczaiu 
do tego urzędu służącymi, onemusz do trzymania i używania dajemy i konferujemy 
do ostatniego kresu życia jego albo tesz wyższej jakiej godności dostampienia. Co do 
wiadomości wszytkich, osobliwie jednak dygnitarzów, urzędników i wszytkiego stanu 
rycerskiego ziemie Włodzimirskiej obywatelów, przywodząc, mieć po nich chcemy, 
aby odtąd nie kogo innego, tylko przerzeczonego urodź. Czapskiego za pisarza ziemie 
Włodzimirskiej znali, mieli i poważali, onego przy praerogatywach, wolnościach, miej-
scu i pożytku, do tego urzędu z prawa i zwyczaiu pospolitego pospolitego należących, 
zachowali dla łaski naszej. Na co dla lepszej wiary ręką się naszą podpisawszy, pieczęć 
koronną przycisnąć roskazaliśmy.

Dan w Dołhynowie WXL dnia trzeciego miesiąca listopada, roku Pań[skiego] ty-
siąc sześćset sześćdziesiątego pierwszego, panowania nasze[go] polskie[go] i szwed[zkie-
go] XIV. Jan Kazimierz, król. Miejsce pieczęci wielkiej koronnej. Stephan Hankiewic, 
sekretarz je. kr. mci, m[anu] p[ropri]a.

Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 рр. – Острог; Варшава; Москва, 1999. – 
№ 102. – С. 280–281. Мова польська.
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№ 213

1662 р., вересня 4. Львів. – Номінація королем Яном Казимиром Мельхіора 
Стаміровського львівським чашником

Officium praesens castrensis capitanealis Leopoliensis ad personilem nobilis 
Floriani Strzelecki oblationem priuilegium sacrae regiae maiestatis super pincerna-
tum Leopoliensis generoso Melchiori Stamirowski infrascriptum prodebito officii sui 
suscepit de tenore tali.

Joannes Casimirus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, 
Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniae, Smolensciae, Czernichouiaeque, nec non 
Sueccorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex. Significamus praesenti-
bus literis nostris quorum interest uniuersis et singulis, id semper nobis curae fuit, 
quod nostri muneris est et magnis semper commune principibus, ut viros generis 
splendore, maiorumque suorum ac suis meritis conspicuos ad honores et dignitates 
pariaque reipublicae promoueamus officia. Cum vero generosus Melchior Stami-
rowski venator Sanocensis ad antiquissimae familiae suae amplitudinem et praeclara 
maiorum suorum gesta etiam propria tam pacis, quam belli tempore accumulauerit 
merita, ita nos indefesso de nobis reque publica merendi studio sibi deuicit, ut nul-
lam afferentem sese praetermittere velimus occasionem, qua non ipsi nostram regiam 
contestemur munificentiam, excellentemque illius virtutem ad altiora contendentem 
sublimiori collocemus solio. Quod et ad praesens faciendum duximus, cum vacantem 
morte generosi Sebastiani Kochanowski pincernatum Leopoliensem ipsi dandum et 
conferendum esse duximus et constituimus, prout quidem cum omnibus iuribus, 
praerogatiuis et obuentionibus eidem muneri de lege vel consuetudine seruientibus, 
tenendum, habendum et possidendum ad extrema vitae suae tempora vel maioris 
alicuius dignitatis seu officii assecutionem, damus et conferimus hisce literis nostris. 
Quod omnibus et singulis quorum interest, praesertim vero dignitariis, officialibus, 
cunctaeque nobilitati terrae Leopoliensis notum esse volentes mandamus, quatenus 
ab hinc dictum generosum Melchiorem Stamirowski venatorem Sanocensem pro vero 
et legitimo pincerna Leopoliensi habeant et agnoscant, eidemque de loco, iuribus, 
praerogatiuis et obuentionibus idem munus de lege seu usu recepto concernentibus 
respondeant et ab omnibus responderi curent, pro gratia nostra. In cuius rei fidem 
praesentes manu nostra subscriptas sigillo regni communiri iussimus.

Datum Leopoli die IV mensis Septembris anno Domini MDCLXII, regnorum 
nostrum Poloniae et Sueciae XV anno. Joannes Casimirus rex. Locus sigilli maioris can-
celariae regni. Andreas Miaskowski abbas Praemetensis regens cancellariae regni.

Пе р е к л а д

До уряду та актів львівських ґродських старостинських особисто шляхет-
ним Флоріаном Стшелецьким облятовано привілей ЙКМ на львівське чашни-
цтво шляхетному Мельхіору Стаміровському, впис згідно зі своїми службовими 
обов’язками зробив такого змісту.

Ян Казимир, Божою ласкою король Польщі, великий князь литовський, 
руський, прусський, мазовецький, жемайтійський, лівонський, смоленський, чер-
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нігівський, а також Швеції, Готії, Вандалії володар. Змістом цієї нашої грамоти 
повідомляємо всім і кожному зокрема, кого цікавить, що завжди турбуватись 
будемо, обов’язок маючи і завжди до більшого суспільного добра (прагнучи), щоб 
мужів шляхетних показати і для більшої їх нагороди, для почестей і гідності і 
данині державі виносимо цей уряд. Власне ж шляхетний Мельхіор Стаміровський, 
сяноцький ловчий, який достоїнства своїх далеких предків і видатні свої численні 
справи, як під час миру, так і війни нагромаджував, отже ми, неустанно про на-
шу і публічну справу гідно стараючись, жодного внеску заповідати при нагоді не 
хочемо, щоб не нашу королівську щедрість засвідчував, а видатні інших чесноти 
для підвищення старатися помножувати будемо королівською владою. Що від 
цього впроваджуємо, зі звільненням внаслідок смерті шляхетним Себастьяном 
Кохановським львівського чашництва, надання і встановлення запроваджуємо 
і затверджуємо, щоб зі всіма правами, привілеями і данинами, обтяженнями, 
які з права або звичаю повстали, на тримання, володіння і посідання до кінця 
його життя або до отримання більшого уряду чи гідності даємо і встановлюємо 
цією нашою грамотою. Для цього всім разом і кожному зокрема, кого цікавить, 
особливо достойникам, урядникам та шляхті Львівської землі хочемо дати роз-
порядження, щоб згаданого шляхетного Мельхіора Стаміровського, сяноцького 
ловчого, за правдивого і законного львівського чашника мали і визнавали, і 
йому на місці за всі права, привілеї та данини згідно із законом чи звичаєм 
прийняті відповідали і від інших відповідальності вимагали, за нашу ласку. Для 
засвідчення цієї справи дана грамота нашою рукою підписана і підтверджена 
печаткою королівства.

Дано у Львові 4 вересня року Божого 1662, панування нашого польського 
і шведського – 15. Ян Казимир король.

Місце печатки великої королівської канцелярії.
Анджей Мясковський, опат преметецький, регент королівської канце-

лярії.

ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 412, с. 1919–1921. Запис в актовій книзі. Мова латинська.

№ 214

1663 р., березня 18. Львів. – Привілей короля Яна Казимира Павлові Тетері 
на гетьманство

Jan Kazimierz etc. Wiadomo czyniemy tym listem naszym wszem wobec i 
każdemu zosobna, komu to wiedzieć należy. Lubo i bez wszelkiej przysady, bo z 
natury jest piękna i ozdobna cnota, lubo sama sobie obfita nadgroda, tam dopiero 
jednak najznakomitszy bierze szacunek i cenę, tam powszechne z świata zalecenie, 
gdzie i рospolitości nie tylko ludzi i gminu otrzymywa dank i chwałę, i od monarchiej 
ziemskiej śmiertelności niepodległe na swoię świadectwo i twierdzę, inaczej uboga 
iescze, jakoby w sławę i powleczoną cieniami nieznajomości, niezdolna według swoiej 
wielkości pokazuje się, i jako własnej swoiej piękności i wspaniałości, choćby tesz naj-
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bardziej wsławiona u pospólstwa przy skazitelnym faworze podległa odmianie wydawać 
nie może, tak i przeciwko przeciwnościom trwałego i pomyślnego sobie obiecować 
szczęścia, póki jej wielowładna nie ukoronuje ręka, wspiera i nie utwierdzi powaga. 
Wrodzoną tę i właśnie przyrodzoną snadno uznać uważyć cnotę w urodzonym Pawle 
Teterze, stolniku połockim, sekretarzu i dworzaninie naszym, której, jako zawsze, do 
lat doskonałych od młodości krzewiły się przymioty nauk wyzwolonych przyozdo-
bioną umieiętnością, tak przyszedszy do doskonałości dojrzałe dobru pospolitemu 
wydała pożytki. Albowiem tylko co po cięszkim w państwach naszych zamieszaniu 
i paroxysmach tej ojczyzny, które z dopusczenia Bożego poniosła przez oderwanie i 
rozerwanie członków i sił Rzptej i okolicznych prawie nieprzyjaznych sąsiad naszcie 
gwałtowne i nawalne, za łaską znowu Bożą i zporządzeniem dziwnym, za zjednocze-
niem z Rzptej siłami i powróceniem do należytego nam posłuszeństwa Wojsk naszych 
Zaporowskich, od tychże Wojsk posłany, stanął przed maiestatem naszym i uznał, którą 
zwykliśmy oświadczać poddanym cłementią, wierne zaraz oddawszy poddaństwo, do 
powinnej nam wiódł zawsze i przywiódł wiary i życzliwości Wojsko Zaporowskie, od 
tegosz czasu w nieporuszonym żadną siłą fatorum do usługi naszej zostając umyśle, 
zostawał oraz i przy boku naszym, więcej dotrzymanie cnoty przysięgłą jako panu 
przyrodzonemu ważąc sobie wiarę, niżeli inne wszytkie wspracia albo zatrzymania 
sczęścia swego okazye. Jakich na tej usłudze, bo obecnie prawie zostając i w posel-
stwach do Wojska naszego Zaporowskiego, które opanowała była znowu moskiewska 
potęga i chytrość, nie uchraniał się dla nas i Rzptej niebespieczeństw zdrowia, jakich 
nie czynił w potrzebach różnych odwag, jakich usczerbków i zguby substantiej z 
sczerej ku dobru pospolitemu życzliwości, i jakiego nie czynił starania, przywrócenia 
i zatrzymania w jedności z Rzptą Wojska naszego Zaporowskiego. Kto nie widział 
i w samym Wojsku tym, któreże samo wierne nam i życzliwe, wiernego też nam i 
życzliwego niemniej Wojsku na usłudze na ten czas naszej zostającego sługę, za swego 
po dobrowolnym położeniu buławy urodzonego Jerzego Chmielnickiego, hetmana 
zaporowskiego, wolnymi i zgodnemi głosami i affektami obrało hetmana. Uważyło 
to baczniej że takowe najlepiej cnota sprawuje urzędy, a przejrzało się też dobrze nie 
tylko w przyrodzonych, ale tesz i nabytych przymiotach między sobą urodzonego, 
przystojnie wychowanego, zrosłego i dojrzałego, znając i upatrując przezornie, że nie 
priuatom, ale do dobra pospolitego potrzeb i wygód zasłużonego nam dobrze Wojska 
Zaporowskiego jako zwykł zawsze przykładać się staraniem swym, będzie, а в też zatym 
u nas przystępne i łatwe we wszytkich żądzach Wojska ucho i serce przychylne, jakosz 
który los sczęścia potkał wdzięczność i godność zasłużone[go] Wojska, od Wojska tesz 
sprawiło i podało nam tym większą sposobność do oświadczęnia mu łaski królewskiej. 
Z tej na ten czas i uważnego rozsądku naszego, za zdaniem panów rad naszych, gdy 
wszytko wojsko zgodnym hetmana swego zaporowskie[go] obraniem w pomienionym 
urodzonym Teterze Pawle uznało dzielność i sposobność wszelaką do buławy, i my 
rzetelnem potwierdzeniem tego wiecznosci zostawuiemy i podajemy pamiątkę. Tym 
tedy listem naszym na urzędzie hetmaństwa zaporowskiego pomienionego urodzo-
nego Pawła Teterę potwierdzamy i umacniamy, tak aby buławę tę oraz j starostwo 
Czehryńskie z powagą hetmańską nad wszytkiem Wojskiem naszym Zaporowskim 
ze wszytkiemi prawami, praerogatiuami, wolnościami i dochodami, zdawna i według 
pact przez commissię hadziacką z Wojskiem Zaporowskim uczynionych, przez nas 
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i Rzptę na sejmie potym znowu przez wielmożnych hetmanów naszych koronnych 
pod Cudnowem i constitutią ostatnią potwierdzonych, do tegosz urzędu hetmańskiego 
należącemi, trzymał, miał i oną władał, aż do ostatniego kresu życia swego. Co do 
wiadomości wszech, a mianowicie urodzonym i szlachetnym sędziom generalnym, 
wojskowym, pułkownikom, assawułom, pisarzom, setnikom, atamanom i wszytkiej 
pomienione[go] Wojska starszyźnie na Zaporożu, Zadnieprzu i z tej strony Dniepru 
zostającej, także wszytkiej czerni wobec podawszy, mieć chcemy i roskazujemy, aby 
zwysz pomienionego urodzonego Pawła Teterę od tego czasu za własnego i prawdzi-
wego hetmana Wojsk naszych Zaporowskich mieli i znali, władzy i jurisdictiej jego 
hetmańskiej posłuszni byli i onego cale i nienaruszenie przy prawach, wolnościach i 
dochodach, do urzędu tego należących, zachowali. Na cośmy się dla lepszej wiary i 
wagi ręką naszą podpisali i pieczęć koronną przycisnąć roskazali. Dan we Lwowie dnia 
osmnastego miesiąca marca roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiątego trzeciego, 
panowania królestw naszych polskiego i szwedzkiego piętnastego roku.

Jan Kazimierz, król. Pieczęć zawieszona w pusczie srebrnej wielka koronna. 
Stephan Hankiewic, króla je[go] mci sekretarz i pisarz.

Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 рр. – Острог; Варшава; Москва, 1999. – 
№ 114. – С. 304–307. Мова польська.

№ 215

1663 р., вересня 11. Вишня. – З ухвали Вишенського сеймику, що зобов’язала 
бурграбія львівського виділити приміщення для проведення судових за-
сідань та зберігання актових книг

[…]
25. Zamku niższego lwowskiego wielką desolacyą w rozwadze mając, iż dla 

wielkiego zrujnowania ani księgi ziemskie swojego złożenia ani Ichmć pp. urzędnicy 
grodzcy, których assidua praesentia jest bardzo potrzebna wczesnego nie mogą mieć 
reclinatorum, przeto IMć p. pisarz ziemski z pany komornikami dabit operam, aby te 
księgi w ostatnią nie przyszły korupcyą i zniszczenie, one na miejscu wczesnem, póki 
się sklep nie da poprawić albo nowego nie kupią, chować będą. A pp. mieszczanie za 
pisaniem p. burgrabiego podług prawa tak sklepu na złożenie ksiąg bronić nie mają, 
jako też i IMciom pp. urzędnikom grodzkim wczesną dać zawsze residencyą powinni. 
Także też IMciom pp. sędziom sądów ad praesens reasumowanych i IchMciom pp. 
urzędnikom ziemskim na roki i sądy zjeżdżającym i inszym obywatelom i na kancellaryą 
gospody wcześnie p. burgrabia bez wszelkiej renitencyej zapisze i będzie zapisywał.

[…]

Akta grodzkie i ziemskie z czasow Rzeczypospolitej Polskiej. – Lwow, 1911. – T. XXI. – Nr. 201. – 
S. 370–371. Мова польська.
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№ 216

1663 р., вересня 21. Табір під Лубнами. – Універсал гетьмана Івана Брю-
ховецького про взяття під свою протекцію військового товариша полку 
Ніжинського Марка Кимбаровича

Івань Бруховецкий, гетман зъ верным Войском его царского прес. велич. 
Запорозким.

Всей старшинѣ и чернѣ Войска вѣрного его царского пресвѣтлого вели-
чества Запорозкого, а особливе пану полковныкови нѣжинскому, и сотникови, 
и атаманови глуховскому и кому тилко показано сее писаня наше будетъ, иж 
якосмо першым унѣверсаломъ нашим обваровалы и под оборону и протекцию 
свою взяли пана Марка Кимбаровича, товариша полку Нѣжинского, обивателя 
глуховского, так и теперъ под оборону нашу беремъ, пилно од кождого из Войска 
Запорозкого жадаючи, и сурово приказуючи, абы ему жаден, такъ в дому, в 
фолваркахъ, во вшеляких набытках не важился и найменшой крывды, шарпаня 
чинити, также в заживаню своим безпечным был, а если бы хто найменшую 
кривду в чом колвек учинил, теды скоро, за донесеням до нас скарги, обецуем 
таковых сурово горломъ карати без жадное фолкги, що иначей абы не было.

Дан в таборѣ под Лубнями, дня 21 септеврія, 1663.
Іванъ Бруховецкий, звышменований гетманъ.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 199. – С. 301–302.

№ 217

1663 р., листопада 17. Батурин. – З Батуринських статей, прийнятих гетьма-
ном Іваном Брюховецьким та скріплених підписами козацької старшини, 
про порядок утримання гетьмана та генеральної старшини

[…]
1

В прошломъ в 171 году, іюля въ 11 день, къ великому государю царю и 
великому князю, Алексѣю Михайловичу, всея Великія, Малыя и Бѣлыя Россіи 
самодержцу, къ его царскому пресвѣтлому величеству, писалъ Мефодій, епи-
скопъ Мстиславскій и Оршанскій, съ нѣжинскимъ протопопомъ Семіономъ, 
что ты, гетманъ Иванъ Брюховецкій, вседушно промыслъ имѣете, откуда бы 
взять хлебныхъ запасовъ великаго государя, его царскаго пресвѣтлаго величе-
ства, ратнымъ людемъ, которые нынѣ, также и впредь, будутъ для обороны отъ 
непріятельскихъ приходовъ въ малороссійскихъ городѣхъ; и велѣлъ ты, гетманъ, 
со всѣхъ мельницъ во всѣхъ полкахъ хлѣбные запасы сбирать и въ анбары сы-
пать, чтобъ къ Семенову дню изготовить. А по чему хлѣбныхъ запасовъ ратному 
человѣку дать, также и воеводамъ и начальнымъ людемъ чѣмъ сытымъ быть, 
о томъ великій государь, его царское пресвѣтлое величество, пожаловалъ тебя, 
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гетмана, чрезъ его епископово прошеніе, велѣлъ къ тебѣ прислать кого пригоже, 
чтобъ съ вами, гетманомъ, о томъ о всемъ подлинно договорясь, постановить 
и въ совершенье привесть не замотчавъ. А съ окольничимъ и намѣстникомъ 
галицкимъ, со княземъ Даниломъ Степановичемъ Великаго Гагинымъ съ това-
рищи, то дѣло для скораго его отъѣзда къ Москвѣ, и для твоего гетманскаго 
отхода противъ непріятелей къ Днѣпру, въ совершенье прійтить не могло.

И великому государю, царю и великому князю, Алексѣю Михайловичу, 
всея Великія, Малыя и Бѣлыя Россіи самодержцу, его царскому пресвѣтлому 
величеству, Войска Запорожскаго гетманъ, Иванъ Брюховецкій, и судьи, и пол-
ковники, и вся старшина, били челомъ, а въ Батуринѣ его царскаго пресвѣтлаго 
величества, тайныхъ дѣлъ дьяку, Дементию Башмакову, да дьяку Евстрату 
Флорову говорили, чтобъ великій государь, его царское пресвѣтлое величество, 
пожаловалъ ихъ, велѣлъ для скудости малороссійскихъ жителей и для разоренья 
отъ непріятелей городовъ и мѣстъ, имать у нихъ своего царскаго пресвѣтлаго 
величества ратнымъ людемъ на прокормленіе, которые люди в малороссійскихъ 
городѣхъ для обороны отъ непріятелей малороссійскихъ жителей нынѣ есть и 
впредь будуть:

Воеводамъ по мельницѣ съ двѣмя колесы, головамъ и полковникомъ 
по пятидесять осмачекъ, подполковникомъ и маіоромъ по двадцати по пяти 
осмачекъ, ротмистромъ и капитаномъ по двадцати осмачекъ, порутчикомъ 
и пpaпорщикомъ, и сотникомъ по десяти осмачекъ; рейтаромъ и драгуномъ, 
солдатомъ и стрѣльцомъ по четыре осмачки всякому человѣку на годъ муки 
ржаныя.’

А какъ малороссійскихъ городовъ и уѣздовъ жители обѣихъ сторонъ 
Днѣпра будутъ в соединеньи, и милостію Великаго Бога и великаго государя, eго 
царскаго пресвѣтлаго величества счастьемъ, непріятелемъ отпоръ будетъ данъ 
и война успокоится, и сборѣхъ хлѣбныхъ запасовъ на прокормленье ратнымъ 
людемъ, какъ великій государь, его царское пресвѣтлое величество, укажетъ.

И на той статьѣ подписано:
Царскаго пресвѣтлаго величества Войска Запорожскаго гетманъ Иванъ 

Брюховецкій приписалъ рукою власною.
Войска Запорожскаго судья Юрьи Незамай съ гетманомъ съ Иваномъ 

Брюховецкимъ по сему писанію бъетъ челомъ, а въ его мѣсто, я, Романъ Ра-
кушка, руку приложилъ.

Я, Степанъ Гречановичъ, писарь войсковый генеральный, руку свою влас-
ную приложилъ.

А вмѣсто Петра Забѣлы, судьи войсковаго, да Стефана Иванова, асаула 
войсковаго, да Павла Животовскаго, обознаго наказнаго, да Данила Песоцкаго 
полковника прилуцкаго, да Демьяна Кгуджела, полковника полтавскаго, да Ивана 
Плотника, полковника стародубскаго, да Якова Скидана, полковника сосницка-
го да Игната Вербицкаго, полковника лубенскаго, да Богдана Щербака, асаула 
гарматнаго, по ихъ велѣнью, руку приложилъ онъ же, Степанъ Гречановичъ.

Я, дозорца скарба войсковаго, Романъ Ракушка, подписалъ своею ру-
кою.
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К сему челобитью, вмѣсто Матвѣя Квинтовки, полковника нѣжинскаго, 
по его челобитью, отца епископа Мефодія писарь, Иванъ Васильевъ, руку при-
ложилъ.

Иванъ Цесарскій, обозный генеральный войсковый, сей статьи слушавъ, 
ѣдучи съ Москвы, въ Карачевѣ, приговорилъ быть такъ, какъ она написана; въ 
томъ, по его Иванову веленью, Кіевскаго полка писарь, Лавринъ Михайловъ, 
который на тотъ часъ съ нимъ, Иваномъ, съ Москвы ѣхалъ, руку приложилъ.

А Василій Дворецкій, полковникъ царскаго пресвѣтлаго величества, Войска 
Запорожскаго кіевскій, сію статью подписалъ своею рукою въ Карачевѣ, ѣдучи 
съ Москвы, 172 [года], ноября 29 дня.

172 [года], декабря 8 дня, къ сему челобитью, вмѣсто войсковаго гене-
ральнаго асаула, Парфена Михайловича Нужнаго, да полка Запорожскаго судьи, 
Василья Ивановича Подсѣненка, по ихъ велѣнью, подъ Москвою, въ селѣ Се-
меновскомъ, ѣдучи съ ними съ Москвы, писарь полка Запорожскаго, Василей 
Лукьяновъ, руку приложилъ. […]

3
В Переясловскихъ статьяхъ 6 статья написана: быти въ Войскѣ Запорож-

скомъ реестровымъ козакомъ штидесятъ тысячамъ человѣкомъ, а на жалованье 
сбирать имъ и иныхъ чиновъ людемъ в малороссійскихъ городѣхъ по указной 
статьѣ, и буде по той статьѣ столькимъ тысячамъ человѣкомъ в казакѣхъ быть, 
и на нихъ поборы сполна ль въ сборѣ будутъ, или на половину? А какъ мы 
стояли въ Глуховѣ, и въ то время тамошніе жители и сторонніе люди сказывали, 
что козаки, и мѣщане, и поселяне, и ихъ земли, и мельницы, и всякіе угодья, и 
ранды, и коморы не переписаны и оброковъ ни на что не положено, и сколь-
ко нынѣ в войскѣ козаковъ, и что имъ доведется дать царского пресвѣтлаго 
величества жалованья въ годъ, и сколько съ мѣщанъ и со всякихъ ихъ угодій 
какихъ поборовъ собрать въ годъ мочно, и того тебѣ, гетману, и всей старшинѣ 
не вѣдомо. Также и козаки безъ переписи, царского пресвѣтлаго величества на 
услугѣ съ тобою, гетманомъ, и съ вами, начальными людьми, бываютъ не всѣ, 
ѣздятъ в полки и изъ полковъ отъѣзжаютъ безъ вашего отпуска, по своей волѣ, 
а иные и въ войско не ѣздятъ, а проходитъ имъ то даромъ, а только бъ козаки 
и мѣщане, и ихъ земли и мельницы, и всякіе угодья, и ранды, и коморы были 
переписаны, и то бъ все было вѣдомо, и въ смѣту положить козакомъ число, 
а съ мѣщанъ и съ поселянъ и съ ихъ угодій поборы мочно, и въ избылыхъ 
никто не будетъ.

И гетманъ, и старшина, сей статьи слушавъ, говорили: что подъ сей воен-
ный часъ, когда непріятели стоятъ надъ шеями, реестра учинить и казны сбирать 
не мочно; а какъ военная пора минуется, и въ тотъ часъ будетъ мочно.

[…]

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 179. – С. 261–264.
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№ 218

1665 р., березня 8. Лохвиця. – Запис лохвицького писаря Олексія Квіт-
ки про таємне передання йому Семеном Чернишенком хабара у розмірі 
одного таляра з проханням вирізати з книг запис у справі останнього з 
Демком Виприщенком*

В справѣ Сεмεна Чорнишεнка мнѣ, Алεrεю Григориεвичу Квѣтьцѣ, у 
цεркъвѣ Бжои таляр Сεмεнъ Чорнишεнко далъ способом потаемным, щобъ 
его запис с кънигъ виризати росказавъ.

ЦДІАК, ф. 1528, оп. 1, спр. 1, арк. 77. Запис в актовій книзі. Опубл.: Лохвицька ратушна книга 
другої половини XVII ст. – К.,1986. – № 148. – С. 129.

№ 219

1665 р., жовтня 22. Москва. – З Московських статей, прийнятих гетьманом 
Іваном Брюховецьким та скріплених підписом царя Олексія Михайловича, 
про порядок обрання гетьмана, утримання гетьмана, старшини і реєстро-
вого козацтва

[…] 2
Также великому государю, его царскому пресвѣтлому величеству, бьетъ 

челомъ гетманъ съ Войскомъ Запорожскимъ, о вольностяхъ козацкихъ, о судѣхъ, 
о имѣніяхъ, и о заплатѣхъ Войску Запорожскому, чтобъ стародавныя права и 
вольности козацкія, онъ, великій государь, пожаловалъ, и изволилъ подтвердить, 
и чтобъ козаковъ старшина козацкая, се есть, гетманъ, судьи, полковники, сот-
ники и атаманы въ войскѣ, по городахъ и по селахъ, противъ правъ и звычаевъ 
стародавныхъ войсковыхъ, судили и карали, а въ тѣ суды козацкіе и въ права 
войсковыя ни бояринъ, ни воевода, ни стольникъ, ни иный начальный человѣкъ 
вступатися и козака въ войскѣ, и по городамъ, и по селамъ, судити и карати 
не имѣетъ и не будетъ долженъ, опричь вышеписанной старшины козацкой; 
понеже права, вольности и суды войсковые, въ статьяхъ съ покойнымъ Бог-
даномъ Хмѣльницкимъ, гетманомъ запорожскимъ, учиненныхъ, и въ статьяхъ 
Переяславскихъ и Батуринскихъ, обережены есть. […]

Чтобъ на писаря войсковаго городище съ мельницами и со всѣми при-
надлежностями, такъ якъ за покойнаго Богдана Хмельницкаго, гетмана Войска 
Запорожскаго, бывало, на двух судей войсковыхъ по мельницѣ, на полковни-
ковъ на всѣхъ по мельнице съ двѣмя колесами мучными, и третіе ступное въ 
себѣ имеющія, а въ какомъ мѣстѣ тѣ мельницы помянутымъ особамъ данные 
имѣютъ быти, то гетманскому разсмотренѣю вручитися имать.

И великій государь, его царское пресвѣтлое величество, той статьи слу-
шавъ, гетмана Ивана Брюховецкаго и старшину пожаловалъ, велѣлъ той статьѣ 
быть по ихъ челобитью.

* Запис зроблено на чистому полі внизу аркуша із записом справи між Демком Виприщенком 
та Семеном Чернишенком щодо спільної пасіки, де трапилися великі шкоди з вини останнього.
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Также бьетъ челомъ великому государю гетманъ со всѣмъ Войскомъ За-
порожскимъ, чтобъ великій государь умилосердился, а по своему государско-
му изволенію козаковъ, за достоинство его царскаго пресвѣтлаго величества 
частократно на войнѣ труждающихъ, платежемъ потѣшити и оной указати 
имъ изволилъ, который платежъ, въ то время, по милости своей государской, 
козаковъ доходить будетъ, какъ число войска росписное станетъ.

И великій государь, его царское пресвѣтлое величество, по сей статьѣ 
велитъ свой государевъ указ учинить, какъ Войску Запорожскому росписное 
число станет.

3
О избраніи гетманскомъ и о наданіи на булаву гетманскую
Если судомъ Божиімъ нынѣ и впредь будучему гетману смерть случится, 

чтобъ промежъ войска Запорожскаго козацкаго, а не изъ инаго какого народа 
и войска, истиннаго козака гетмана, по стародавнымъ правамъ войсковымъ 
обирать на гетманство, по указу великаго государя, его царского пресвѣтлаго 
величества, при особѣ, отъ престола его государскаго присланной, вольно Войску 
Запорожскому было. А обранный гетманъ къ Москвѣ ѣздить и великаго государя 
пресвѣтлыя очи видѣти долженъ будетъ, такъ какъ нынѣ гетманъ нынѣшній 
по своему обѣщанію, учинил; а по смерти гетманской булаву и знамя большое, 
и булаву жъ и знамя меньшое, и бунчукъ, и пушки до гетманскаго обирания, 
и для шатости малороссійскіхъ жителей, долженъ взять обозной войсковой и 
отвезти къ боярину и воеводамъ, которые в то время будутъ въ Кіевѣ, или въ 
иномъ въ которомъ малороссійскомъ городѣ.

И великій государь, сей статьи слушавъ, указалъ быть так, какъ написана, 
а боярину и воеводамъ изъ Кіева булаву и знамя большое присылать къ нему, 
великому государю, к Москвѣ; а какъ по его великаго государя, его царскаго 
пресвѣтлаго величества, указу, и по обранію Войска Запорожскаго новообранный 
гетманъ будетъ, и въ то время меньшую булаву, и знамя, и бунчукъ, и пушки 
дано ему будет при обраніи, а булавою ж и знаменемъ большимъ новообран-
наго гетмана пожалует великій государь, его царское пресвѣтлое величество, 
и на подтвержденіе свою государеву жалованную грамоту велитъ ему дать въ 
царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ.

Чтобъ вся волость Гадицкая при булавѣ была, такъ какъ и за покойнаго 
Богдана Хмельницкаго, гетмана запорожскаго, было; а въ волости Гадяцкой 
Зѣнковскаго полка, тѣ городы обрѣтаются: Котелва, Опошня, Куземинъ, Грунь 
Черкасская, Зинковъ, Лютинка, Веприкъ, Рашевка, Комышная, Ковалевка, Бурокъ, 
чтобъ при Гадичѣ, и тѣ всѣ городки помянутые съ мельницами, съ селами, съ 
полями и съ иными угодьи, къ тъмъ городамъ належащими, на булаву гетман-
скую шли, да въ тѣхъ же городѣхъ мельницы даны будут ясауламъ войсковымъ 
двумъ человѣкамъ.

И великій государь, его царское пресвѣтлое величество, слушав сию статью, 
пожаловал гетмана, велѣлъ ему на булаву Гадячь съ тѣми городами дать.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 180. – С. 267–270.
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№ 220

1665 р. – З реляції секретаря Єжи Любомирського Себастіяна Цефалі про 
політичний та військовий стан Польщі, зокрема про центральні уряди та 
вищих урядовців

[…]
Jest w Koronie pięciu ministrów stanu senatorskiego i tyluż w Litwie, idących 

co do godności następującym, porządkiem: wielki marszałek koronny, wielki kanclerz, 
podkanclerzy, wielki podskarbi i marszałek nadworny.

Ci niżsi w porządku od wszystkich innych senatorów, daleko są wyżsi od nich 
we władzy i znaczeniu i dlatego przebywszy wszystkie godności senatorskie postępują 
na te stopnie, z tych zaś żaden nie zаstępuje, chyba minister duchowny mający zostać 
arcybiskupem gnieźnieńskim lub biskupem krakowskim.

Wielki marszałek koronny, w porządku i znaczeniu pierwszy z ministrów, wielką 
ma władzę, większą jednak w sprawach uczynkowych niż politycznych. Stanowi od 
siebie sędziego, który karze nawet gardłem z wolną jednak apelacją do marszałka, w 
miastach zaś gdzie dwór przebywa jest przełożony nad żywnością. Prowadzi za sobą 
własne gwardie, niezależne od władzy króla, które w czasie sejmu strzegą bezpieczeń-
stwa publicznego. Wszystkie złe uczynki popełnione w miejscu pobytu dworu wielki 
marszałek koronny sądzi bez apelacji i bez względu na osoby. Wybiera stanowniczego 
koronnego, który na sejmach i innych zjazdach przeznacza gospody dla szlachty i 
pod którego rozkazami jest stanowniczy nadworny. […] We wszystkich obrządkach 
publicznych jest pierwszą osobą, przepisuje w jakim porządku odbyć się mają, za-
prasza w imieniu króla posłów zagranicznych, w czym wszystkim dworzaniesą mu 
posłuszni jak swemu przełożonemu. Zasiada nawszystkich zgromadzeniach senatu 
i radach tajemnych tyczącychsię polityki lub wojny, i uwiadamia senatorów, którzy 
z nich do nich przypuszczeni być mają. Wchodząc do pokoju królewskiego lub do 
senatu niesie laskę, godło swej godności, a gdy czy na sejmie, czy na tajnych radach 
wszystkie stany są zgromadzone wobec króla, nikomu nie solno mówić jeżeli mu 
wielki marszałek nie da głosu.

Wielki kanclerz jest drugim w godności w. rzędzie ministrów, ale co do władzy 
i kierunku politycznego może być pierwszym nazwany. Wszystkie łaski królewskie-
muszą przechodzić przez ręce wielkiego kanclerza lub podkanclerzego i często zdarza 
się, iż otrzymane bez jego wstawienia się, lub do których podpisu nie podał – albo 
nie chce pod jakim pozorem pieczętować, albo ode dnia do dnia odkładając wniwecz 
obraca. I że jest mnóstwo starostw, kanclerz nie tylko ma z nich znaczny w dobrych 
czasach przychód, lecz i wszyscy nisko mu się kłaniają. […] Wszystkie pisma i listy 
w sprawach publicznych do posłów lub królów zagranicznych wychodzić powinny 
z jego kancelarii, inaczej nie są ważne. […] Sprawy cywilne miast królewskich, idą 
drogą […] do wielkiego kanclerza a od niego do króla. Podkanclerzy niczym się nie 
różni od wielkiego kanclerza, tylko że jest drugim w porządku, zresztą ma równą w 
sądzę, wyjąwszy, że w jego obecności sądzić nie […] piśma wschodzące z kancelarii 
mniejszej równie są owak i te, które wychodzą z większej, lubo ta ma przed pierw-
szeństwo. Kiedy król poróżni się z jednym lub kanclerzem, łatwo może dać mu uczuć 



393№ 220 .   1665  р .

swój gniew. […] Z kanclerzów jeden jest duchowny, drugi świecki […]. Duchowny 
zazwyczaj jest biskupem, a podwójnie senatorem. Biskupstw większych i bogatszych 
ne możne posiadać wraz z pieczęcią, jeżeli zaś kandydat duchowny postąpi na arcy-
biskupstwo gnieźnieńskie lub biskupstwo krakowskie – złożyć musi pieczęć. W Litwie 
oba kanclerze są świeccy.

Wielki podskarbi zawiaduje dochodami publicznymi, żupami z Bochni i Wie-
liczki, mennicą, słowem wszystkimi podatkami nałożonymi przez sejm dla zapłacenia 
wojska, któremu powinien wyliczyć należną sumę za kwitem hetmanów. Tuż dochód 
z żup solnych jest przeznaczony na utrzymanie stołu królewskiego, kontrakt arendy 
z administratorem czyli arendarzem nie może być zrobiony bez wielkiego podskar-
biego, który oznacza ilość wydobyć się mającej soli, a z niej każdy szlachcic pewnych 
prowincji wziąć tyle może za małął cenę, ile mu w stosunku do jego dóbr przypada, a 
potem ją przedaje swym poddanym. Resztę administrator rozsyіa gdzie mu się podoba, 
do Węgier, Śląska, miast królewskich i najodleglejszych prowincji, gazie ją z wielkim 
zyskiem przedaje. Póki administratorami żup solnych byli przedniejsi senatorowie, co 
trwało aż do roku 1649, król nie miał z nich więcej jak 40 000 złotych, lecz odkąd 
zaczęto je puszczać w arendę cudzoziemcom i niższej szlachcie, dochód z nich rocz-
ny doszedł przed wojną szwedzką do 400 000 złotych. Zresztą urząd podskarbiego 
wystawiony jest na nienawiść publiczną, a w szczegуlności stanu wojskowego, który 
nierad widzi, że inni panoszą się z jego krwawych zarobków i że całe złoto wpływa 
do skarbu strumieniami a wycieka z niego po kropli.

Marszałek nadworny koronny ma władzę wielkiego marszałka w jego nieobecno-
ści, ale jej przy nim nie sprawuje, tylko nosi laskę przed królem na sejmach i znajduje 
się na wszystkich radach tajemnych. W niebytności obu marszałków kanclerz świecki 
podnosi laskę i zasiada w sądach marszałkowskich, a gdy i kanclerza nie ma, zastępuje 
miejsce podskarbi, a potem porządkiem senator znajdujący się na dworze.

Kiedy król bawi w Litwie, wielki marszałek koronny ma tęż samą prerogatywę 
i pełni swe obowiązki bez względu na wielkiego marszałka litewskiego, który mu 
kroku ustępuje.

Królowa ma także swego marszałka i kanclerza. Marszałkiem jest zazwyczaj 
jaki senator, który wchodzi z laską do jej pokoju. Kanclerzem bywał duchowny, ale 
terażniejsza królowa wybrała świeckiego z wielkim narzekaniem nuncjusza i biskupów, 
którzy utrzymywali, że zwyczaj zamienił się w prawo. Ci dwaj mają tylko tytuł i nie 
liczą się do urzędników koronnych. […]

Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych. – Cz. l. – Warszawa, 1986. – S. 140–143. 
Мова польська.
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№ 221

1666 р., початок листопада. – Склад делегації на чолі з полковником черні-
гівсь ким Дем’яном Ігнатовичем (Многогрішним), відправленої гетьманом 
Іваном Брюховецьким до Москви

Рεεстр списаня всѣх тихъ по имені козакув, которыε пры εго црского 
влчства дворянынε и вѣрного Вои[ска] Запороз[кого] чернѣговском полковнику 
Демку Игнатовичю на столицу выправленыε

Наипервыи саме его црского пресветлого влчства дворянын и верного 
Войска Запорозко[го] чернѣговскии полковнык Демко Игнатовичь, Іван Са-
муйлович, сотнык вепрыцкии, Леонтеі Артемов, писар полку Чернѣговского, 
Костантыі Іванов, хоружыи, Саво Игнатенко, Михаило Олеrѣевь, Хведорь Ле-
онтевь, Ерохвѣй Гришков, Павелъ Івановъ, Іванъ Станиславов, Павεл Матвѣεв, 
Іванъ Самоіловъ, Лука Миколаевь, Івань Семенов, трубач, Тимофѣі Самойловъ, 
Махно Марченко, Івань Микитенко, Игнать Иванов, Грицко Маrименко, Демянъ* 
Василевъ, Іванъ Андреевь, Микита Пилипов, Грицко Івановь, Несторъ Андрѣев, 
Опанас Сидоровъ, Маrим Наумовъ.

Великого гсдря нашεго, его цар[ского] прес[ветлого] вел[ичества] бояринъ 
и его ж цар[ского] прес[ветлого] вел[ичества] вѣр[ного] Вой[ска] Запо[розкого] 
гетман Іванъ Мартинович Бруховецкий.

Конеи всѣх двадцят сѣм.

РГАДА, ф. 124, оп. 3, д. 165, л. 1. Оригінал; копія: ЦДІАК, ф. КМФ –7, оп. 3, спр. 165, арк. 1. Опубл.: 
Універсали Івана Мазепи (1685–1709). – Ч. 2. – К.; Львів, 2006. – Додатки. – № 35. – С. 457.

№ 222

1666 р., грудня 8. Рашівка. – Універсал гетьмана Павла Тетері про розміри 
та порядок стягнення мита

Павелъ Тетера, гетмань з Войскомъ его королевской милости Запорож-
скимъ.

Ознаймую симъ моимъ писаніемъ кождому, кому о томъ вѣдат надле-
жит, меновите ексалтеромъ нашимъ на сей часъ и напотомъ будучимъ, яко 
за антецессоровъ моихъ бывало, такъ и за уряду моего нехай будетъ, абы 
ексалторове войсковіе от купцовъ чужоземскихъ, то есть грековъ, армянъ и 
турковъ до скарбу войскового выбырали от сорока соболей золотихъ шесть, и 
от сорока пупковъ соболихъ золотихъ два, и от сорока куницъ золотихъ два, от 
бунта лисицъ золотихъ два, а от иншихъ товаровъ московскихъ от ста талярей 
бытихъ по золотихъ пяти, знову от товаровъ турецкихъ, яко то от едвабовъ, 
коберцовъ, килимовъ, завоевъ, поясовъ, мусулбесовъ, киндяковъ и иннихъ 
дробнихъ и разнихъ товаровъ от ста талеровъ левковихъ два бытихъ, а от кипи 

* Напроти імені на лівому полі написано: челяд.
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габи полевку, а хто бы з нашои з землѣ золото, серебро, камѣне дорогое, перла 
випроважалъ, мает от ста талеровъ по золотихъ пяти давать, если ж бы тежъ 
кто съ чужой землѣ, такъ з духовнихъ особъ, яко и свѣцкихъ людей, в якихъ 
колвекъ потребѣ купцовъ мѣлъ, теды ексакторове наши маютъ, сумненыемъ обо-
вязавши, звичайную брати ексакцію, а кгди бы купецъ якій нашъ товари купца 
чужоземского за свои удаючи, за границу випроважовалъ, таковаго зо всѣмъ 
кажемъ забрати, с которого товару половица до скарбу войскового, а половица 
ексакторамъ нашимъ надлежат мает. При томъ приказуємо, аби ексакторове над 
уставу болше не брали ничего и купци аби ексакціи отдават не збороняли.

Данъ з Рашовкѣ 8 декаврія 1666 году.
Павелъ Тетера, рука власная.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 178. – С. 249.

№ 223

1668 р., не раніше серпня 10. – З проекту договору гетьмана Петра До-
рошенка з Туреччиною, на основі якого були укладені Корсунські статті у 
березні 1669 року, зокрема про довічний статус гетьманського уряду

[…] 8
Дабы гетманъ нашъ всегда былъ утверженъ въ своемъ достоинствѣ, даже 

до послѣднего дня живота своего, тако чтобы его никто не возмогъ изъ власти 
салтановы переменяти, и изъ сѣдалища его низвергати. Казаки паки съ нами 
несогласующіи, аще начнутъ творити соборища и станутъ противъ намъ тво-
рити коварство и сѣти прелестей, да не возмогут инаго себѣ творити гетмана, 
того ради яко мы зѣло доволни есмы и усердія маемъ (?) къ господствованію 
сего гетмана, и согласны есмы единодушно ити на противники наша, даже до 
послѣднего отмщенія […].

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 258. – С. 380.

№ 224

1668 р., серпня 22. Чигирин. – Оборонний універсал гетьмана Петра До-
рошенка колишньому генеральному обозному Тимофію Носачу на його 
маєтності у Корсуні і біля Корсуня

Петро Дорошенко, гетманъ з Войскомъ Запорозкимъ.
Ознаймуемъ симъ нашым писанем кождому, кому о том вѣдати належит, 

меновите всей старшині и чернѣ Войска Запорозкого, а особливе пану полков-
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никови корсунскому, сотникови, атаманови городовому и всему товариству, 
также войтови и посполству тамошнему. Кгды з ласки Бога Всемогущего панъ 
Тимошъ Носачъ, бывшый обозный енералный, старинный а заслужоный Вой-
ска Запорозкого товарышъ, з московское неволи до милое повернул отчызны, 
теды мы, миле оного принявши, яко чоловѣка в старых звлаща лѣтех неволею 
зненднѣлого, под нашу особливую войсковую взялисмо оборону, мѣти то хотячы, 
абы оний безпечен будучы во всем своего здоровя, домами, хуторами, млинами, 
полями, сѣножатми и всѣми иншими, власне собѣ належачыми в Корсуню и 
около Корсуня будучыми крунтами владѣлъ, и яко перед тым, такъ и теперь, 
оних заживал спокойне. Зачым приказуемъ и срокго упоминаем, абы нѣхто 
з старши ны и чернѣ Войска Запорозкого и особливе обывателей корсунских 
пану Тимошеви Носачеви в такихъ всѣх, яко ся выше описало вл[адѣняхъ], 
перешкоди найменшое чинити, яко й оных ся интересовати, анѣ жаднимъ 
способомъ втручатися не важил, вѣдаючи о том, же кождый сему унѣверсалови 
и выразной в нем волѣ нашой и самой слушности противный срокгого войско-
вого не увойдеть караня.

Дан в Чегиринѣ, августа 22, 1668.
Петъро Дорошенко, гетманъ, рука власна.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 284. – С. 418–419.

№ 225

1669 р., січня 19. Москва. – Із статей, поданих до затвердження царю Олек-
сію Михайловичу посольством на чолі з генеральним обозним Петром За-
білою, відправленим до Москви гетьманом Дем’яном Ігнатовичем (Много-
грішним); відповідей царя, переданих посольству боярами; інструкції царя 
щодо додаткових статей, які можуть бути порушені на раді, відправлені 
князю Григорію Ромодановському, про утримання гетьмана та генеральної 
старшини, надання старшині дворянства, боротьбу із зловживаннями з 
боку царських воєвод

[…] 6
Чтобъ по прежнимъ постановленымъ статьямъ Богдана Хмелницкого 

войску реестровому, которые будутъ всегда на службѣ, было царского величества 
милостивое жалованье и заплата изъ его царского величества казны.

И великій государь нашъ, его царское величество, по сей статьѣ, о рее-
стровомъ войскѣ указалъ говорить на радѣ. […]

9
Бьютъ челомъ царскому величеству: какъ напередъ сего заслуженые по-

жалованы были честью дворянскою, чтобъ они при томъ же чину и чести пре-
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бывали. А которые впредь заслужатъ, а гетманъ и старшина бити челомъ обѣ 
нихъ учнутъ, и чтобъ царское величество и тѣхъ къ той же дворянской чести 
изволилъ пожаловать. А кому гетманъ и старшина за услуги дадутъ мелницу 
или деревню и универсалъ свой дадутъ и царскому величеству бити челом уч-
нутъ, и чтобъ царское величество пожаловалъ на тѣ маетности свои царского 
величества грамоты.

И великій государь нашъ, его царское величество, указалъ тому быть по 
ихъ челобитью. […]

А изъ которого наказу и изъ статей се перечневые статьи выписаны, и съ 
того наказу и съ статей списки слово въ слово посланы къ боярину и намѣстнику 
бѣлогородскому, ко князю Григорью Григорьевичю Ромодановскому съ товары-
щи, въ тетратѣхъ, съ симъ великого государя наказомъ и съ сими указными 
статьями вмѣстѣ. Да сверхъ сихъ указныхъ статей, по указу великого государя 
царя и великого князя Алексѣя Михайловича, всеа Великія, и Малыя, и Бѣлыя 
Росіи самодержца, написаны статьи вновь:

Буде впредь которой гетманъ, забывъ страхъ Божій и великого государя 
премногую неизреченную къ себѣ милость, учнетъ въ малоросійскихъ городѣхъ 
чинить какіе ссоры, также какъ и Ивашка Брюховецкой учинилъ ссору, и 
имъ того межъ себя остерегать и провѣдывать и о томъ писать къ великому 
государю, а тѣмъ гетманскимъ никакимъ ссорамъ вѣры не нять. А буде въ 
малоросійскихъ городѣхъ учнутъ чинитца какіе ссоры отъ жителей отъ кого 
ни есть, и гетману и старшинѣ потомужъ того провѣдывать и о томъ писать къ 
великому государю, къ его царскому величеству, а тѣхъ людей, отъ кого какіе 
ссоры въ малоросійскихъ городѣхъ учинятца, держать за крѣпкими сторожи, до 
указу великого государя, и о томъ писать къ нему великому государю. А буде 
на государевыхъ ратныхъ людей, которые будутъ въ малоросійскихъ городѣхъ 
съ воеводы, учнутъ бити челомъ Черкасы въ какихъ обидахъ и въ налогахъ, и 
воеводамъ на тѣхъ ратныхъ людей давать Черкасомъ судъ, а у того суда быти 
ихъ судьямъ, для того чтобъ воеводы судили въ правду, а поноровки никому 
ни въ чемъ не чинили.

Статьи жъ запасные говорить на радѣ, смотря по тамошнему: […]
Которые воеводы, по указу великого государя, были въ ихъ черкаскихъ 

городѣхъ, а они на нихъ учнутъ бить челомъ во взяткахъ и во всякихъ на-
логахъ.

И противъ того на радѣ говорить: надобно было имъ на воеводъ бить 
челомъ, не вчиная кровей, а нынѣ они сами виноваты: отъ царского величества 
отложились и поддались было бусурману, и разграбя ихъ воеводскіе домы, съ 
женами и дѣтми поотдавали ихъ въ Крымъ, и управы стало дать не на кого, и 
впредь бы они того не дѣлали, и били челомъ, кто ихъ станетъ впредь обижать, 
царскому величеству, а собою не управливались и дурна никакова не дѣлали.

[…]

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 310. – С. 451–456.
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1669 р., березня 6. Глухів. – З Глухівських статей, стверджених від імені 
царя його посланцями князем Григорієм Ромодановським, Артамоном 
Матвєєвим та Григорієм Богдановим на раді під час обрання гетьманом 
Дем’яна Ігнатовича (Многогрішного), про утримання гетьмана, козацької 
старшини та реєстрового козацтва, поповнення лав реєстровців тощо

[…]
4. Чтобъ по прежнимъ постановленнымъ статьямъ Богдана Хмѣльниц-

каго войску реэстровому, которые будутъ всегда на службѣ, было царскаго 
величества милостивое жалованье и заплата изъ его царскаго пресвѣтлого 
величества казны.

Великій государь, его царское пресвѣтлое величество, о реэстровомъ 
войскѣ указалъ говорить на радѣ, сколько быти войсковыхъ козаковъ тысячамъ 
на сей сторонѣ Днѣпра. А что въ той ихъ статьѣ написано: войску заплата изъ 
его царскаго пресвѣтлого величества казны, и того въ тѣхъ статьяхъ Богдана 
Хмѣльницкаго не положено, а положено, что быти поборамъ, гдѣ достоитъ со-
бирать въ скарбъ царскаго пресвѣтлого величества, и изъ того сбора давать на 
войско по реэстру, кому что въ статьяхъ постановлено.

И гетманъ, и вся старшина, и козаки приговорили на сей радѣ: гетману 
тысяча золотыхъ червонныхъ на годъ, писарю войсковому и обозному по ты-
сяче золотыхъ польскихъ, на судей войсковыхъ по триста золотыхъ, на писаря 
судейского по сту золотыхъ, на писаря да на хорунжаго полковаго по пятидесять 
золотыхъ, на хорунжаго сотнитскаго тридцать золотыхъ, на полковниковъ по сту 
ефимковъ, на ясауловъ полковыхъ по двѣсти золотыхъ, на ясауловъ войсковыхъ 
по четыреста золотыхъ, на сотниковъ по сту золотыхъ, реэстровымъ козакамъ 
быти тридцати тысячамъ человѣкамъ, а давать на человѣка по тридцати золо-
тыхъ польскихъ.

А что въ которомъ полку будетъ козаковъ, и тому учинить реэстръ, а быти 
козакамъ реэстровымъ, а въ реэстръ писать, которые старые козаки и многую 
службу служили, а чего старыхъ козаковъ въ полкѣхъ въ тридцати тысячахъ 
недостанетъ, и въ то число принимать въ козаки мѣщанскихъ и поселянскихъ 
дѣтей. А на Войско Запорожское на тридцать тысячъ быти поборамъ со вся-
кихъ маетностей безъ выбора, чей кто ни есть, кромѣ монастырей, и изъ тѣхъ 
поборовъ давати великаго государя жалованья гетману съ начальными людьми 
и козакамъ по прежнимъ утвержденнымъ статьямъ, а будетъ тѣхъ поборовъ 
столько гетману и начальнымъ людемъ и козакамъ на жалованье противъ по-
ложенья сполна не достанетъ, и тѣ поборы раздѣлять по сбору, сколько того 
сбора будетъ.

А у которыхъ полковниковъ и у начальных людей маетности есть, и на тѣ 
ихъ маетности жалованныя великаго государя грамоты даны, и тѣхъ подданыхъ 
полковникамъ и всякимъ начальнымъ людемъ, за которыми маетности, судити 
ихъ имъ и приносы вольные у нихъ принимать и сѣна и дрова готовить, а по-
боры съ нихъ на жалованье козакамъ собирати ровно. А до архіепискуплихъ 
и епискуплихъ и до монастырскихъ до подданыхъ ихъ, въ податѣхъ на Войско, 
дѣла нѣтъ. […]
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6. Какъ напередъ сего заслуженные пожалованы были честью дворянской, 
чтобъ они при томъ же чинѣ и чести пребывали, а которые впредь заслужатъ, а 
гетманъ и старшина бити челомъ объ нихъ учнутъ, и чтобъ, царское пресвѣтлое 
величество, и тѣхъ къ той же дворянской чести изволилъ пожаловать. А кому 
гетманъ и старшина за услугу дадутъ мельницу или деревню, и универсалы свои 
дадутъ, и царскому пресвѣтлому величеству бити челомъ учнутъ, и чтобъ царское 
величество пожаловалъ на тѣ маетности свои царскаго величества грамоты.

Великій государь, его царское пресвѣтлое величество пожаловалъ ихъ, по 
ихъ челобитью. […]

11. Бити челомъ великому государю, его царскому пресвѣтлому величеству, 
когда изволеніемъ Божіимъ случится гетману смерть, или ино что, чтобъ вели-
кий государь пожаловалъ, велѣлъ имъ обирати гетмана по ихъ праву, и чтобъ 
съ своего государскаго милосердія пожаловал, велѣлі дати в войско гетману 
войсковыя клейнота: знамя, булаву, печать, литавры.

Великій государь, его царское пресвѣтлое величество пожаловалъ, велѣлъ 
быти по ихъ челобитью, присланныя клейнота знамя, булава, печать, литавры 
держать в береженьи, а буде случится истеря, и въ то мѣсто будетъ прислано 
отъ царского величества. […]

19. Буде впредь который гетманъ, забывъ страхъ Божій и великого госу-
даря премногую к себѣ милость, учнетъ въ малороссійскихъ городѣхъ чинити 
какіе ссоры также, какъ Ивашко Брюховецкій учинилъ, и имъ того межъ себя 
остерегать и провѣдывать и о томъ писати къ великому государю, а тѣмъ гет-
манскимъ никакимъ ссорамъ не верить.

И гетманъ и старшина и козаки приговорили сей статьѣ быть такъ.
20. Буде гетманъ какую проступку учинитъ, опричь измѣны, и его безъ 

указа великаго государя, его царского пресвѣтлого величества не перемѣнять. 
А укажетъ великій государь сыскать и по сыску указъ учинить, по ихъ праву.

И гетманъ и старшина и козаки приговорили сей статьѣ быть такъ.
Великій государь, его царское пресвѣтлое величество, велѣлъ сказать: 

воеводы и ратные люди, которые, по указу его царского величества, были въ 
малороссійскихъ городѣхъ, и Ивашка Брюховецкаго измѣною отведены въ 
Чигиринъ, а учинилось то за ихъ всѣхъ старшины неосторожностію, что ему 
поступили тое измѣну учинить, и о тѣхъ воеводахъ и ратныхъ людѣхъ указалъ 
великій государь имъ от себя отписать къ Дорошенку, чтобъ тѣ воеводы и 
ратные люди были освобождены и отпущены къ великому государю. А кото-
рые малороссійскихъ городовъ были во взятьѣ и по указу великого государя 
свобождены и отпущены больше пятисотъ человѣкъ.

И гетманъ и старшина и козаки на милости великаго государя били челомъ, 
и къ Дорошенку архіепископъ черниговскій и новгородскій Лазарь Бороновичъ 
и гетманъ и старшина и козаки писать приговорили. […]

Запись, по которой приведенъ гетманъ и начальные люди, 
козаки и мещане

Язъ, великаго государя его царскаго пресвѣтлаго величества Войскъ За-
порожскихъ сей стороны Днѣпра гетманъ Демьянъ Игнатовъ, обозный, судья, 
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писарь, есаулы, полковники, сотники, и со всякими чиновными людьми, и 
съ Войскомъ Запорожскимъ сей стороны Днѣпра, обѣщаемся предъ святымъ 
Евангеліемъ по непорочной заповѣди Господа Бога и Спаса нашего, Іисуса 
Христа, якожъ во святомъ Евангелии указался, еже ей ей, на томъ: служити 
намъ, великому государю, царю и великому князю Алексѣю Михайловичу, всея 
Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи самодержцу, и его благовѣрной государынѣ, 
царицѣ и великой княгинѣ Маріи Ильичнѣ, и ихъ государскимъ благороднымъ 
чадамъ, великому государю, царевичу и великому князю Алексѣю Алексѣевичу 
всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи, великому государю, царевичу и великому 
князю Симеону Алексѣевичу всея Великія, и Малыя, и Бѣльія Россіи, великому 
государю, царевичу и великому князю Іоанну Алексѣевичу всея Великія, и Ма-
лыя, и Бѣлыя Россіи, и ихъ государскимъ наслѣдникамъ правдою и въ вѣчномъ 
подданствѣ пребывати постоянно во вѣки, и всякую истинную и желательную 
услугу обѣщаемся его царскому пресвѣтлому величеству совершити, и съ посто-
ронними государи безъ вѣдомости его царскаго пресвѣтлаго величества никакой 
ни съ кѣмъ ссылки не имѣти, и иного государя себѣ, Войску Запорожскому сее 
стороны Днѣпра, не желати и не искати, подъ государствами, которыя подъ 
ними государи, не подыскивати. А гдѣ услышимъ какихъ непріятелей поль-
скихъ, или турскихъ, или крымскихъ, или коихъ иныхъ государствъ собраніе, 
и мнѣ гетману и всемъ намъ, за достоинство его царскаго пресвѣтлаго величе-
ства и его государскихъ наслѣдниковъ, по обещанію нашему, противъ всякаго 
ихъ государскаго непріятеля стояти и промыслъ к помочи дѣлати и битися, 
не щадя головъ своихъ. А гдѣ повелитъ его царское пресвѣтлое величество 
быти на своей великаго государя службѣ, Войска Запорожскаго сей стороны 
Днѣпра съ ратными людьми и съ его царскаго величества бояры и воеводы и 
съ ратными людьми, потому жъ промыслъ имѣти и съ непріятели битись, и 
въ належащихъ нуждахъ войсковыхъ ни въ которое государство измѣною не 
отъѣхать и воеводъ не выдать и не покинуть, и будучи на урядѣ гетманскомъ и 
намъ начальнымъ людемъ и Войску, словъ ссорныхъ и мятежныхъ не слушать 
и никакимъ плевелосѣятелямъ не вѣрить, и гетмана намъ какъ старшимъ, такъ 
и войску не покинуть и непріятелю государскому не выдать. А что изображено 
въ статьяхъ, въ Глуховѣ писанныхъ и руками утвержденныхъ, при [пре]освя-
щенномъ архіепископѣ Лазарѣ Бороновичѣ черниговскомъ и новгородскомъ, и 
при бояринѣ и намѣстникѣ бѣлогородскомъ, при князѣ Григорьѣ Григорьевичѣ 
Ромодановскомъ, да при стольникѣ и пол ковникѣ и намѣстнкѣ серпуховскомъ, 
при Артемонѣ Сергѣевичѣ Матвѣевѣ, да при дьякѣ при Григорьѣ Богдановѣ, и 
на прежнихъ радахъ постановленнымъ статьямъ, и то обѣщаемся сдержати до 
смерти. А буде въ чемъ ни есть не сдержимъ, Господь Богъ насъ да казнитъ 
въ душахъ и въ тѣлесахъ и въ дѣтѣхъ и в наслѣдствѣ нашемъ, нынѣ и въ 
предбудущіе вѣки.

А рада совершилась и гетмана выбрали, и статьи руками закрѣпили и 
передъ святымъ Евангеліемъ обѣщались и цѣловали на вѣчное подданство, 
марта въ 6 день.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 311. – С. 463–474.
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№ 227

1669 р., не раніше березня 21. – Повідомлення про перебіг козацької Кор-
сунської ради, а також про проповідь, виголошену напередодні митропо-
литом Йосифом Тукальським у Чигирині

Wyiachawszy w pole hetman zaporowski w dzień czwartkowy у zasiadszy w 
radzie położył na kobiercu buławę у buńczuk, mówiąc w ten sens: “Panowie puł-
kownicy у sotnicy. Miałem dotąd ten kleynot Woysk Zaporowskich w rękach moich, 
ale patrzaiąc na waszt zamieszanie, wam go samym na tey radzie oddaię. Wy zaś, 
komu chcecie, oddaycie”. Krzyknęli wszyscy: “Niechcemy nikogo, tylko ciebie, Piotra 
Doroszenka”.

Za taką ich zgodą przyiął znowu buławę у buńczuk у rzekł: “Iakoście mię za 
hetmana obrali, tak ia wam wszytkim służyć będę, ale у wy mnie wszyscy słuchaycie, 
inszych nie mianuiąc hetmanów”. Co uczynić obiecali.

Potym się dali pyta Doroszenko: “Gdy mnie daiecie ten kleynot Woyska Zapo-
rowskiego, teraz chcę wiedzieć, panowie pułkownicy у sotnicy Woyska Zaporowskiego, 
przy kim chcecie zostawać: czy przy dziedzicznych panach swoich? czy przy Moskwie? 
czy przy Turczynie?” zawołali wszyscy: “Ani pod swemi panami, ani pod Moskwą, ale 
cale pod Turczyna się poddaiеmу”. Rzekł na to hetman: “Iest tu poseł turecki, więc 
go zwołać у opowiedzieć mu, niech powie cesarzowi tureckiemu, iż go macie za pana 
у cale się iego protectiey oddawacie”.

Przypadli na to у konia po posła tureckiego posłali, aby do nich w pole do 
Rady przyiachał. Który przyiachawszy, pytał się, po co by tu po niego przysłali? Rzekli 
pułkownicy у sotnicy z Rady swoiey: “My się Turczynowi poddaiemy у mamy go za 
Pana”. Podziękował im za to poseł turecki, pytał się zatym: “Kogo między sobą macie 
za hetmana, abym cesarzowi swemu powiedzieć umiał”.

Zawołali pułkownicy у sotnicy, że: “My inszego nie mamy za hetmana, tylko 
Piotra Doroszenka”. Co Turczyn usłyszawszy od Rady, darował onemu kaftan у fe-
rezyą złotogłową, teletem białym podszytą. I tak hetmana w białe tureckie ubrawszy 
szaty (do czego onegoź przymusili, iego suknie z niego zdarszy), z Rady do miasta 
wprowadziłi.

Niż się iednak z Rady roziachali, obiecał Turczyn Kozakom ludzi, armat у 
munitiey, ile im będzie potrzeba, z tą iednak condytią, aby 40 Kozaków znacznych 
wysłali, żeby tę submissią swoię Porcie poprzysięgli. Po którey przysięgi wykonaniu 
wszytkie im wolności od cesarza obiecował.

A po tey Radzie zaraz iachał na Zaporoże, listy wziąwszy od tey Rady, aby у 
Zaporoże tosz uczyniło. Ztamtąd ma iachać do Ordy, obiecuiąc, że im wszytek iaser, 
po te czasy zabrany, odda.

Doroszenko rozesłał uniwersały po pułkach у miastach wszytkich, aby wszyscy 
wiedzieli, ze Turczyna maią za Pana. Zadnieprskich pułkowników, którzy się przy 
Moskwie wiążą у przy Mnohohresznym, tam nie było.

Kiedy towarzysz J[ego] m[ości] p[ana] Hetmana W[ielkiego] Kor[onnego] 
powiedział Doroszenkowi, że od J[ego] m[ości] p[ana] Hetmana prętko poseł z kley-
notami woyskowemi redzie przysłany, odpowiedział Doroszenko: “Nie trudno woysku 
o buławę у buńczuk”.
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Był przy tymże Turzcynie poseł wołoski у radził, aby się Turczynowi poddali, 
mówiąc, że “Nam, Wołoszy, z tym dobrze, iż w iego zostaiemy protectiey, a to у przy 
dobrey monecie y przy wolnościach naszych zostaiemy”.

Był metropolita kiiowski Tukalski у Chmielniczenko w mieście pod czas tey 
Rady, ale w pole nie wyieżdżali.

Przed Radą iednak w Czehrynie w cerkwi na kazaniu prowadził discurs Ociec 
Tukalski, zkąd się to panowie, a zkąd poddani wzięli. Rzekł, że: “Moc (?) oyciec ied-
nego syna przekląm [sic!], aby drugim braci służył. Toć nie wszyscy służyć powinni 
у my wolnemi bydź możemy, tylko chcieymy iednostaynie”. Daliey się rozwodząc, 
rzekł, od bayki pewney impet wziąwszy, ze Polska Wychowskiego ziadła, dla tego że 
iey sczerze służył у spowiadał się Polakom, którzy mu pokazali za to różany kwiatek, 
a ten się w truciznę obrócił. I tak mu się nagrodziło, że Polskę z Szwedami, Moskwą 
у Tatarami uspokoił. Skończył, że Polakom wierzyć у ufać nie potrzeba.

Крикун М. Між війною і радою: Козацтво Правобережної України в другій половині XVII – на 
початку XVIII століття. Статті і матеріали. – К., 2006. – С. 278–279. Мова польська.

№ 228

1669 р., не пізніше травня 22. Варшава. – Фрагмент діаріуша варшавського 
елекційного сейму про повідомлення на засіданні 22 травня про козацьку 
Корсунську раду, що відбулася в березні 1669 року

[…] Relatia odprawioney rady kozackiey czytana, w którey Doroszenko, Het-
man Woyska Zaporozkiego, pułkownikom у setnikom oddawał buławę w połu у 
położył ią na kobiercu przed sobą, gdzie wszyscy zawołali, że inszego hetmana mieć 
nie chcą, tylko Piotra Doroszenka. Wziął tedy znowu buławę, potym pytał ich, pod 
kimby zostawać chcieli – czyli pod dziedzicznymi pany, czyli pod Moskalem, czyli 
pod Turczynem. Krzyknęli wszyscy, że роd Turczynem. Powiedział im zatym, że tu 
iest niedaleko poseł turecki, y pytał, ieżeli miał po niego posłać. Zgodzili się posłać 
po niego konia. Poseł turecki, przyiachawszy w pole do rady Kozaków, pytał się, po 
coby po niego posyłano. Odpowiedzieli, że się Turczynowi pod protectia poddaią. 
Podziękował im za to poseł, pytał potym, kogoby za hetmana mieli. Odpowiedziano, 
że nikogo inszego, tylko Piotra Doroszenka. Temu tedy zaraz od cara tureckiego oddał 
ferezyą złotogłową. Przy tym obiecał wolności wielkie od cara tureckiego у woyska 
cokolwiek będzie potrzeba, byle oni czterdzieści znacznych ludzi wysłali do cara na 
oddanie tey submissiey. Do Tatarów posłać obiecał, aby jasyr zabrany był powrocony. 
Był na ten czas u Kozaków у poseł wołoski, który im radził, aby się poddali Porcie, у 
wolności niezwyczayne także obiecowal. Potym przyiechał poseł J[ego] m[ości] p[ana] 
Hetmana koronnego towarzysz, opowiedział Doroszenkowi, iż od J[ego] m[ości] p[ana] 
Hetmana przywiezione bydź miały insignia woyskowe. Odpowiedział Doroszenko: nie 
trudno w Woysku o buławę у о buńczuk.

Крикун М. Між війною і радою: Козацтво Правобережної України в другій половині XVII – на 
початку XVIII століття. Статті і матеріали. – К., 2006. – C. 280. Moва польська.
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№ 229

1670 р., березня 4. Львів. – Присяга львівського земського писаря Марка 
Стоїнського

Praesentibus perillusui reverendo domino Floriano Wosieczanski praeposito 
ecclesiae Cathedralie Metropolitanae Leopoliense. Tum generosie Alexandro in Cho-
dorostaw Chodorowski dapifero Leopoliense, Joanne a Wybranowski bełzense viceca-
pitaneo Leopoliense dapiferie, Thoma Karczewski pocillatore Sanocense, vicecapitaneo 
Leopoliense, Joanne Orzeszko, Adam Garloski, Thoma Seryglewicz, Joanne Mrozowicki, 
Jasimyro Korablowski, Georgio Milowski, Paulo Grzybowski, Francisco Zaborowski 
burgrabio castri Lepoliensie, Alberto Sowinski, Alberto Gostwicki, Jacobo Wyszynski, 
Mathia Dzierzanowski, Joanne Banczkowski, Matheo Szymanowski instigatore castri 
Leopoliensie, Antonio Msciwuiewski, Nicolao Slychtyn, Matthia et aliisque permultiae 
nobilibus. Ad hunc actum congregatum nec non ministerali Regni Generali honesto 
Thoma Karczewicz officy apparitore praestitit corporale iuramentum super notaria-
tum gnosui Marcus Stoinski tribunus Lubaczowiensie iuxta rotham in statuto regni 
notario de scriptum dictantum sibi illud generoso Joanne a Wybranow Wybranowski 
dapifero belzensi vicecapitaneo Leopoliense in haec verba. Ego Marcus iuro quia iuste 
secundum Deum ius scriptum, aequitatem partium controversias iudicabe consulam, 
iudici fideliterque partium recognitiones, controversias, affectationes seu protestationes 
iuridicas vel iudicis decreta in librum actorum castrensium in scubam et scubi cura-
bo, diuitis, pauperi, amice et inimici, ciuim et peregrini discrimine sublato et neque 
fauorem, neque odium neque praemium neque poenam mihi proposita curabo, sed in 
iudicando consulendo et scribendo, solum Deum et iustitiam sanctam ac aequitatem 
partium, recognitionem controversias ac iudicis sententias in aliisque omnibus iudi-
cium conscientiae meae sequar et avdiam aliaque negotia mihi incumbentia fideliter 
et pro posse meo peragam. Sic me Deus adiuvet et Sancta Crux Christi.

Пе р е к л а д

У присутності видатного велебного Флоріана Восєчанського, препозита 
львівського катедрального собору, також шляхетного Олександра в Ходороставі 
Ходоровського, львівського стольника, Яна Вибрановського, белзького під-
старости, львівського стольника, Томаша Карчевського, саноцького підчашого, 
львівського підстарости, Яна Ожешка, Адама Гарлоського, Томаша Сериглевича, 
Яна Мрозовицького, Ясимира Корабльовського, Єжи Миловського, Павла Гра-
бовського, Францішека Заборовського, бургграфа львівського замку, Войцеха Со-
вінського, Войцеха Гоствіцького, Якуба Вишенського, Мацея Держановського, Яна 
Банчковського, Мацея Шимановського, інстиґатора львівського замку, Антонія 
Мсцівуєвського, Миколая Слихтина, Мацея та інших численних шляхтичів.

До цих актів також генеральний возний королівства, шановний Томаш 
Карчевич як допоміжний урядовець заніс особисту присягу на уряд писаря 
шляхетного Марка Стоїнського, любачівського войського, згідно з присягою 
писаря в статутах королівства записаною, прочитаною шляхетним Яном з 
Вибранова Вибрановським, белзьким стольником і львівським підстаростою, 
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такими словами. Я, Марко, присягаю, що згідно з Божим та писаним правом 
рівно і однаково сторони судитиму і радитиму, і вірно судових сторін свідчення, 
суперечки, позови або протестації правні або судові декрети до книг ґродських 
вписуватиму і вписувати зобов’язуюсь, не зважаючи на бідних і багатих, друзів 
і недругів, земляків і чужоземців, і ні задля прихильності, ні ненависті, ні на-
городи, ні кари, мені запропонованої, не турбуватимусь, але в судінні, порадах і 
писанні єдиного Бога і святу справедливість, рівно і однаково свідчення, супер-
ечки і судові вироки та інші всі судитиму згідно з моїм сумлінням і слухатиму, 
та інші обов’язки, на мене покладені, вірно і по можливості виконуватиму. Так 
мені, Боже, допоможи і святий Хрест Христа.

ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 412, с. 545–546. Запис в актовій книзі. Мова латинська.

№ 230

1670 р., березня 21. Батурин. – Оборонний універсал гетьмана Дем’яна 
Ігнатовича (Многогрішного) любецькій шляхті на її спадкові маєтності з 
накладенням обов’язку служити Війську самим або споряджати на свої 
кошти козаків

Демянъ Игнатовичъ, гетманъ з Войскомъ его царского пресвѣтлого вели-
личества Запорожскимъ.

Пану полковникови Войска его царского пресвѣтлого величества Запо-
рожского черніговскому, сотникомъ, атаманомъ и вшелякой кондиціи, вѣдати 
того потребуючимъ, людем симъ нашымъ ознаймуемъ писанемъ, ижъ схиляю-
чися ми унѣверсаловъ славной памяти в Богу зешлих гетмановъ, антецессоровъ 
своихъ, на вѣчистіи добра Савѣ Унучку, Івану Скугору, Федору Красковскому, 
Алѣксѣю Кривопище, Нечипору Богушу, Семену Селицкому, Артему Злобѣ, 
Прокопу Величковскому, Василю Демидовичу, шляхте любецкой наданихъ, симъ 
унѣверсалнимъ листомъ нашымъ конфермуем, заховуючи оных при власних 
их кгрунтах, землях, сѣножатех, озерах, отчинах бортних и заходахъ лѣсных. 
Варуемъ и приказуемъ кождымъ, аби з старшини и черни войсковое вишре-
ченной любецкой шляхтѣ в добрахъ их пожиткованю, особливе пану Савѣ 
Унучку в млинѣ его власномъ на рецѣ Свиржнѣ, а в другом, на рецѣ Ворзнѣ 
стоячом, найменшое перешкоды и кривди чинити не важился, поневажъ оная 
шляхта любецкая, яко од зачатое у войску войны за цѣлост добра посполитого 
зоставлялася, такъ и тепер кождій шляхтичъ з службы своей, хто будетъ тих 
кгрунтовъ уживати, ведлугъ стародавнего порадку на добромъ коню з роштун-
ком военного козака, если не сам, до боку нашого повиненъ будет выставляти, 
а которій бы не хотѣл шляхтичъ, пожиткуючи оними кгрунтами, вонного з 
служби своей козака до боку нашого висилати албо самъ на услугу войсковую 
виежати, таковій кожній од держания кгрунтов одподатиметъ, о чомъ предло-
живши, упоминаем, же кождого кривду шляхтѣ помененной чинячого, и [за] 
скаргою би и на горлѣ карати сурово, а не иначей обецуемъ.
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Данъ в Батурине, месяця марта 21 д., року 1670.
Демянъ Игнатовичъ, гетманъ Войска его царского пресвѣтлого величества 

Запорожского.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 366. – С. 529.

№ 231

1670 р., травня 10. – З інструкції гетьмана Петра Дорошенка генеральному 
військовому писарю Михайлу Вуяхевичу та колишньому генеральному 
військовому судді Герману Гапоновичу, посланцям на переговори з коро-
лівськими комісарами в Острозі, про утримання гетьмана та генеральної 
старшини, заборону надавати католикам важливі урядові посади у Київ-
ському, Брацлавському та Чернігівському воєводствах

[…] 4
Въ воеводствѣ Кіевскомъ чины сенаторскіе, дворные и земскіе не имутъ бы-

ти даваны исповѣдателемъ вѣры римскіе, токмо шляхтѣ вѣры рускія православнія 
достойнымъ тѣхъ чиновъ. Въ воеводствахъ же Черниговскомъ и Брясловскомъ 
тѣ жъ достоинства сенаторскія на перемѣну подтвержены, чтобъ были тако, яко 
по отшествіи сенаторя вѣры рускія [не] имать быти наслѣдникомъ сенаторъ вѣры 
римскія, постановленія потребно. Равнымъ же подобіемъ, дабы милость общая 
умножалась въ корунныхъ мѣстехъ и въ Великомъ княжствѣ Литовскомъ, гдѣ 
ни есть вѣры греко-рускія церкви суть купно мѣщане вѣры рускіе не унеяцкіе, 
также какъ и римскіе общихъ волностей и свободъ употребляти имутъ и вся-
кому ко уряду руская вѣра да не будетъ помѣшкою. […]

15
На булаву гетмана Войска Запорожского староство Чигиринское привиліемъ 

дабы подтвержено было. Также во всей Украйнѣ, уставы во имѣніяхъ дѣдичныхъ 
и въ королевскихъ ни отъ кого безо всякія препоны гетману якъ Войска Запо-
рожского, чтобъ какъ нынѣ, такъ и впредь будучимъ для войсковыхъ росходовъ 
належали. […]

17
Обозному жъ, судіямъ, ясауломъ, писарю войсковымъ генералнымъ, 

полковымъ ясауломъ, полковымъ сотникомъ и инымъ старшинамъ Войска 
Запорожского, чтобъ противъ Гадицкіе комисіи доходъ ровный королевскій 
на староствахъ другихъ (а не на тѣхъ, что на булаву и на армату назначены 
суть) украинскихъ осмотрѣніемъ назначенъ былъ и въ предъидущія времена 
наданный.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 259. – С. 384–388.
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№ 232

1672 р., червня 17. Козача Діброва. – З Конотопських статей, стверджених 
від імені царя Олексія Михайловича його посланцями князем Григорієм 
Ромодановським та Іваном Ржевським й Афанасієм Ташликовим на раді 
під час обрання гетьманом Івана Самойловича, зокрема про обмеження 
гетьманської влади

[…]
I. Статьи Конотопскія

[…] 3. Великому государю, его царскому величеству били челомъ гене-
ральные обозный Петръ Забѣла, да судьи Иванъ Самойловъ, да Иванъ До-
монтовъ, писарь Карпъ Мокрѣевъ, и полковники и сотники и вся старшина 
и все Войско Запорожское, чтобъ они отъ нынѣшняго новообраннаго гетмана 
никакой неволи и жесточи, какъ отъ измѣнника Демка было, не терпѣли, и 
чтобъ онъ надъ ними, войсковою старшиною, никакой справедливости безъ 
совѣта всей старшины и безвинно не чинилъ. А за преступленіе бъ, естьли кто 
въ томъ объявится, судомъ и доводомъ войсковымъ казнилъ и отъ чина, егда 
кто того недостойнымъ будетъ, отставлялъ, такожъ и съ инымъ товарствомъ 
войсковымъ и посполитымъ народомъ, дабы не по волѣ своей, но по суду и 
праву посполитому поступалъ.

И великій государь, его царское величество, пожаловалъ генеральныхъ 
обознаго Петра Забѣлу, да судей Ивана Самойлова, Ивана Домонтова, писаря 
Карпа Мокрѣева и всю старшину, и кто по нихъ будутъ, и все Войско Запо-
рожское, велѣлъ той статьѣ быть по ихъ челобитью.

4. Великому жъ государю, его царскому величеству, они жъ генеральная 
старшина, обозной и судьи и писарь и все Войско Запорожское били челомъ, 
чтобъ тотъ же новообранный гетманъ безъ указа великаго государя, его цар-
скаго величества, и безъ совѣта ихъ старшинъ къ постороннимъ монархомъ 
и къ инымъ государемъ и ни къ кому, а наипаче къ Дорошенку, ни о чемъ не 
писалъ, и съ изустными своими ссылками ссылатись не дерзалъ.

И великій государь, его царское величество, и той статьѣ указалъ быть 
по ихъ же челобитью. […]

II. Запись, по чему приведенъ новообранный гетманъ къ вѣрѣ
Великаго государя, его царскаго пресвѣтлаго величества Войскъ Запо-

рожскихъ, азъ гетманъ Иванъ Самойловъ, обозный, судья, писарь, ясаулы, 
полковники, сотники, и со всякими чиновными людьми, и Войскомъ Запорож-
скимъ, обѣщаемся Господу Богу всемогущему, предъ святымъ Евангеліемъ, по 
непорочной заповѣди его, яко же въ семъ Святомъ Евангеліи указа[ло]ся, eже 
ей ей [!] на томъ: служити намъ великому государю, царю и великому князю 
Алексѣю Михайловичу, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи самодержцу, и его 
благовѣрной государынѣ царицѣ и великой княгинѣ Наталіи Кириловнѣ, и его 
государскимъ благороднымъ чадомъ, великому государю, царевичу и великому 
князю Феодору Алексѣевичу, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи, велико-
му государю, царевичу и великому князю Іоанну Алексѣевичу, всея Великія, и 
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Малыя, и Бѣлыя Россіи, великому государю, царевичу и великому князю Пе-
тру Алексѣевичу, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи и ихъ государскимъ 
наслѣдникомъ правдою и вѣчно въ подданствѣ пребывати постоянно, и всякую 
истинную и желательную услугу его царскому пресвѣтлому величеству соверши-
ти, и ни съ которыми посторонними государи, не только что въ недружбѣ съ 
его царскимъ величествомъ пребывающими, и съ тѣми, съ которыми государи, 
его царское величество въ явной дружбѣ и любви и въ ссылкахъ, безъ указа 
и повелѣния его царскаго пресвѣтлаго величества никакой ни съ кѣмъ ссылки 
не имѣти, и инаго государя себѣ Войску Запорожскому сее стороны Днѣпра не 
желати и не искати, и подъ государствами, которыя подъ державою великаго 
государя, его царскаго пресвѣтлаго величества пребываютъ, не подъискиватись 
ни которыми мѣри. А гдѣ услышимъ какихъ непріятелей любо, отъ чего сохрани 
Боже, польскихъ или турскихъ, или крымскихъ, или коихъ иныхъ государствъ 
собраніе, и мнѣ гетману и всѣмъ намъ, за достоинство его царскаго пресвѣтлаго 
величества и его государскихъ наслѣдниковъ, по обѣщанію нашему, еже нынѣ 
предъ симъ Святымъ Евангеліемъ обѣщаемся, противъ всякаго ихъ государ-
скаго неприятеля стояти и промыслъ къ помочи чинити и битися, не щадя 
головъ своихъ и до самыя смерти. А гдѣ повелитъ намъ его царское пресвѣтлое 
величество быти на своей великаго государя службѣ Войска Запорожскаго 
сее стороны Днѣпра съ воинскими людьми и своего царскаго величества съ 
бояры и воеводы и съ воинскими жъ людьми, и намъ надъ непріятели потому 
жъ промыслъ имѣти и съ тѣми непріятели битись, и въ належащихъ нуждахъ 
войсковыхъ, ни въ которое государство измѣною не отъѣхать, и воеводъ и рат-
ныхъ людей не выдавать и не покинуть. И будучи мнѣ на урядѣ гетманскомъ и 
намъ начальнымъ людемъ и войску всему словъ ссорныхъ и мятежныхъ ни отъ 
кого не слушать и никакимъ плевелосѣятелямъ не вѣрить. А намъ, старшинѣ, 
также и войску, гетмана не покинуть и непріятелю государскому не выдать, а 
быть намъ у его царскаго пресвѣтлаго величества и его царскаго величества у 
благородныхъ чадъ и у наслѣдниковъ ихъ въ подданствѣ, по его царскаго вели-
чества милостивымъ жалованнымъ грамотамъ и по старымъ статьямъ, каковы 
даны прежнимъ гетманомъ, и по правамъ нашимъ и вольностямъ, и каковы 
статьи постановлены въ Глуховѣ, также и на нынѣшней радѣ при преосвя-
щенномъ архіепископѣ Лазарѣ Барановичѣ черниговскомъ и новгородскомъ, и 
при бояринѣ и намѣстникѣ бѣлогородскомъ при князѣ Григорьѣ Григорьевичѣ 
Ромодановскомъ, да при думномъ дворянинѣ и намѣстникѣ медынскомъ при 
Иванѣ Ивановичѣ Ржевскомъ, да при дьякѣ Афанасьѣ Ташлыковѣ, и руками 
подписаны и обѣщаніемъ нашимъ предъ Святымъ Евангеліемъ закрѣплены.

И тѣ всѣ статьи, которыя имянованы суть выше сего, я новообранный 
гетманъ и старшина и все Войско Запорожское, всякаго чина и возраста лю-
ди имѣемъ сдержати до смерти своей такъ, какъ мы предъ симъ святымъ 
Евангеліемъ обѣщаемся. А буде въ чемъ ни есть не сдержимъ, или въ чемъ пре-
ступить помыслимъ, и Господь Богъ да казнитъ насъ, на душахъ и на тѣлесѣхъ 
нашихъ, и дѣтей, и наслѣдниковъ нашихъ нынѣ и въ предбудущіе вѣки.

Да у вѣры жъ были, которые въ чины выбраны вновъ, генеральные: су-
дья Павелъ Животковской, писарь Савва Прокоповъ, ясаулъ Иванъ Лысенко, 
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Леско Чернякъ, хорунжій Григорій Карповъ, бунчужный Левонтій Полуботокъ, 
полковникъ гадицкой Семенъ Остренко.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 413. – С. 592–597.

№ 233

1672 р., червня 17. – З донесення князя Григорія Ромодановського царю 
Олексію Михайловичу про обрання гетьманом Івана Самойловича, допо-
внення до Глухівських статей та складання гетьманом присяги

[…]
1.

Быти у великого государя царя и великого князя Алексѣя Михаиловича, 
всеа Великія, и Малыя, и Бѣлыя Росіи самодержца, и у его царского величества 
благородныхъ чадъ, у благовѣрного государя царевича и великого князя Феодора 
Алексѣевича, всеа Великія, и Малыя, и Бѣлыя Росіи, у благовѣрного государя 
царевича и великого князя Іоанна Алексѣевича, всеа Великія, и Малыя, и Бѣлыя 
Росіи, и у наслѣдниковъ ихъ государскихъ въ подданствѣ новообранному гет-
ману Ивану Самойлову, и обозному, и судьямъ и писарю, и полковникомъ, и 
сотникомъ, и всей старшинѣ и всему Войску Запорожскому, всякого чину и 
возраста людемъ и черни, по прежнимъ статьямъ, каковы постановлены при 
прежнихъ гетманехъ, и по Глуховскимъ постановленнымъ и утверженнымъ и 
обѣщаніемъ гетманскимъ и всей старшины и всего Войска Запорожского предъ 
святымъ Евангеліемъ закрѣпленнымъ и руками подписаннымъ, какъ тѣ статьи 
сами въ себѣ содержатца.

Обозной Петръ Забѣла и вся старшина и казаки, выслушавъ сей статьи, 
обѣщалися великому государю и его царского величества благороднымъ чадомъ 
и ихъ наслѣдникомъ служити, до смерти живота своего, неотмѣнно. […]

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 414. – С. 599.

№ 234

1672 р., липня 10. Батурин. – Універсал гетьмана Івана Самойловича про 
підтвердження прав Тетяни Хвай на спадкові маєтності загиблого чоловіка 
Марка Хвая – Торки, Новосілки, Хваєвський обруб з млинами, бортними 
деревами та усім іншим, до нього належним

Івань Самуйловичъ, гетманъ з Войскомъ его царского пресвѣтлого вели-
чества Запорозкимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанемъ кождому, кому бы в том вѣдати на-
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лежало, і меновите пану полковнику Войска его царского пресвітлого величества 
Запорозкого стародубовскому, сотникомъ і атаманомъ, и ревизором нашимъ, и 
всему того полку товариству и посполству. Стосуючися мы до великого государя 
нашего его царского пресвѣтлого величества грамоти небожчику славное памя-
ти Маркови Хваеви, товаришови войсковому, на его отчину, то ест пустошки, 
названние Торки, Новоселки, на обрубъ, от вѣковь Хваевскій прозиваемій, иж 
Хваеви належачий, яко дѣдизна и отчизна, з млинами, деревом бортнимъ, з 
кгрунтами и всѣми, якъ в себѣ мѣеть, приналежностями, наданное, а по смерти 
его, яко близшим, жонѣ власной, Татяне Хваевой, з потомками належачое, при 
тих всѣхъ имѣнияхь вишпомянутих пустошках Торках, Новоселках и обрубѣ 
Хваевском з всѣми доходами, млинами, деревомъ бортнимъ и кгрунтами, при 
Татянѣ Хваевой з потомками не[бо]жчиковскими заховуєм, позволили держати, 
и яко своимъ власнимъ владѣти, зачимъ [абы] никто не важился быти перешко-
дою в ей держаню, срокго сымъ нашимъ приказуемъ універсалом, по кождому 
неотпустним проступному караня.

Данъ в Батурине, іюля 10, 1672.
Iванъ Самуйловичъ, гетман Войска его царского пресвѣтлого величества 

Запор., рукою.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 433. – С. 640.

№ 235

1673 р. Варшава. – З ухвали сейму про призначення різних осіб на жида-
чівські уряди

[…]
Urzędy Zydaczowskie.
68. Aby dobrze zasłużeni nagrodę prędszą odbierać mogli: tedy Urzędy Zyda-

czowskie de novo erigimus, Chorąstwo Urodzonym, Stefanowi Tarnowskiemu, Stolni-
kostwo Mikołaiowi Ustrzyckiemu, Pisarzowi Grodzkiemu Przemysłkiemu, Podczastwo 
Piotrowi Snopkowskiemu, Łowstwo Franciszkowi Dzierszkowi, Miecznikowstwo Miko-
łaiowi Kossakowskiemu, Skarbnikowstwo Stanisławowi Zielonie. Woystwo Franciszkowi 
Gumowskiemu, za prośbą Posłow Ziemskich Woiewodztwa Ruskiego konferuiemy, y 
mieysce onym po Urzędnikach Ziemi Sanockiey naznaczamy, Stolnikowstwo Latyczow-
skie, urodzonemu Michalowi Zbroszkowi, Strażnikowi Woyskowemu, Pułkownikowi 
naszemu, a Czesnikowstwo Latyczowskie Urodzonemu Ianowi Dzierszkowi Chorąrzemu 
Usarskiemu Wielmożnego Woiewody Ruskiego. […]

Volumina Legum. – Petersburg, 1860. – T. V. – P. 75. Мова польська.
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№ 236

1674 р., березня 17. Переяслав. – З Переяславських статей, прийнятих геть-
маном обох сторін Дніпра Іваном Самойловичем і скріплених його прися-
гою та присягою правобережної старшини, про взаємини українського та 
російського урядів, гетьмана та старшини, утримання старшини тощо

[…]
Статьи, постановленые в Переясловлѣ

1. Быти у великаго государя, царя и великаго князя Алексѣя Михайловича, 
всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи самодержца, и у его царскаго величе-
ства государскихъ благородныхъ чадъ, у благовѣрнаго государя, царевича и 
великаго князя Феодора Алексѣевича, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи, 
у благовѣрнаго государя, царевича и великаго князя Іоанна Алексѣевича, всея 
Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи, у благовѣрнаго государя, царевича и ве-
ликаго князя Петра Алексѣевича, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи, и у 
наслѣдниковъ ихъ государскихъ въ вѣчномъ подданствѣ генеральной старшинѣ 
заднѣпрскихъ полковъ обозному, ясаулу, судьѣ, полковникамъ, сотникамъ и всей 
старшинѣ и всему Войску Запорожскому всякого чина и возраста людемъ и черни 
по симъ постановленнымъ и утвержденнымъ и обѣщаніемъ ихъ, всей старшины 
всего Войска Запорожскаго, предъ святымъ Евангеліемъ закрѣпленнымъ ста-
тьямъ и руками подписаннымъ, какъ тѣ статьи сами в себѣ содержатся.

Обозный Иванъ Гулакъ, и вся старшина, и козаки, выслушавъ сей статьи, 
обѣщались великому государю, и его царскаго величества благороднымъ чадамъ 
и ихъ государскимъ наследникамъ служити до смерти живота своего неотмѣнно, 
и противъ турскаго салтана, и крымскаго хана, и всякаго непріятеля стоять и 
биться, не щадя головъ своихъ, и кромѣ государя своего, царя и великаго кня-
зя Алексѣя Михайловича, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи самодержца, 
и его государевыхъ благородныхъ чадъ и ихъ государскихъ наслѣдниковъ, у 
турскаго салтана, и у крымскаго хана, и ни у которыхъ окрестныхъ государей 
въ подданствѣ не быть. […]

5. Буде впредь который гетманъ, забывъ страхъ Божій и великаго госуда-
ря премногую и неизреченную милость, учнетъ въ малороссійскихъ городѣхъ 
чинить какія ссоры. И имъ того межъ себя остерегати и провѣдывать всякими 
мѣрами, и провѣдавъ, писать къ великому государю, а тѣмъ гетманскимъ ни-
какимъ ссорамъ не верить.

Обозный, и вся старшина, и козаки приговорили сей статьи быть такъ.
6. Буде гетманъ какую проступку учинитъ, опричь измѣны, и его, безъ указа 

великаго государя, его царскаго величества, не перемѣнять, а о той проступкѣ 
укажетъ великій государь сыскать, и по сыску указъ учинитъ по ихъ пра-
вамъ.

Обозный, и вся старшина, и козаки приговорили сей статьи быть такъ.
7. Били челомъ великому государю, его царскому величеству, генераль-

ная старшина и полковники, и козаки, и все поспольство: когда, изволеніемъ 
Божіимъ, случится гетману смерть, или ино что, чтобъ великій государь по-
жаловалъ, велѣлъ имъ обирать гетмана по ихъ праву.
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Великій государь, его царское величество, пожаловалъ, велѣлъ быти по 
ихъ челобитью. […]

12. Великому государю, его царскому величеству, били челомъ старшина 
и все Войско Запорожское, чтобъ они отъ гетмана никакой неволи и жесточи 
не терпѣли, и чтобъ онъ надъ ними, войсковою старшиною никакой справедли-
вости, безъ совѣта старшины, безвинно не чинилъ. А за преступленіе бъ, если 
кто въ томъ объявтися, судомъ и доводомъ войсковымъ казнилъ, и вотчину, 
егда кто того недостоинъ будетъ, отставлялъ. Также и съ инымъ товариствомъ 
войсковымъ и посполитымъ народомъ, дабы не по воли своей, но по суду и 
праву посполитому поступалъ.

Великій государь, его царское величество, пожаловалъ ихъ старшину и 
кто по нихъ будетъ, и все Войско Запорожское, велѣлъ сей статьѣ быть по ихъ 
челобитью. […]

16. Собирати въ казну царскаго величества на его государево жалованье. 
И изъ того сбора давать на войско по реестру: гетману тысяча золотыхъ червон-
ныхъ на годъ, писарю войсковому и обозному по тысячѣ золотыхъ польскихъ, 
на судей войсковыхъ по триста золотыхъ, на писаря судейскаго сто золотыхъ, 
на писаря да на хоружаго полковаго по пятидесятъ золотыхъ, на хоружаго 
сотницкаго тридцать золотыхъ, на бунчучнаго гетманскаго сто золотыхъ, на 
полковниковъ по сту ефимковъ, на ясауловъ полковыхъ по двѣсти золотыхъ, 
на ясауловъ войсковыхъ по четыреста золотыхъ, на сотниковъ по сту золо-
тыхъ, реестровымъ козакамъ быти двадцати тысячамъ человѣкамъ, а давать на 
человѣка по тридцать золотыхъ польскихъ. А что въ которомъ полку будетъ 
козаковъ и тому учинить реестръ. А быти козакомъ реестровымъ, а впредь въ 
реестръ писать, которые старые козаки и многую службу служили, а чего старыхъ 
козаковъ въ полкѣхъ въ двадцати тысячахъ не достанетъ, и въ то число при-
нимать въ козаки мѣщанскихъ и поселянскихъ дѣтей. А на Войско Запорожское 
на двадцать тысячъ быти поборамъ со всякихъ маетностей безъ выбора, чей 
кто ни есть, кромѣ монастырей, и изъ тѣхъ поборовъ давати великаго государя 
жалованья гетману съ начальными людьми и козакамъ, по утвержденнымъ ста-
тьямъ. А буде тѣхъ поборовъ столько гетману и начальнымъ людемъ и козакамъ 
на жалованье противъ положенья сполна не достанетъ, и тѣ поборы раздѣлять 
по сбору, сколько того сбора будетъ. А у которыхъ полковниковъ и начальныхъ 
людей маетности есть, и на тѣ ихъ маетности великаго государя жалованные 
грамоты даны. И тѣхъ подданыхъ полковникомъ и всякимъ начальнымъ людемъ, 
за которыми маетности, судити ихъ имъ и приносы вольные у нихъ принимать 
и сѣно и дрова готовить, а поборы съ нихъ на жалованье козакомъ собирати 
равно. А до митрополичьихъ, и до архіепискуплыхъ, и до епискуплыхъ, и до 
монастырскихъ до подданыхъ ихъ въ податѣхъ на войско дѣла нѣтъ. А съ сего 
времени въ митрополичьи и въ монастырскія вотчины вновь никого не при-
нимать, быть старымъ и учинить имъ книги, сколько за митрополитомъ и за 
монастырями въ вотчинахъ ихъ мужиковъ, а изъ мужиковъ въ реестръ въ ко-
заки не писать и не принимать. А съ протопопскихъ и поповскихъ маетностей 
поборы на козаковъ имать противъ уложенья козацкихъ маетностей. […]
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Запись, по которой приведены къ вѣрѣ Заднѣпрскія стороны старшина
Великаго государя, его царскаго величества Войска Запорожскаго, азъ 

Иванъ Гулакъ, ясаулъ Яковъ Лизогубъ, судья Яковъ Петровъ, полковники, сот-
ники и со всякими чиновными людьми, Войскомъ Запорожскимъ, обѣщалися 
Господу Богу всемогущему передъ святымъ его Евангеліемъ, по непорочной 
заповѣди его, якожъ ей ей, на том служити намъ великому государю, царю и 
великому князю Алексѣю Михайловичу, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи 
самодержцу и его благовѣрной государынѣ царицѣ и великой княгинѣ Наталіи 
Кириловнѣ, и ихъ государскимъ благороднымъ чадамъ, великому государю, ца-
ревичу и великому князю Феодору Алексѣевичу, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя 
Россіи, великому государю, царевичу и великому князю Іоанну Алексѣевичу, 
всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи, великому государю, царевичу и ве-
ликому князю Петру Алексѣевичу, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи и 
ихъ государскимъ наслѣдникамъ правдою и въ вѣчном подданствѣ пребывати 
постоянно, и всякую истинную и желательную услугу обѣщаемся его царскому 
величеству совершати, и ни съ которыми посторонними государи, не только 
что не въ дружбѣ съ его царскимъ величествомъ пребывающими, и исъ тѣми, 
съ которыми государи, его царское величество, въ явной дружбѣ и любви, безъ 
указа и безъ повелѣнія его царскаго величества никакой ни съ кѣмъ ссылки не 
имѣти, и инаго государя себѣ, Войску Запорожскому тое стороны Днѣпра, не 
желати и не искати, и подъ государствами, которыя подъ державою великаго 
государя, его царскаго величества, пребываютъ, не подыскиватись ни которыми 
мѣрами. А гдѣ услышимъ какихъ непріятелей любо, отъ чего сохрани Боже, 
турскихъ, или крымскихъ, или иныхъ государствъ собраніе, и намъ всѣмъ 
за достоинство его царскаго величества и его государскихъ наслѣдниковъ, по 
обѣщанію нашему, еже нынѣ предъ симъ святымъ Евангеліемъ обѣщаемся, 
противъ всякаго ихъ государскаго непріятеля стояти и промыслъ къ помочи 
чинити и битися, не щадя головъ своихъ и до самой смерти. А гдѣ повелитъ 
намъ его царское величество быти на своей великаго государя службѣ, Войску 
Запорожскому обѣихъ сторонъ Днѣпра съ воинскими людьми и своего царска-
го величества съ бояры и воеводы и съ воинскими жъ людьми, и намъ надъ 
непріятели промыслъ чинить и битись, и въ належащихъ нуждахъ войсковыхъ 
ни въ которое государство измѣною не отъѣхать и воеводъ и ратныхъ людей не 
выдавать и не покинуть, и будучи намъ подъ высокодержавною рукою великаго 
государя, его царскаго величества, словъ ссорныхъ и мятежныхъ ни отъ кого 
не слушать и никакимъ плевелосѣятелямъ не верить. А намъ, старшинѣ, также 
и войску гетмана не покинуть и непріятелю государскому не выдавать, и быти 
намъ у великаго государя и его царскаго величества у благородныхъ чадъ и 
у наслѣдниковъ ихъ государскихъ въ подданствѣ, по его царскаго величества 
милостивымъ грамотамъ и постановленнымъ статьямъ, каковы постановлены 
въ Переясловлѣ на нынешней радѣ при бояринѣ и воеводахъ и намистникѣ 
бѣлогородскомъ при князѣ Григорьѣ Григорьевичѣ Ромодановскомъ съ товари-
щи, и руками подписаны и обѣщаніемъ нашимъ предъ святымъ Евангеліемъ 
закрѣплены.
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И тѣ всѣ статьи, которыя имянованы суть выше сего, мы старшина и все 
Войско Запорожское, всякаго чина и возраста люди, имѣем держати до смерти 
своей такъ, какъ мы предъ симъ святымъ Евангеліемъ обѣщаемся. А буде въ 
чемъ ни есть не сдержимъ, или въ чемъ преступить помыслимъ и Господь Богъ 
да казнитъ насъ на душахъ и на тѣлесѣхъ нашихъ, и дѣтей и наслѣдников на-
шихъ, нынѣ и въ предбудущіе вѣки.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 415. – С. 604–610.

№ 237

1674 р., серпня 27. Львів. – Присяга львівського земського писаря Олек-
сандра Лося

Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia Leopoliensia veniens pete 
generosus Alexander de Grotkow Łos subdapifer terrae Leopoliensis super munus et 
officium notariatus castrensis Leopoliensis sibi per magnificum Joannem de Magna 
Kunczyce Mniszhek loci praesentis generalem et elinianensem capitaneum gratiose post 
generosum Marcum a Stoieszyn Stoinski tribunum Lubaczowiensem collati praesentibus 
generosis et nobilibus Casimiro Stanislao Kurdwanowski venatore terrae Haliciensis, 
Alexandro Drogomir iudice et vicecapitaneo loci praesentis, Adamo Wierzchowski 
iudice capturali terrae Leopoliensis, Alberto Malski districtus Zydaczoviensis exacto-
ribus subsidy charitativi, Georgio Milowski camerario terrestri instigatore capturali 
Leopoliensi, Floriano Wolanowski vicepraefecto cohortis, generosi Mysliszewski ve-
xilliferi czerniechoviensis, rothmagistri Sacrae Regie maiestatis Alexandro Łychowski, 
Alexandro Gnoinski, Georgio Wielogorski, Nicolao Wieniawski, Joanne de Mrozowice 
Mrozowicki, Alberto Sowinski, Nicolao Bratkowski, Luca Baczynski, Joanne Lewkow-
ski, Joanne Chobrzynski, Joanne Brodzicki, Floriano Strzebicki, Joanne Baczkowski, 
Paulo Grzybowski, Andrea Szczuka, Joanne Pastwicki, Dominico Markowski, Stanislao 
Jarecki, Stanislao Badecki, Sebastiano Walewski, Michaele Zaliwski notario et viceno-
tario castrensi capitaneali Buscensi aliisque quam plurimis nobilibus terrigenis terrae 
Leopoliensis circa actum praesentem existentibus nec non ministerioli regni generali 
provido Jacobo Daszynski officy praesentis apparitore flexis ad imaginem Passionis 
Crucifixi Jezu Christi genibus praestitit corporale iuramentum statuto regni super idem 
officium praestandum, de scriptum dictante sibi illud generoso Casimiro Stanislao a 
Kurdwanow Kurdwanowski venatore terrae Haliciensis in eam iuramenti rotham.

Ego Alexander iuro quia iuste secundum Deum ius scriptum, aequitatem et 
partium controversias iudicato, consulam iudici fideliterque. Recognitiones contro-
versias partium affectationes seu postulationes iuridicas, vel iudicis decreta in librum 
castrensium actorum inscribam et inscribi curabo, diuitis et pauperis amici et inimici, 
ciuis et peregrini discrimine sublato et neque favorem, neque odium, neque praemium, 
neque paenam mihi proposita curabo, sed in iudicando, consulendo et scribendo 
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solum Deum iustitiam sanctam et aequitatem partium, recognitiones, controversias 
ad iudicis sententias in hisque omnibus conscientiae meae iudicium sequar et avdiam 
aliaque negotia mihi incumbentia fideliter et pro posse meo peragam. Sic me Deus 
adiuvet et Sancta Crux Christi.

Пе р е к л а д

До уряду та львівських ґродських старостинських актів прийшов шляхет-
ний Олександр з Гротка Лось, підстолій Львівської землі, на уряд львівського 
ґродського писаря шляхетним Яном з Великих Кунчиць Мнішком, місцевим 
генеральним старостою після шляхетного Марка з Стоєшин Стоїнського, люба-
чівського войського, покликаний у присутності шляхетних Казимира Станіслава 
Курдвановського, ловчого Галицької землі, Олександра Дрогомира, судді і місце-
вого підстарости, Адама Вєжховського, каптурового судді Львівської землі, Вой-
цеха Мальського, збирача добровільних оплат духовенства Жидачівського повіту, 
Єжи Мільовського, земського коморника, львівського каптурового інстиґатора, 
Флоріана Воляновського, віце-префекта когорти, шляхетного Мислішевського, 
чернігівського хорунжого, ротмістра ЙКМ, Олександра Лиховського, Олександра 
Гноїнського, Єжи Вєлогорського, Миколая Вєнявського, Яна з Мрозович Мро-
зовицького, Войцеха Совінського, Миколая Братковського, Луки Бачинського, 
Яна Левковського, Яна Хобжиського, Яна Бродзіцького, Флоріана Стшебіцького, 
Яна Бачковського, Павла Гжибовського, Анджея Щуки, Яна Паствицького, До-
мініка Марковського, Станіслава Ярецького, Станіслава Бадецького, Себастья-
на Валевського, Міхала Залівського, писаря і віце-писаря буського ґродського 
старостинського та інших численних шляхтичів зем’ян Львівської землі, перед 
актами теперішніми присутніх, також генерального возного королівства Якуба 
Дашинського, як допоміжного урядника, схилившись до розп’яття Ісуса Христа, 
склав особисту присягу згідно зі статутами королівства записану, яку прочитав 
шляхетний Казимир Станіслав з Курдванів Курдванівський, ловчий Галицької 
землі такого змісту.

Я, Олександр, присягаю, що згідно з Божим та писаним правом рівно і 
однаково сторони судитиму і радитиму, і вірно судових сторін свідчення, су-
перечки, позови або протестації правні або судові декрети до книг ґродських 
вписуватиму і вписувати зобов’язуюсь, не зважаючи на бідних і багатих, друзів 
і недругів, земляків і чужоземців, і ні задля прихильності, ні ненависті, ні на-
городи, ні кари, мені запропонованої, не турбуватимусь, але в судінні, порадах і 
писанні єдиного Бога і святу справедливість, рівно і однаково свідчення, супер-
ечки і судові вироки та інші всі судитиму згідно з моїм сумлінням і слухатиму, 
та інші обов’язки, на мене покладені, вірно і по можливості виконуватиму. Так 
мені, Боже, допоможи і святий Хрест Христа.

ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 430, с. 871–873. Запис в актовій книзі. Мова латинська.



415№ 238 .   1676  р .  Крак ів

№ 238

1676 р. Краків. – Формуляр акта про призначення генеральних возних 
при судах

Ioannes III d. g. rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Ma-
soviae, Samogitiae, Kiioviae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, 
Severiae, Czerniechoviaeque.

Significamus praesentibus l[itte]ris n[ost]ris, quorum interest, omnibus et sin-
gulis. Quia nos providum in Ministerialem Regni G[e]n[er]alem creandum et consti-
tuendum esse duximus, prout praesentis l[itte]ris n[ost]ris cream[us] et constisuim[us] 
dantes et concedentes ei plenariam et omnimodam facultatem ut possit et valeat 
o[mn]ia officia Ministerialem Regni G[e]n[er]alem concernentia, rite exequi, prius 
tamen, ut coram officio seu iudicio quovis Regni iuramentum fidelitatis sua iuxta 
rotham in statuto descriptam praestet, ab eoque de more tondeatur. Quod omnibus, 
quorum interest, praesertim vero cameis n[ost]ris locorum quorumuis, vel eorum loca 
tenentibus ad notitiam deducimus, quod postquam iuramentum fidelitatis praestiterit 
ab eoque tonsus fuerit, pro vero Ministeriali Regni G[e]n[er]ali habeant et agnoscant, 
eundemque o[mn]ia officia peragere permittant. In quorum fidem praesentes sub-
scriptas sigillo Regni communiri iussim[us].

Dat Cracoviae d[ie] men[sis]* a[nn]o D[omi]ni MDCLXXVI, Regni N[ost]ri 
II a[nn]o.

Rela[ti]o i[llustrissi]mi et r[evere]nd[issi]mi in Ch[ris]to Patris d[ominus] Ioannis 
St. Wydzga E[pisco]pi Varmien[sis] et Sambien[sis], Procancellary Regni.

Пе р е к л а д

Ян ІІІ, Божою ласкою король Польщі, великий князь литовський, руський, 
прусський, мазовецький, жемайтійський, київський, волинський, подільський, 
лівонський, смоленський, сіверський та чернігівський.

Повідомляємо цією нашою грамотою, всім, кому важливо, всім разом і 
кожному зокрема. Що ми, розсудливо обрання та встановлення уряду гене-
рального возного впроваджуючи, згідно з цією нашою грамотою обираємо та 
встановлюємо, даючи і визнаючи за ним цілковито й повністю повноваження, 
щоб була визнана вся спроможність і правоздатність уряду генерального возного, 
згідно зі звичаєм, перед тим, однак, щоб перед урядом чи судом королівства 
присягу вірності своєї згідно з текстом, у статутах записаним, дав. Що всім, кому 
важливо, особливо ж урядникам нашим на місцях, або ці уряди тримаючим до 
відома доводимо, що після того, як присягу вірності прийняв, від цього момен-
ту буде острижений, за генерального возного його матимуть і визнаватимуть, 
і весь уряд виконувати дозволятимуть. На підтвердження цього в присутності 
нижчепідписаних печатку королівства притиснути наказуємо.

Дано в Кракові дня місяця* року Божого 1676, нашого панування – дру-
гого.

* День і місяць не зазначено.
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Реляція найяснішого і превелебного в Христі Яна Станіслава Вижги, єпис-
копа вармінського і самбіцького, королівського канцлера.

ЦДІАЛ, ф. 134, оп. 2, спр. 5, с. 1–2. Оригінал. Мова латинська.

№ 239

1677–1699 рр. – Перелік “дач государева жалованья”, що видавалося укра-
їнським гетьманам і старшині, із зазначенням наданих послуг

Въ прошлыхъ годѣхъ, по Указу блаженныя памяти, Великаго Государя 
Царя и Великаго Князя, Феодора Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Россіи Самодержца, посылано Его, Великаго Государя, жалованья къ бывшему 
Гетману и къ старшинѣ.

Во 185 (1677) году, Іюня въ 13 день*:
Гетману соболей сороками и парами на 375 рублевъ, атласу 10 аршинъ.
Генеральной Старшинѣ, Обозному, 2 человѣкомъ Судьямъ, Писарю, Ясаулу, 

Хорунжему, Бунчюжному, 17 человѣкомъ Полковникомъ, всего 24 человѣкомъ: 
по сороку соболей, по 60 рублевъ сорокъ, по парѣ соболей, по 10 рублевъ пара, 
да по атласу человѣку.

Во 186 (1678) году**:
Гетману ферезѣя бархатная на соболях, аламы золотые съ каменьемъ, въ 

500 рублевъ.
Генеральной Старшинѣ и Полковникомъ, 24 человѣкомъ: объяри по 5 ар-

шинъ, а соболи противъ 185 году.

Во 187 (1679) году***:
Гетману ферезѣя бархатная жъ, цѣною в 500 рублевъ, а Старшинѣ и Пол-

ковникомъ объяри и соболи таковы жъ, каковы посланы во 186 году.
Гетманскимъ дѣтямъ, 3 человѣкомъ, по объяри, по 3 пары соболей, по 

10 руб левь пара, да по парѣ пистолей солстры (?) Нѣмецкаго дѣла.

Въ томъ же во 187 (1679):
Гетману жъ, что онъ посылалъ сына своего на ту сторону Днѣпра къ 

измѣнничьимъ городамъ, и тотъ сынъ его городки очистилъ.
Воинской брони: шапка лощатая съ долами, красного желѣза позолочена, 

мѣстами съ каменьи.

* Что Петръ Дорошенко съ Старшиною пріѣхалъ изъ Чигирина въ обозъ и предъ святымъ 
Евангеліемъ вѣру учинилъ, что быть ему у Великого Государя въ вѣчномъ подданствѣ, и клейноты 
войсковые отдалъ, и региментъ начальства свого здалъ.

** За освобожденіе изъ осады города Чигирина.
*** За Чигиринскую службу.
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Наручи булатные, наведены золотомъ.
Пищаль винтовальная золочена.
2 объяри серебряные.
4 атласа съ травы золотными.
10 вершковъ бархатныхъ.
Сорокъ соболей, по 100 рублевъ.
Ясаулу мѣхъ соболей пупчатой, въ 40 рублевъ.
Гетманскому сыну зерцало булатное, пищаль гладкая, золочены, бархату 

10 аршинъ, сорокъ соболей, въ 80 рублевъ.
Старшинѣ и Полковникомь 14 человѣкомъ по атласу, да по парѣ соболей, 

по 10 рублевъ пара человѣку.

Во 189 (1681) году*:
Гетману бархатъ двоемоховой.
Изорбафъ по серебряной землѣ.
Объярь серебряная.
Кумакъ золотной.
Сорокъ соболей, въ 100 рублевъ, 2 пары соболей, по 10 рублевъ пара.
Обозному, Судьѣ, Ясаулу, да 4 человѣкомъ Полковникомъ по бархату, по 

объяри серебряной, по изорбафу, по атласу, по парѣ соболей, по 10 рублевъ 
пара, да Обозному жъ камка куфтерь.

Другому Ясаулу изорбафъ, да объярь серебряная, пара соболей, въ 8 руб-
левъ.

Одному человѣку Полковнику бархатъ изорбафъ, объярь серебряная, 
атласъ, пара соболей въ 8 рублей.

Полковникомъ же 12 человѣкомъ по бархату, по изорбафу, по объяри 
серебряной и золотной, и въ томъ числѣ одному, вмѣсто изорбафа, атласъ; 
объяри нѣтъ.

Гетманскимъ дѣтямъ 2 человѣкомъ по бархату, по изорбафу по серебряной 
землѣ, да по 3 пары соболей, по 10 рублевъ пара человеку.

А со 190 (1682), по Указу Великаго Государя Царя и Великаго Князя, Петра 
Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца, посылаю Его, 
Великаго Государя, жалованья:

Во 190 (1682) году**:
Гетману соболей, сороками и парами, на 320 рублевъ, да атласъ.
Обозному, Судьѣ по 40 соболей, да по парѣ соболей, по 10 рублевъ пара, 

да по атласу, да по камкѣ.
Другому Судьѣ, да Писарю, да Ясаулу по 40 соболей, по 60 рублевъ со-

рокъ.
Другому Ясаулу сорокъ соболей, въ 30 рублевъ.

* Для перемирья съ Турскимъ Султаномъ.
** Для вѣнчания Великаго Государя Царскимъ вѣнцом.
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Хорунжему 10 паръ, въ 25 рублевъ.
Бунчюжному 10 паръ, въ 10 рублевъ.
4 человѣкомъ Полковникомъ 40 соболей, въ 60 рублевъ, по парѣ соболей, 

въ 80 рублевъ пара, до по атласу человѣку.
Одному человеку Полковнику жъ 40 соболей, въ 60 рублевъ, пара соболей 

въ 8 рублевъ, да атласъ.
12 человѣкомъ Полковникомъ же по 40 соболей, по 60 рублевъ сорокъ 

человѣку, да въ томъ же числѣ 2 человѣкомъ въ прибавку по атласу.

Во 191 (1683) году:
Гетману 2 изорбафа Персицкіе золотые, камка Московского дѣла, 40 со-

болей, во 110 рублевъ.

Во 192 (1684) году:
Гетману жъ аксамитъ серебряной, травы золотные, байберекъ коричной, 

кречетъ, до 2 чеглика накропленые.

Во 193 (1685) году:
Гетману жъ бархату, да байбереку, по 12 аршинъ.

Во 194 (1686) году:
Гетману жъ 11 аршинъ байбереку золотного, 12 аршинъ байбереку жъ 

гладкого.

Въ томъ же во 194 году*:
Гетману бархатъ, 2 изорбафа золотныхъ, 6 портищъ камокъ Китайскихъ, 

иноходецъ съ конюшни, соболей сороками и парами на 210 рублевъ.
Генеральной Старшинѣ: Обозному, да Судьѣ по 40 соболей, по 60 рублевъ 

сорокъ да по парѣ соболей, по 10 рублевъ пара, да Обозному жъ объярь.
Другому Судьѣ, да Писарю, да Ясаулу, да 11 человѣкомъ Полковникомъ 

по объяри, да по 40 соболей, по 60 рублевъ.
Другому Ясаулу атласъ, 40 соболей, въ 30 рублевъ.
Хорунжему 10 паръ, въ 25 рублевъ.
Бунчюжному объярь, 5 паръ соболей, по 3 рубли пара.
5 человѣкомъ Полковникомъ по атласу, по 40 соболей, по 60 рублевъ 

сорокъ.
Гетманскимъ дѣтямъ 2 человѣкомъ по 40 соболей, по 70 рублевъ сорокъ, 

да по изорбафу, да по объяри.

Во 195 (1687) году:
Къ бывшему жъ Гетману 2 клейнота, запанъ алмазный въ золотѣ, да чепь 

золотая.

* За учиненіе вѣчнаго миру съ Польскимъ Королем.
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Во 196(1688) году:
Нынѣшнему Гетману, Ивану Степановичю, за обраніе ево, 40 соболей, въ 

200 рублевъ, да атласъ.
Генеральной Старшинѣ и Полковникомъ по 40 соболей, по 50 рублевъ 

сорокъ, да по парѣ соболей, по 10 рублевъ, да по атласу человѣку.

Въ томъ же во 196 году*:
Гетману кафтанъ, байберекь золотной, съ пугвицы золотыми и съ алмазы, 

въ 800 рублевъ.
Генеральной Старшинѣ 7 человѣкомъ объяри по 6 аршинъ, по 2 пары 

соболей, по 15 рублевъ пара.
6 человѣкомъ Полковникомъ по байбереку Нѣмецкаго дѣла, по 2 пары 

соболей, по 15 рублевъ пара.
7 человѣкомъ Полковникомъ же по байбереку Московскаго дѣла, по 2 пары 

соболей, по 15 рублевъ пара человѣку.

Во 198 (1690)году:
Гетману бархату 12 аршинъ изорбафа, 2 байберека, 2 портища атласу, да 

косякъ атласу Китайскаго, 4 косяка камокъ лаудановъ, исподъ рысей черевей, 
исподъ песцовой голубой черевей.

Генеральной Старшинѣ 8 человѣкомъ по объяри, да по 2 пары соболей, 
по 20 рублевъ пара.

Полковникомъ 10 человѣкомь по атласу, да по 2 пары соболей, по 15 руб-
левъ пара.

Полковникомъ же 7 человѣкомъ по атласу, да по парѣ соболей, по 10 руб-
левъ пара человѣку.

Во 199 (1691) году**:
Гетману бархату 12 аршинъ, 2 изорбафа золотныхъ, 2 байберека, 2 атласа, 

5 косяковъ камки лаудановъ, мѣхъ лисей черевей, вь 100 рублевъ, другой мѣхъ 
песцовой хрептовой голубой, въ 45 рублевъ, третей мѣхъ песцовой же черевей 
голубой, въ 18 рублевъ съ полтиною.

2 сорока соболей, по 150 рублей сорокъ.
Генеральной Старшинѣ 8 человѣкомъ по объяри, мѣрою по 6-ти аршин, 

да 2 пары соболей, по 20 рублевъ пара человѣку.
Полковникомъ Городовымь 10 человѣкомъ по атласу, мѣрою по 11 аршинъ, 

да 2 пары соболей, по 15 рублевъ пара человѣку.
Полковникомъ же Охотницкимъ 7 человѣкомъ по атласу, мѣрою по 11 ар-

шинъ, да по парѣ соболей, по 10 рублевъ пара человѣку.

* За Самарское городовое строеніе.
** За увѣщание Запорожцовъ, и за посылку гонца его въ Волоскую землю, и за удержаніе 

своевольцовъ, и за обережение Самарскихъ городовъ, и за отпускъ къ Москвѣ Хана Крымскаго 
гонца, и за посылку въ Польшу для провѣдания воинскихъ вѣдомостей.
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Въ 200 (1692) г., Февр. въ 1 чис.*:
Гетману сосудъ хрустальной, оправленъ въ золотѣ съ каменьи.
Бархату 12 аршинъ.
Объяри золотной, по ней травы золотные и серебряные, 19 аршинъ.
Объяри себеряной, по ней травы золотные, мѣрою 10 аршинъ, 2 чети.
2 портища байберековъ.
2 портища атласовъ.
5 косяковъ камокъ лаудановъ.
Исподъ рысей лапчатой.
2 сорока соболей, по 150 рублев сорокъ.
Генеральной Старшинѣ 8 человѣкомъ по объяри, мѣрою по 6 аршинъ, да 

по 2 пары соболей, по 20 рублевъ пара.
Полковникомъ Городовыхъ полковъ 10 человѣкомъ по атласу, мѣрою по 

11 аршинъ, да 2 пары соболей, по 15 рублевъ пара человѣку.
Охотныхъ полковъ Полковникомъ же 7 человѣкомъ по атласу жъ, мѣрою 

таковы жъ, да по парѣ соболей, по 10 рублевь пара человѣку.

Въ 200 же году, въ Августѣ**:
Гетману кафтанъ аксамитной золотой на соболяхъ, съ четырьмя пугвицы 

золотыми, съ каменьи съ алмазы, и съ яхонты, и съ изумруды, въ 800 руб-
левъ.

8 человѣкомъ Генеральной Старшинѣ по объяри, мѣрою по 6 аршинъ, да 
по 2 пары соболей по 15 рублевъ пара.

Полковникомъ Городовымъ и Охотницкимъ 17 человѣкомъ по байбереку 
Нѣмецкаго дѣла, мѣрою по 10 аршинъ, по 2 пары соболей, по 15 рублевъ пара 
человѣку.

Въ 201 г. (1693), Февр. въ 12 д.***:
Гетману бархату гладкого 12 аршинъ.
Объяри золотой травчетой 11 аршинъ.
Атласу золотного 12 аршинъ.
5 косяковъ камокъ лаудановъ.
2 сорока соболей, по 200 рублевъ сорокъ.
Исподъ рысей черевей, во 100 рублевъ.
Генеральной Старшинѣ 8 человѣкомъ по объяри, мѣрою по 6 аршинъ, по 

2 пары соболей, по 20 рублевъ пара.
Полковникомъ Городовымъ и Охотницкимъ, всего 17 человѣкомъ, по атла-

су, мѣрою по 11 аршинъ, да по 2 пары соболей, по 15 рублевъ пара человѣку.

* За его Гетманской скорой воинской походъ къ Переяславлю противъ многочисленныхъ 
Крымских и Бѣлогордцкихъ Ордъ, и что тѣ Орды возвратились съ урономъ, и за посылку за тѣми 
непріятели выборныхъ полковъ.

** За отвращеніе отъ Самарскихъ и малороссійскихъ городовъ Салтана съ воромъ 
измѣнникомъ Петрушко.

*** За отвращеніе жъ Нурадына Салтана и вора измѣнника Петрушки отъ Полтавы.
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Въ 202 г. (1604), Дек. въ 31 д.*:
Гетману объяри золотной травчетной 11 аршинъ, атласу золотного 12 ар-

шинъ, 2 байберека.
2 атласа, мърою по 12 аршинъ портище.
5 косяковъ камокъ лаудановъ.
2 испода рысьихъ, по 100 рублевъ исподъ.
2 сорока соболей, по 200 рублевъ сорокъ.
Да Гетману жъ послано з дворцовъ запасовъ.

Въ 202 году:
Бочка ренскаго.
500 лимоновъ.
 Свѣжіє рыбы:
Бѣлуга большая, въ 30 рыбъ.
 Соленые рыбы:
3 бѣлуги урлюшныхъ большихъ.
Теша бѣлужья.
5 тешъ добрыхъ Астраханскихъ.
20 спинокъ провесныхъ и семогъ свежихъ.
10 семогъ свѣжесольныхъ.
100 стерлядей свѣжихъ.
Бочка уксусу Новгородцкаго.
10 ведръ масла орѣховаго.
Генеральной старшинѣ 8 человѣкомъ по объяри, мѣрою по 6 аршинъ, да 

по 2 пары соболей, по 20 рублевъ пара человѣку.
Полковникомъ Городовымъ и Охотнымъ 17 человѣкомъ по атласу, по 

11 аршинъ, да по 2 пары соболей по 15 рублевъ пара человѣку.

В 203 г. (1695), Нояб. въ 18 д.**:
Гетману кафтанъ золотной съ запаны, исподъ соболей пластинчатой съ 

хвосты, въ 1000 рублевъ.
Бархату 12 аршинъ.
Изорбавь золотной.
Атласу золотного тожъ.
2 портища байбереку, по 12 аршинъ.
5 косяковъ камокъ лаудановъ.
Мѣхъ рысей, во 100 рублевъ.
Да на шапку лисица чернобурая, въ 20 рублевъ.
Да на шапку жъ 5 паръ соболей, по 20 рублевъ пара.

* За посылку ратныхъ людей подъ Казыкерменъ и въ Бѣлогороцкую Орду, и за присылку 
многихъ языковъ.

** За посылку жъ ратныхъ людей подъ Очаковъ и въ Бѣлогородцкую Орду, и за многія съ 
непріятели бои, и за взятіе многихъ же языковъ.
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Въ 203 году:
Бочка ренского.
500 лимоновъ.
 Рыбы свѣжей:
Бѣлуга большая, въ 30 рыбъ.
20 бѣлухъ.
10 семогъ.
100 стерлядей.
Бочка уксусу Новгородцкаго.
10 ведръ масла орѣховаго.
Генеральной Старшинѣ 8 человѣкомъ по бархату, по объяри золотной 

травчатой, по атласу, по камкѣ лауданной, по 3 пары соболей, и въ томъ числѣ 
по одной по парѣ, по 20 рублевъ пара, да по 2, по 15 рублевъ пара.

Черниговскому полковнику, которой былъ посыланъ въ Бѣлогородчину 
Наказнымъ, бархатъ объяръ золотная, объярь двойная, изорбавъ серебреной, 
атласъ, камка, пара соболей, въ 20 рублевъ, 2 пары по 15 рублевъ.

16 человѣкомъ Городовымъ и Охотницкимъ Полковникомъ по бархату, 
по объяри струйчатой золотной, по атласу, по 3 пары соболей, по 10 рублевъ 
пара человѣку.

Въ 204 г. (1696), Дек. въ 1 д.*:
Гетману кафтанъ, атласъ золотной травы, золото съ серебромъ петельчаты, 

исподъ соболей пластинчатой, съ запаны алмазными, въ 1,800 рублевъ.
Сабля, оправа золотая съ розными каменьи, въ 540 рублевъ.
Бархату Венецыйскаго рутожелтаго, да атласу золотнаго, по 12 аршинъ.
Атласу золотнаго 11 аршинъ, 2 вершка.
Байбереку гладкого 24 аршина.
5 косяковъ камокъ лаудановъ розных цвѣтовъ большой руки.
2 сорока соболей, по 300 рублевъ сорокъ.
2 лисицы чернобурыхъ, по 60 рублевъ лисица.
5 паръ соболей, по 20 рублевъ пара.

Въ 204 году:
Бочка ренскаго.
500 лимоновъ.
 Рыбы свѣжіе:
Белуха большая, въ 30 рыбъ.
20 бѣлугъ.
100 стерлядей.
10 лососей.
Бочка уксусу Новгородцкаго.
10 ведръ масла орѣховаго.
Генеральной Старшинѣ: Обозному, 2 человѣкомъ Судьямъ, Писарю, 2 чело-

* За Казыкерменскую службу въ 203 г.
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вѣкомъ Ясауломъ, Хорунжему, Бунчюжному, всего 8 человѣкомъ: бархату Флорен-
скаго, по 10 аршинъ, 8 портищъ матерей золотныхъ, и въ томъ числѣ 5 портищъ 
байберековъ, 3 портища атласовъ, всѣхъ по 10 аршинъ, да атласу гладкаго по 
10 аршинъ, камки лаудану пополъ 9 аршина, по 3 пары соболей, по 20 рублевъ 
пара, по 40 соболей, по 150 рублевъ сорокъ человѣку.

10 человѣкомъ Городовымъ, да 7 человѣкомъ коннымъ и пѣхотнымъ Пол-
ковникомъ же, обоего 17 человѣкомъ: бархату Флоренскаго, да атласу гладкаго, 
по 10 аршинъ.

Имъ же по портищу золотному, и въ томъ числѣ 15 портищъ байберековъ, 
2 портища объяри травчатой золотной, мѣрою всѣхъ 10 аршинъ, по 3 пары со-
болей, по 20 рублевъ пара, по 40 соболей, по 150 рублевъ сорокъ человеку.

Въ 205 (1697), Дек. въ 31 д.*:
Гетману бархату Венецыйскаго 12 аршинъ.
Атласу золотнаго, да объяри золотной, по 12 аршинъ.
2 байберека, 2 атласа, мѣрою по 12 аршинъ.
5 косяковъ камокъ лаудановъ большой руки.
2 сорока соболей, по 200 рублевъ сорокъ.
Да на шапку 5 парь соболей, по 25 рублевъ пара.
Мѣхъ соболей пластинчатой, въ 300 рублевъ.

Въ 205 году:
Бочка ренскаго.
500 лимоновъ.
 Да рыбы свежей:
Бѣлуга большая, въ 30 рыбъ.
20 бѣлугъ.
100 стерлядей.
10 лососей.
Бочка уксусу Новгородцкаго.
10 ведръ масла орѣховаго.
Генеральной старшинѣ 8 человѣкомъ, вмѣсто бархатовъ Венецыйскихъ, по 

байбереку золотному, да по объяри двойной гладкой, да по камкѣ лауданной, 
по парѣ соболей, по 20 рублевъ, по другой по парѣ жъ соболей, по 15 рублевъ 
пара человѣку.

Полковникомъ Городовымъ и Охотнымъ, всего 17 человѣкомъ: по объя-
ри двойной гладкой, да по атласу, по парѣ соболей, по 15 рублевъ пара, да по 
другой по парѣ жъ соболей, по 10 рублевъ пара человѣку.

Бархатъ и байберека золотные по 10 аршинъ, объяри по 6 аршинъ, камки 
лауданы по 9 аршинъ, атласы по 10 аршинъ.

* За посылку подъ Азовъ ратных людей съ Наказнымъ, и за походъ Ево Гетманской на 
Берестовую, и за удержаніе Хана от Азовской помочи.
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Въ 206 г. (1698), Февр. въ 9 д.*:
Гетману бархату Венецыйскаго 12 аршинъ.
Атласу золотнаго 11 аршинъ.
Атласу жь золотнаго 12 аршинъ.
Байбереку гладкого 24 аршина.
Атласу гладкаго 24 аршина.
5 косяковъ камокъ ладудановъ.
5 паръ соболей, по 25 рублевъ пара.
Исподъ соболей пластинчатой, въ 300 рублевъ.
2 сорока соболей, по 200 рублевъ сорокъ.
 З дворцовъ запасовъ:
2 бочки ренскаго.
500 лимоновъ.
 Свѣжіе рыбы:
Бѣлуга большая.
20 бѣлугъ малыхъ.
100 стерлядей.
10 лососей.
Бочка уксусу Новгородцкаго.
10 ведръ масла орѣховаго.
Генеральной Старшинѣ 8 человѣкомъ, въ томъ числѣ Обозному, 2 человѣ-

комъ Судьямъ, Писарю, 2 человѣкомъ Ясауломъ, Хорунжему: атласу золотнаго 
по 10 аршинъ, объяри гладкой по 6 аршинъ, камки лаудану по 9 аршинъ, по 
парѣ соболей по 20 рублевъ, по другой по парѣ по 15 рублевъ.

Бунчюжному объяри золотной 10 аршинъ, объяри гладкой 6 аршинъ, 
камки лаудану 9 аршинъ, пара соболей въ 20 рублевъ, другая въ 15 рублевъ.

Полковникомъ Городовымъ 10 человѣкомъ: Черниговскому, Кіевскому, 
Стародубскому, Миргородцкому, Полтавскому, Лубенскому, Прилуцкому, Нежин-
скому, Переяславскому, Гадяцкому: объяри гладкой по 6 аршинъ, атласу гладкаго 
по 10 аршинъ, по парѣ соболей по 15 рублевъ, по другой по 10 рублевъ.

7 человѣкомъ коннымъ и пѣхотнымъ Охотнымъ Полковникомъ: объяри 
гладкой по 6 аршинъ, атласу гладкаго по 10 аршинъ, по парѣ соболей по 15 руб-
левъ, по другой по 10 рублевъ.

Стольнику Ивану Обѣдовскому: Бархату Флоренскаго 10 аршинъ.
Атласу золотнаго 10 аршииъ.
Атласу гладкаго 10 аршинъ.
Камки лаудану 8 аршинъ.
3 пары соболей по 15 рублевъ пара.
Двумъ Наказнымъ Городовымъ Полковникомъ, которые были въ Тавани въ 

осадѣ: Василью Ялоцкому, да Андрею Яковлеву: объяри по 6 аршинъ, атласу по 
10 аршинъ, по парѣ, соболей, по 15 рублевъ, по другой, по 10 рублевъ пара.

* Съ Стольникомъ Иваномъ Таракановымъ, за походъ плавкой къ Казыкерменю и за осадное 
сидѣнье ратныхъ людей чрезъ четыренедѣльное время, и за посылку на выручку ратныхъ же 
людей регименту Ево и Кошевого з Запорожцы.
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Въ 207 г. (1699), Ген. въ 18 д.*:
Гетману бархату Венецейскаго, да байбереку золотнаго, по 12 аршинъ.
Байбереку золотаго жь 11 аршинъ.
2 портища байбереку, 2 портища атласу, мѣрою по 12 аршинъ портище.
5 косяковъ камокъ лаудановъ большой руки.
5 паръ соболей, по 25 рублевъ пара.
2 сорока соболей, по 200 рублевъ сорокъ.
Исподъ соболей, въ немъ 92 пластины, цѣною въ 300 рублевъ.
 Да з дворцовъ запасовъ:
2 бочки ренскаго.
500 лимоновъ.
 Свѣжіє рыбы:
Бѣлуга въ 30 рыбъ.
20 бѣлугъ мѣрныхъ.
100 стерлядей.
10 лососей.
Бочка уксусу Новгородцкаго.
10 ведръ масла орѣховаго.
Генеральной Старшинѣ: Обозному, 2 человѣкомъ Судьямъ, Писарю, 2 чело-

вѣкомъ Ясауломъ, Бунчюжному, Хорунжому, всего 8 человѣкомъ: байбереку зо-
лотнаго по 10 аршинъ, объяри гладкой по 6 аршинъ, камка лауданъ по 9 аршинъ, 
по парѣ соболей по 20 рублевъ, по другой парѣ, по 15 рублевъ пара человѣку.

Полковникомъ Городовымъ 10 человѣкомъ, Охотнымъ 7 человѣкомъ, всего 
17 человѣкомъ: объяри гладкой по 6 аршинъ, атласу по 10 аршинъ, по парѣ со-
болей, по 15 рублевъ, да по другой, по 10 рублевъ пара человѣку.

А нынѣ Гетману, Генеральной Старшинѣ и Полковникомъ Великаго Госу-
даря жалованья послати, и что послать, о томъ Великій Государь Царь и Великій 
Князь Петръ Алексьевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержець, 
что укажетъ?

Источники Малороссийской истории, собранные Д.Н. Бантыш-Каменским. – Ч. 2. 1691–1722. – 
М., 1859. – С. 14–22.

№ 240

1678 р., квітня 13. Батурин. – Універсал гетьмана Івана Самойловича про 
призначення Федора Мовчана полковником прилуцьким

Іоанъ Самойловичъ, гетманъ з Войскомъ его царского пресвѣтлого вели-
чества Запорозким.

Ознаймуемъ симъ нашымъ писанем паномъ обозному, судѣ и acаулови 

* За походъ Ево сею Перекопскою стороною подъ Тавань, и за посылку Кошевого Атамана 
съ войскомъ Низовымъ и Полковникомъ Кіевскимъ, и иныхъ ратныхъ людей, плавкою на низъ 
Днѣпра въ Лиманъ, для войсковаго промыслу надъ непріятели бусурманы.



427№ 241 .   1680  р . ,  травн я  26 .  Бат урин

полковымъ, также сотником, атаманомъ городовымъ и сѣлским, и всему стар-
шому и менъшому полку Прилуцкого товариству, тут же войтомъ, и всѣмъ 
посполитим людемъ, в том полку мешкаючымъ, обывателемъ. Поневаж Іванъ 
Маценко, бывшый полковник ваш прилуцкий, доброволне зреклъся своего 
старшынства и за оное намъ подяковалъ, а старшина вашого ж полку тут в 
Батуринѣ, бувшая з товариствомъ певнымъ, за позволенем нашымъ, згодливимы 
голосами своими на той полковницкий урядъ пана Федора Мовчана обволали 
над собе вынесли. Теды и мы, его, пана Мовчана, знаючы быти в Войску За-
порозком заслужоного, годного и до дѣлностей рыцерскихъ способного мужа, 
цале на том старшинствѣ потвержаемъ. Где оразъ нашъ унѣверсалъ ему, по-
мененному полковникови прилуцкому, подавшы, мѣти хочемъ и приказуемъ, 
абы оному все старшое и меншое полку Прилуцкого товариство, належитое 
пошанованъе и всем поволное послушенство отдавали. Знаючи о томъ, иж 
онъ, помененъний панъ полковникъ, всякого доброго и послушного миловати, 
а спротивного и непослушного, подлугъ слушности и заслуги, кождого карати 
маетъ, на тое власть совершенъную оному даемъ.

В Батуринѣ 13 априля, 1678 року.
Звышменованный гетман, рука власна.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 538. – С. 734.

№ 241

1680 р., травня 26. Батурин. – Універсал гетьмана Івана Самойловича пол-
ковникові Іллі Новицькому щодо плати охочекомонним козакам за їхню 
службу, аби й надалі справляли її “не лениве”

Івань Самойловичъ, гетманъ з Войскомъ его царского пресвѣтлого вели-
чества Запорозкимъ.

Пану Іляшови Новицкому, полковникови Войска его царского пресвѣтлого 
величества Запорозкого комонному охочому, сотником, атаманом и всему полку 
товариству, доброго од Господа Бога узичивши здоровя, ознаймуем, иж хотячи 
мы цѣлорочные ваши ку его царскому пресвѣтлого величества маестатови, и 
реементу нашому зычливе роненые працы ласкою нашою реементарскою наго-
родити, посылаем од боку нашего пана Івана Ломѣковского, товариша значного 
войскового, которому з скарбу нашего войскового, давши певную суму, злеци-
лисмо оному, абы онъ грошовым всѣх вас, уважаючи по годности и заслугах, 
уконтентовал датком. А в. м. вдячне грошей оных принявши, абысте в далший 
час зичливые монаршому его царского пресвѣтлого величества маестатови, и 
нам реементарови хотили отдавати услуги, и где того потреба звычная укажет, 
не лениве, але то хочъ попрацовати, будучи и в далший час неотмѣнной ла-
ски наший ку собѣ надежными, жадаем. Той же васъ упоминаем, абысте без 
указу и позволеня нашого в самохотные в поля походы не вдавалися и ватагъ 
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одправовати не важилися, анѣ в полкъ з нищим переходити, але на тое собѣ 
реементарского нашого ожидали указу, которий, если того слушная указоватимет 
потреба, зашлемо пану полковникови вашому, а пан полковникъ вамъ оный 
указ освѣдчити повинен будет. При том Господу Богу васъ поручаемъ.

Данъ з Батурина, мая 26, року 1680.
Звыш менованний гетман, рука власна.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 567. – С. 756–757.

№ 242

Бл. 1681 р. – Привілей на звільнення від державних податків і повинностей 
власності, відписаної османським великим везіром Кара Мустафою Пашою 
до доброчинної фундації (вакфу) у селищі Новосілка Подільського айлету з 
вислужених ним маєтностей з вичерпним переліком державних податко-
вих та службових повинностей податного населення провінції Каманіче

[…] Згадана вище Новосілка, а серед приналежних їй помістя (чіфтлік) 
Новосілка, поле Слободи, поля, знані як Княгинин і Фундушче, разом з їхніми 
приналежностями, додатками, полями, прибутками, зі звичайними мюлька-
ми (приватновласними маєтностями), землями, водами, пагорбами, річками, 
плодовими й іншими деревами, огорожами, лісами, гаями, пустирями, пасо-
виськами, дубовими гаями, бродами та перевозами, соляними та селітряними 
копальнями, як відомими, так і тими, що стануть відомими, які знаходяться у 
їхніх межах, а так само з осілими селянами, вештаками, їхніми дітьми, випли-
ваючими за шаріатом (священним мусульманським правом), десятинами та 
податками, встановленими імперським кануном (законодавством), подушними 
іспендже (земельний податок) і джизьєю (податок з немусульман), подушним з 
нововлаштованих садиб (зіяде-ї джизьє), “повітряними” (нерегулярними) по-
датками, штрафами, публічними та приватними відуморщинами, прибутками 
від затриманих волоцюг і втікачів, вірами, прибутками від власності відсутніх 
та зниклих осіб, доходами від продажу втікачів невільників і невільниць (на 
яких їхні власники не заявили свої права), та усіма зібраними “повітряними” 
та іншими податками, як зазначеними, так і не зазначеними, були “відділені 
від каламу” (себто зняті з обліку центрального уряду) та “відрізані від стопи” 
(виведені за шлях офіційних наглядачів), і надані у найповнішим чином вільну 
та незалежну власність шляхетному везіру, найяснішому муширу (“тому хто дає 
знак”*), який наказує лавам племен, їх високості Великому Везіру Мустафі Паші – 
най Всевишній Аллаг продовжить його славу – на винагороду його попередніх 
великих заслуг, порад та опіній, наділених усероз’яснюючою думкою, які були 
надані під час здобуття та підкорення вищеозначеної провінції, умиротворення, 

* Титул верховного везіра Османської імперії.
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укладання миру та демаркації кордонів. Вищеозначені села з пойменованими 
полями, приватновласними маєтностями та землями, розташованими в їхніх 
межах і кордонах, з їхньою реайєю* та підданцями й усіма родами десятин, по-
датків, іспендже, джизьєю, зіяде-і джизья, і, коротко кажучи, усіма “повітряними” 
й іншими податками у вищеозначений спосіб і манер були віднесені до інших 
приватних маєтностей вищезгаданих їх високості везіра, і стали придатком його 
інших шляхетних вакфів.

Він (великий везір), згідно з висловом “становище засновника вакфу є 
подібне до суворого наказу Пророка”, перерахував та пояснив у своїй вакфійї 
(установчій грамоті на вакф), відповідно до якої належить діяти, що ці місце-
вості були надані та пожалувані йому славним імператорським листом і що 
відповідно до імперського мюльк-наме (диплому на власність), врученого в його 
шляхетні руки, вони були занесені у детальний і скорочений реєстри як “від-
ділені від каламу” та “відрубані від стопи”, що мають свободу та винятковість, 
власник яких може чинити з ними як йому захочеться і заманеться, позаяк його 
власність є звільнене від податків держання, вільне і незалежне.

Землю і реайю вищеозначеного села та поля виключено і звільнено від 
надзвичайних урядових податків (аваріз-і діваніє), періодичних надзвичайних 
податків (текаліф-і орфіє), примусових контрибуцій, примусового продажу зер-
на [за пониженими державними розцінками], оплатами на заміну продуктових 
поставок та провінційних “тяжких податків” (текаліф-і шакка); також – від 
мінерських робіт, насипання і копання, будівництва мостів, патрулювання лі-
сів, ремонтування фортець, транспортних послуг, постачання дров та пороху, 
відварювання селітри, постачання боєприпасів, возіння гармат, служіння про-
відниками та дозорцями на гірських проходах, запису дітей до корпусу пажів, 
коротко кажучи – від усіх служб і податків, що накладаються імперськими 
указами. Бейлербеї, кадії, збирачі податків, заступники бейлербеїв, воротарі 
та їхні підлеглі, а також субаши (поліцейські) від цього часу не можуть там 
зупинятися, а усі мешканці є виключені з оподаткування й абсолютно вільні 
від постоїв і вітальних грошей, надання провізії та еквівалентних оплат, по-
стачання дров і корму худобі, наймання хлопців і дівчат на тяжку роботу, ви-
плат на підкови, кровних грошей, штрафів та інших подібних текаліф-і орфіє 
та текаліф-і шакка.

Позаяк вищеозначене село з його приналежностями та полями утворюва-
тиме справжню приватну маєтність (мюльк) і благородний вакф вищезазначених 
їх високості [Кара Мустафи Паши], її належить тримати та управляти мюте-
веллі (завідувачам) та їхнім заступникам як звільненим від податків і вільним, 
“відділеним від каламу” та “відрубаним від стопи”, що тішиться свободою, 
незалежністю, законним статусом вакфу, довірою. Якщо хтось із реайї скоїть 
тяжкий злочин, потрібно діяти, як наказує шаріат, і ніхто з боку бейлербея та 
інших не повинен втручатися і карати. З допомогою всевишнього Аллага їм 
належить бути вкрай пильними, щоби не стати об’єктом погрози, висловленої 
у благословенному вірші: “Прокляття Аллага впаде на плем’я гнобителів”.

* Від араб. “паства”, податний стан в Османській імперії.
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Відповідно до речення славного імперського наказу такого змісту, благосло-
венний наказ був надісланий цьому смиренному слузі. Згідно з імператорським 
ферманом [вищезазначений зміст] було виписано і вияснено в цьому місці.

Бідний
Ібрагім,
писар
кінець

Kołodziejczyk D. The Ottoman Survey Register of Podolia (ca. 1681). Defter-s mufassal-i Eyalet-i 
Kamaniçe. Part 1. Text. Translation, and Commentary. – Cambridge, MA; Kyiv, 2005. – P. 279–280. 
Переклад з османсько-турецької мови.

№ 243

1683 р., січня 18. Батурин. – Універсал гетьмана Івана Самойловича про об-
винувачення колишнього полковника переяславського Думитрашки Райчі 
“в принятю з противной сторони листов” та про проведення у цій справі 
суду в Переяславі

Іванъ Самойловичъ, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвѣтлого ве-
личества Запорозкимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанемъ всей старшинѣ и чернѣ Войска За-
порожского, а меновите пану полковникові переяславскому, обозному, судіи, и 
асауломъ полковимъ, сотникомъ, атамановѣ городовому, и всему старшому и 
меншому товариству тамошнему, ижъ маючи мы у вѣдомости нашей справу пана 
Думитрашка Райчи, якая въ принятю зъ противной сторони листовъ на оного 
сыномъ священника баришовского доводится, яко велѣлисмо его, Думитрашка, 
и того живого свідка до часу слушного въ Переясловлѣ держати за калауромъ 
и обецалисмо отъ боку нашего зеслати туда, въ Переясловъ, особъ для чиненя 
суду, такъ теперъ, жичачи правомъ пристойнимъ справу тую скончити, жеби 
если окажется быти виннимъ, набылъ належитого караня, зсилаемъ от боку 
нашего рейментарского особъ, розумъ маючихъ досконалій, п. Михайла Вуе-
хевича, товариша значного войскового, п. Андрея Василіевича, писара судовъ 
войсковихъ, и п. Василія Гуменского, судію полку Нѣжинского, злецивши имъ, 
жебы подлугъ артикуловъ правнихъ поступуючи, первѣй, на томъ сыну свяще-
ника баришовского суровою с питкою о поданю листовъ досконалого доводу 
домоглися, а потомъ, если с тоей с питки о листахъ такихъ доводъ окажется, 
его, Думитрашка судили и декретовали на каране. А яко зъ сими особами, 
отъ насъ зосланними, пану полковнику переясловскому и старшинѣ полковой 
тамошней, также и товариству значному на пристойномъ мѣсцу для учиненя 
тоей справи суду, сполне засѣсти належить, такъ сіе зосланіе отъ насъ особы 
без пана полковника, старшини полковой и значного тамошнего товариства, 
того суду зачинати и кончати не маютъ, для чого пану полковнику приказуємо, 
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абы въ той мѣре указу нашему рейментарскому и самой слушной повинности, 
своею зъ старшиною полковою и значнимъ товариствомъ заседѣнемь зполнилъ 
и учинилъ досить.

А якій початокъ и конецъ суду того будеть, тое маетъ бити виразне за-
писано, жебы якъ намъ рейментарові, такъ и кождому, было о томъ відомо.

Данъ въ Батурині, осмогонадцеть генваря, тисеча шестьсотъ осмъдесятъ 
гретого году.

Звышъменованній гетманъ, рука власная.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 605. – С. 791.

№ 244

1683 р., липня 16. Варшава. – Лист королівського підканцлера Яна Гнін-
ського до магістрату м. Львова з рекомендацією міського синдика Міхала 
Григровича на посаду судового писаря

Clarissimi et nobiles viri dni et amici honorandi
Non ambigo ze wmmpp przeniknąwszy ex alto wszytkie przysługi fidem illiba-

tam, y w functiach mieyskich dexteritatem szlachetnego Michała Grygrowicza syndyka 
wmciow illam iustitiam in partiendis officiis ktorą wszytkie status et civitates vigent 
zachowacie, ze y onemu debitum virtutis stipendium wakuiące pisarstwo sądowe 
ex eodem motius iustitiae ofiarowac zechcecie. Do czego aby eo dignius accedere, 
y osobliwy respekt wmciow nad sobą pozyskac tym prędzey mogł, wnoszę za nim 
moię listowną instancyą do wmmpp aby in solatium prac swoich na kilku seymach 
y seymikach cum invidia osoby et discrimine zycia swego dla zazczytu wmciow y 
całego miasta podiętych to officium notariatus zgodnym consensem wmmpp otrzy-
mał. Cedet to iemu nie tylko in censum za dawne przysługi iego, ale tez in arram 
alacrioris obsequis w ktorym się będzie poczuwał obligowanym: mnie zas gdy ta moia 
interpositia pondus swoie u wmciow odbierze do wyswiadczenia zyczliwosci moiey; 
ktorą wmmpp iako dignissimo magistratui, y całemu miastu zwykłem applikowac, 
pociągnie. Jako tego ktory iestem clarissimum dominum virum.

W Warszawie die 16 july 1683 r.
Ad officiam praesens Joannes Gninski PK

ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 433, арк. 1–2. Оригінал. Мова польська, латинська.
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№ 245

1685 р., липня 12. Батурин. – Універсал гетьмана Івана Самойловича охоче-
комонному полковникові Іллі Новицькому про відправлення з військовим 
канцеляристом Григорієм Болдаковським річної платні полковому това-
риству із застереженням тримати вірність Війську Запорозькому

Іоань Самуйловичъ, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвѣтлого ве-
личества Запорозкимъ.

Пану Іляшу Новицкому, полковниковѣ комонному Войска ихъ царского 
пресвѣтлого величества Запорозкого, обозному, асауловѣ, сотником, атаманом, и 
всякому того полку рядовому товариству, доброго от Господа Бога мѣти зычим 
здоровя. Вѣдомо вам старшимъ и меншимъ тое, же ми, яко з початку васъ, до-
брихъ молодцовъ, удержавши под рейментом нашим, всегда вамъ ласку нашу 
рейментарскую щире оказовали, и до служби пресвѣтлих монарховъ нашихъ 
российских, на защит отчистого нашого Малоросийского Краю приспособля-
ли, такъ и тепер мѣемъ вас, а и в далший час мѣти хочем в ласкавом нашом 
гетманском респектѣ, а то для того, иж естесме статечны постоянны в своей 
противко монарховъ вѣрносты, и в належной нам рейментаровѣ зычливости и 
послушенствѣ, а тут сами ви, добрии молодци, уважиты можете, же тая ваша 
под. православними царями нашими служба доброю и правдивою будучи, есть 
вам в славу и в пожитокъ, в славу такую же славится статечностю своею, на 
всѣ сторони, же щире великимъ государем монархамъ своимъ прияете, и нам, 
гетмановѣ, оддаете послушенство, а в пожитокъ таковий, же добровѣрними 
християнами будучи, стережите вѣри своей православной християнской, з чо-
го вам от Творца Святосущаго Бога будет нагорода, а от монарховъ милост. А 
так ми тую службу вашу, рейментар, маючи в очах нашых, чиним тепер вамъ 
з мѣсца нашого гетманского з Скарбу Войскового такую дорочную нагороду, 
же всякому з васъ рядовому товаришу видѣляем звыклый з респекту нашого 
даток, которий через умислного висланого нашого п. Григоріа Булдаковского, 
канцеляриста войскового, посилаючи, тое вам залецаемъ, абысте приняли вдячне. 
А яко во всѣ прошлые лѣта статечност свою безпорочно под рейментом нашим 
заховалисте, так и в пришлий час найдуйтеся в той же статечности, заробляючи 
собѣ на имя доброе, на далшую милост монаршую и на ласку нашу. Тут и пере-
сторогу нашу даемо вамъ, абысте шалвѣром и баламутом не имали вѣру, котрие 
добрих и цнотливих звыкли зводит, залецаючи ласку лядскую, старовѣчних 
незичливцовъ наших, якие то ляхи николи нам добра не зычачи, всегда братю 
нашу ошуковали, и на гакъ згуби видавали, яко то и тепер, котории з сторони 
нашой, на обманъ их на той бокъ Днъпра позабѣгали, марне гинут, через що 
многих не стало, и остатка нестатечных певне не станет. Албо вѣмъ потужная 
бѣсурманская рука, едно их мечем зносит, другое забирает в неволю, а ляхи 
тилко свою цѣлост щитячи, и городовъ крѣпших держачися, нашими неуважни-
ми и праве дурними людми охвотними дѣру своее згуби затикают. Упоминаем 
теди вас старших и добрих молодцовъ, нехай незычливие зводителние голосы 
не мают межи вами мѣсца, нехай межи вами всими будет товариская истинная 
любовъ, и ку нам рейментаровѣ сполная ваша навсегда зычливость, которая би 
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не дала межи вами гнѣздитися шкодливим плевеламъ. А ми, як передъ сымъ 
мѣли вас в ласцѣ нашой, так и в пришлый час, поки рейменту нашого станет, 
николи ласки нашої противко вас не отменим. Абысте при том цвиченю, около 
дѣлъ военных не забували, жадаем васъ о тое, аби у васъ било оруже певное 
доброе, и не без порохового запасу, кгди жъ военному чоловѣку и при покою 
всегда потреба до дѣл военных мѣти готовост, при том и повторе вамъ зычимъ 
доброго здоровя.

З Батурина, 1685 року, мѣсяца іюля 12.
Звышменованний гетман, рука власна.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – 
К.; Львів, 2004. – № 624. – С. 811–812.

№ 246

1686 р., лютого 27. Жовква. – Позов великого коронного гетьмана Станіс-
лава Яблоновського від імені жидачівських міщан проти намісника пан-
цирної корогви київського каштеляна і жидачівського старости із звинува-
ченням останнього у службових зловживаннях, утисках і порушенні прав 
жидачівських міщан

Stanisław Jan na Jabłonowie Jabłonowski, wojewoda i generał ziem ruskich, 
hetman wielki koronny, buski, świecki starosta, ręką swą, jegomości panu namiest-
nikowi i całej kompanii chorągwi pancernej jegomości pana kasztelana kijowskiego, 
starosty żydaczowskiego, wydaję ten mój pozew jeden za trzy władzą urzędu mego 
hetmańskiego, rozkazując, abyście się waszmoście nadzień ósmy miesiąca marca tam, 
gdzie natenczas rezydować będę, osobiście stawili na instancyą sławetnych obywatelów 
miasteczka Żydaczewa jako aktorów, którzy waszmościów pozywają o to, że waszmo-
ście w pomienionem miasteczku, dach tylko sam pozwolony na konsystencyi mając, 
ważyliście się tamże krzywd, szkód, aggrawacyj, wiolencyj i excesów naczynić, jako 
o tern inkwizycye i juramenta latius edisserunt. Zaczem stawcie się waszmoście na 
pomieniony termin pod ostrością artykułów wojskowych. A ten pozew woźny wynieść 
powinien i jego relacya u xiąg ma być zeznana i na termin przyniesiona.

Działo się w Żółkwi, vigesima septima Februarii, millesimo sexcentesimo oc-
togesimo sexto anno.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej. – Lwów, 1868. – T. І. – № 57. – S. 84. 
Мова польська.
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№ 247

1688 р., вересня 16. Батурин. – Універсал гетьмана Івана Мазепи канцеля-
ристові Климентієві Радичу на с. Карасинівку “до ласки військової”

Іоанъ Мазепа, гетманъ з Войском ихъ царского пресвѣтлого величества 
Запорожскимъ

Пану полковникови Войска ихъ царского пресвѣтлого величества За-
порожского кіевскому, сотникови, атаманови, также войтовы и бурмистромъ 
козелскимъ и кождому, кому о томъ належатыметъ вѣдати, ознаймуемъ, ижъ 
респектуючи мы на щуплое новое жите п. Климентія Радича, канцеляристу на-
шого войскового и вѣдаючи з предложеня, же и отець его небожчикъ непослѣдніе 
въ войску отправовалъ услуги, на которихъ и голову свою положилъ, знаючи 
теж, же и онъ всегда до услугъ нашихъ войсковихъ здатися можетъ, надаемо 
до ласки нашое войсковое селце, зовемое Карасиновку, в сотнѣ Козелской лежа-
чое, и млинъ вдовы Лебедихы, тещѣ его, на греблѣ мѣской Козелской стоячій, 
которая то гребля любо з ласки нашой надана есть пану полковниковы, однако 
овій млинъ виймуемъ симъ нашимъ унѣверсаломъ з владзи п. полковника, а 
заховуемъ при немъ, Климентію Радичу, позволяючи спокойней онымъ владѣты 
и часть войсковую розмѣровъ отбирати на свое вспарте домовое. Зачимъ мѣти 
хочем и приказуемъ, абы яко самъ п. полковникъ, такъ и старшина козелская 
въ спокойномъ владѣню, яко преречоного селца, так и млина вишъ описанно-
го найменшой не чинили перешкоди, а войтъ села оного з громадою аби ему, 
Климентію Радичу, всякое чинили послушенство и отдавали повинность, для чего 
сей нашъ унѣверсалъ оному давши, власною подписалисмо рукою и войсковою 
печатю ствердиты росказалисмо.

Данъ въ Батуринѣ, 16 дня септеврія, року 1688.
Звишмъменованній гетманъ, рукою власною.
Съ подленнимъ свидѣтелствовали:
Обозний полковий Зѣновій Борсукъ
Судія полковий Стефанъ Барановскій

Універсали Івана Мазепи (1687–1709). – Ч. 1. – К.; Львів, 2002. – № 88. – С. 139–140.

№ 248

1688 р., жовтня 22. Батурин. – Повідомлення гетьмана Івана Мазепи в Мо-
скву про надходження до Коша платні, про що його поінформували листом 
від кошового отамана і старшини

Божиею милостию пресветлейшим и державнейшим великим государем 
царем и вел. князем Иоанну Ал., Петру Ал. и великой государыне, благоверной 
царевне и вел. княжне Софии Ал., всея В. и М. и Белыя Росии самодержцем, 
московским, киевским, владимерским, новгородским, царем казанским, царем 
астраханским, царем сиберским, государем псковским и вел. князем литовским, 
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смоленским, тверским, волынским, подолским, югорским, пермским, вяцким, 
болгарским и иных государем и великим князем Новгорода низовские земли, 
чернеговским, резанским, полотцким, ростовским, ярославским, белоозерским, 
удорским, обдорским, кондийским, витепским, мстиславским и всея северныя 
страны повелителем и государем иверския земли, карталинских и кгрузинских 
царей и кабардинское земли, черкасских и горских князей и иных многих госу-
дарств и земель восточных и западных и северных отчичем и дедичем и наслед-
ником и государем и обладателем вашему ц. пресв. в-ву Иван Мазепа гетман з 
войском вашего ц. пресв. в-ва запорозким, пад до лица земного пред пресветлым 
в. ц. пресв. в-ва маестатом у стопы ног монаршых, смиренно челом бью.

По указу монаршом вас пресветлейших и державнейших великих государей 
и великой государине в. ц. пресв. в-ва при вашом монаршом годовом на войско 
запорозкое низовое присланом до нас жаловане для безпечнейшого запроваже-
ня оного на местце належитое посылалем я от себе нарочно аж до Сечи самое 
сотника батуринского Дмитра Нестеренка, который отселя з Батурина вашого 
ц. пресв. в-ва Малыя Росии з поддячым Андреем Щоголевым до Новобогоро-
дицкого города, а з Новобогородицкого от думного дворянина и воеводы и 
наместника волоколамского Григория Ивановича Косогова з приданым порут-
чиком пристойне при вашом милостивом монаршом жалованью ездил на Кош, 
где вцеле тое вашого ц. пресв. в-ва милостивое жалованье атаману кошовому з 
старшыною и всему тамошному войску есть отдано, отколь он сотник сегодня 
22 октоврия повернулся ку мне и подал мне лист з Коша писаный, в яком он 
атаман кошовый зо всем товариством за присланье того вашого монаршого ми-
лостивого жалованья покорне благодарствуючи, вам великим государем и вел. 
государине в. ц. пресв. в-ву обещаются вашому царскому пресветлому величе-
ству при належитой статечности верно служить и мне гетманови послушными 
быти, о чом для известнеишого донесенья вам великим государем и великой 
государине тот лист, з Запорожья до мене писаный посылаю в приказ Малыя 
Росии. При сем яко наипокорней отдаюся премилосердой вашего ц. пресветл. 
вел-ва благостине.

З Батурина октоврия 23 року 1688.
Вашего царского пресветлого в-ва верный поданный и найнижайший слуга 

Иван Мазепа гетман войска вашего царского пресветлого в-ва запорозкого.

Яворницький Дмитро. Джерела до історії запoрозьких козаків // Яворницький Дмитро. Твори 
у 20 томах. – Том 3, книга 1. – К.; Запоріжжя, 2008. – С. 136–137.
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№ 249

1689 р., березня 4. – Витяг з османського реєстру службових пожалувань 
(тімарів) у провінції Каманіче про тімар вершника Гюсейна з Болу, нада-
ний на його вимогу на заміну іншого, з поясненням складових прибутків 
та умов користування – проживання державця на Поділлі та участі в ім-
перських воєнних кампаніях

Округа (нагіє) Іжван санджаку Каманіче
Тімар Гюсейна [з] Болу

Село Калюс, приналежне до згаданої 
[округи]
Прибуток 35 тисяч
з нього [на користь Гюсейна] 5 ти-
сяч

Село Мовчани близько Шаргорода, 
приналежне [окрузі] Могиліва;
залишене селянами; щорічний при-
буток приблизно 4000 акче, з того [до 
тімару] – 1000 [акче]

Разом: 6000 [акче]
Середнього зросту чорноокий, з розведеними бровами, власник цього 

документа Гюсейн з Болу, один з державців тімарів Кам’янецього санджаку, 
повернув свій берат (привілей) з проханням надати йому знову тімар вартіс-
тю у 6 тисяч акче у селі Калюс Жванецької нагіє та інші села за умови, що він 
житиме у згаданому санджаку і братиме участь походах. 21 рамадану 1093 р. 
[23 вересня 1682 р.] відповідно до нового скороченого реєстру (іджмаль-і дже-
дід) та листа про призначення, на його вимогу було видане подання для того, 
щоби отримати покровительський привілей (берат). Писано того самого дня 
року 1093 у богохранимому місті і фортеці Каманіче.

[Приписка на полі] Позаяк [Гюсейн] дезертував, відповідно до наказу 
Каграмана Паши, коменданта Кам’янця, подання було видане Халілові 12-го 
джумада-іль-еввель 1093 р. на прохання Магмуда мір-алая (командира полку) 
Каманіче.

Kołodziejczyk D. The Ottoman Survey Register of Podolia (ca. 1681). Defter-s mufassal-і Eyalet-і 
Kamaniçe. Part 1. Text. Translation, and Commentary. – Cambridge, MA; Kyiv, 2005. – P. 18. Переклад 
з османсько-турецької мови.

№ 250

1689 р., серпня 11. Кіш. – Лист кошового отамана Івана Гусака до гетьмана 
Івана Мазепи з нагадуванням про висловлене раніше проханням порушити 
клопотання перед царем щодо надання жалування за “прямую службу и 
радение”

Как мы преж сего писали до вашей милости, так и ныне, предлагая то, 
что мы как всегда сердечною нашею истинною верность по присяге нашей, 
учиненной пред престолом Божиим на верную службу и радение и подданство 
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завязали есмы крепко, то и присягою утвердили душами нашими по истинной 
правде служити будем их царскому пресветлому величеству верно, как и служим 
и всего добра им, великим государем, нашим их царскому величеству всеусердно 
желаем, а к прислуге высочайшему престолу их монаршескому и за достоинство 
их царского величества головы свои молодецкия готовы есмы полагати и кровь 
свою проливати, всегда им служа великим государем, а они, великие государи 
наши, их царское пресветлое величество, видя вашу таковую верную службу, 
готовы нас в милости своей государской и призрение соблюдати, о чем мы покор-
ственно просим вашей государской милости чесного ходатайства к их царскому 
пресветлому величеству, чтоб нам их царского величества Войску Запорожскому 
было милостивое призрение и жалованье за нашу прямую службу и радение и 
ватаги от сего времени были к нам пропущены з запасы, о чем и паки за наши 
ходатайства просим, и ведомость какую у себя имеем о неприятелех, ведомо 
чиним, что выходцы сказывают, что цесарь христианский помощию и милостию 
божиею счастливо турков, обретающихся под Андреянополем, разгромил и все 
войско розбил турское, вмале самого цесаря турского в руки не взял и едва 
ушел в город Андреянополь; а и ныне сказывают, что цесарь христианский с 
войсками своими под городом тем в осаде турков держит и мочно де ему тот 
турской столной город взять, в чем Бог ему да пособит.

Посем предаемся милости вашей и с Коша августа в 11 день 1688* г.
Вашей милости всех благ усердно желателный Иван Гусак, атаман кошевый 

Войска их царского пресв. в-ва Запороского низового с товарством.

Яворницький Дмитро. Джерела до історії запорозьких козаків // Яворницький Дмитро. Твори 
у 20 томах. – Том 3, книга 1. – К.; Запоріжжя, 2008. – С. 166–167.

№ 251

1690 р., травня 8. Київ. – Лист гетьмана Івана Мазепи до козацької стар-
шини з повідомленням про надіслання їм жалування – річного борошна та 
грошей з Переволочанського перевозу – та з переконанням у необхідності 
негайно припинити “ганебное примирье” з “бесурманами” і відновити вій-
ськову кампанію, аби більше на себе “не затягали гневу монархов своих 
и у всего света ганбы”

Мои ласкавые приятеле и братья, пане атамане кошовый и все старшое 
и меншое товариство войска их ц. пр. в-ва запорож. низового. Повернувшися 
ко мне посланец мой от ваших милостей з Запорожья, подал мне ответний 
лист ваш, в котором вы такую речь на наши упоминанья выписуете, яка еще 
некоторие трудности до розорванья з бесурманами примирья вашего нам пре-
кладает и будто в том примирью есть вам пожиток, а над все потребуете собе 
вспоможенья грошового и борошенного, которое кгды вам от нас оказано будет, 

* 1689
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то вы оное свое примирье зараз розорвите и промисл над нимы неприятелями 
чинити зачнете, з яковым своим словом и перед сым до нас ваши милости 
отзывалистеся, яко теды пожитку вам з того примирья нет, так и трудность 
жадная до розорванья оного не окажется, бо що за пожиток, що вы, братья 
наши, православние християне, з нимя бесурманамы примирившися, одну тую 
волность от ных маете – рыбу и зверь без перешкоди ловяти, а оны, бесурмане, 
при том примирью вас не опасаючися частокрот и сым и тим боком Днепра 
чамбули свои отправуют и християн православных в поганскую свою ловят 
неволю, що и сами выдите, же теперь при вашом примирью оны бесурмане не-
которые ватаги в Блу* потрусыли да подобно и в Миюсе и Калмиюсе никого не 
минули, чого в тие часи, як война у вас з нимы отпрововалася, оны поганце не 
могли доказати. А до розорванья примирья якая бы вам мела быти трудность, 
кгди ж не остаются у вас жадный такие добра и оседлости ваши, которие бы 
за розорваньем примирья востатнее небезпечонство остатися мели, а всякие з 
вас добрии молодце чирствость и рицерскую отвагу маючи, не тилко собе при 
помочи божои не дадут шкодити, але и над ними неприятелями могут всегда 
чинити поиск, якови кождому з вас тое явно, же не через примирья таковыи, 
але через уставычнии против их бесурман военние бои и через отвагу рицеров 
добрях войско запорозкое низовое здавно у монархов своих отбырало славу и 
повагу, а так и теперь есля тут от городов при уставичных чулостях наших, 
первей Рубан асавул полковый комонный з товариством громил у Мотренина 
втарчку бесурманскую и всю на голову знесши взял девяти язиков; потом Иван 
Искра, асаул бывший полковый полтавский на вершине Вовчой громил втарч-
ку неприятелскую, в которою не тилко всех поганцов знесл на голову и ясирь 
взятии и статки под Орелскими городками занят и отнял, але и живцем взял 
деветнатцети человека, а на сых днех чамбул неприятелский, под Белою Церквою 
будучи добрии молодци полку перяславского сполне з паном Семеном Палеем, 
злегшися за Гнилим Текичем, тож значне громили, ясир одобрали и язиков на-
брали, за що отдаем хвалу Господу Богу. Теды барзей вам войску низовому для 
отваги власне и для боев военных там на Кошу найдуючомуся потреба продком 
своим ревновати, жебысте не примирьем тим, мимо волю пресветлих монархов 
своих учиненным, але промыслами военнымы по указу их монаршом им при-
милосердным монархам своим прислуговалися и заробляли собе на похвалу. 
Що учинете в. м. без жадного откладу для того, жебысте болшей на себе не 
затягали гневу монархов своих и у всего света ганбы, кгди ж згола не пристоит 
вам рицорским людем, небы домовником яким, в том примирье теперь отпо-
чивати, коли увесь свет христянский з бесурманамы всего света християнскаго 
ворогами войну точить. Мы по писму вашому, якое нас зайшло по празднику 
воскресения Господня, врозумевши, иж до розорванья того примирья добрими 
своимы умыслами скланяетеся, а тилко потребуете, жебы вам наперед хлебом 
для поживленья и грошми для сторожи вспоможенье от нас учинено.

Донеслисмо на ту причину и великим государем их ц. пр. в-ву; теды оны 
пресветлейшие и премилосерднейшие монархи наши, объясняючи вам свою пре-

* Ймовірно йдеться про Білу Церкву.
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милосердную милость и верачи вам, же вы болше того примирья з бесурманами 
держати не будете, але подлуг своее присяги верно им пресветлим монархом 
служачи, за промисл военний против ных, неприятелей, озметеся, указали и 
похвалили нам послать борошно годовое и гроши з перевозу Переволочанского 
прошлого лета, прибравши о чем и поважную грамоту свою монаршую до вас 
писати изволили, про то мы без жадного продолженья з тоею монаршею гра-
мотою выправуем Матвея Шендюха, обозного полкового нежинского, и Семена 
Ялинского, товарища значного полку чернеговского, при которих посылаем вам 
гроши все перевозные, якие прошлого лета прибралися, о которих старшина 
переволочанская, як много их есть сведоцство, повынна выдати, а посылаем вам 
и борошно годовое, що обое от рук посланнях наш их примете, а без жадное 
отмови и отволоки тое ганебное примирье откинте, а в божий час за доброе и 
славное дело, за промисли военние озметеся. З чим як скоро окажется, так за-
раз будет вам прислано монаршое милостивое их ц. пр. в-ва жалованье и мы, 
щисмо обецали, на двеж нынешнее посылки з скарбу войскового часткою вас 
ласкаве обошлемо, яко теды маем невонтпливую надею, же за сым обосланием 
нашим хвалебне промисли военние зачнете, так жадаем пилно о скорий пре-
речоных посланних наших отпуск, иж бысмо могли о том к великим монархом 
нашим скорую принести ведомость.

При сем доброго от Господа Бога здоровья, щасливого и благополучного 
всем в. мстем повоженья и над преречоними неприятелями бесурманы зветяз-
ства и одоления упрейме зычим. З Киева 28 д. мая року от создания миру 7198, 
а от Рождества Христова 1690. Вашим мстем зычливый приятель Ив. Мазепа 
гетман войска их ц. пр. в-ва запорозкого.

Яворницький Дмитро. Джерела до історії запорозьких козаків // Яворницький Дмитро. Твори 
у 20 томах. – Том 3, книга 1. – К.; Запоріжжя, 2008.– С. 185–187.

№ 252

1690 р., листопада 17. Батурин. – Приписи (“устава”) Генеральної Військової 
канцелярії, визначені гетьманом Іваном Мазепою щодо норми місячного 
постачання на особу провіантом та готівкою (“на інші присмаки”) охоче-
комонного полку, зокрема, подвійної норми – для полкової старшини, на 
відміну від “рядового товариства”

Устава, писанная в канціляріи войсковой, ноеврія 17, року 1690.
Якое маетъ бити виживлене на мѣсяц товариству охотницкому комон-

ному.
Старшинѣ полковой, также й сотником, кождому з них особне на мѣсяц:
Муки житное два четверика.
Муки гречаное четверик.
Муки пшеничное четверик, а где пшеничной нѣт, то за пшеничную тоею 

мѣрою гречаной муки дати.



440 № 253 .   1690  р . ,  грудн я 6 .  Бат урин

Пшона четверик.
Соли гусок сорок.
На свѣчки шостак.
А на иншіе присмаки готових грошей золотих чотири.
Овъса осмачок двѣ, на товариша, а не на коня.

Рядовому товариству на мѣсяц:
Муки житное четверик.
Муки гречаное полчетверика.
Муки пшеничное полчетверика, а где пшеничное нѣт, то за пшеничную 

тоею ж мѣрою гречаной дати.
Пшона на двох полчетверика.
Соли гусок двадцять одному.
Вѣдро капусти.
Вѣдро бураков.
А на присмаки готових грошей полталяра.
Овъса осмачъка на мѣсяц, то ж на товариша, а не на коня.
Іванъ Мазепа, гетман Войска его царского пресвѣтлого величества Запо-

розкого.

Універсали Івана Мазепи (1687–1709). – Ч. 2. – К.; Львів, 2006. – № 86. – С. 131–132.

№ 253

1690 р., грудня 6. Батурин. – Наказ гетьмана Івана Мазепи про заборону ко-
закам з слободи Семенівки приймати в козацький реєстр тяглих людей

Их царского пресветлого величества Войска Запорожского гетман Иван 
Мазепа.

Вам, козакам в слободце Семяновце зостаючим, засылаем наш выразный 
указ, абысте вы, козаки тие, зоставлены були при козацкой волности, котрие 
сего прошлого лета, по указу нашом на службе монаршой под Казикерменом 
найдовались. А надто если бысте вы якого человека з тяглих людей важилистеся 
до своего козацкаго реестра приймовати, теди далисмо такую моц панеи тоее 
слободки, абы она такового брала под свое послушенство. А вы за таковый свой 
поступок будете шванковати на войсковых волностях.

Дан в Батурине, декаврия 6-го, року 1690.
Звыш менованный гетман, рукою власною.

Універсали Івана Мазепи (1687–1709). – Ч. 2. – К., Львів, 2006. – № 88. – С. 133.
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№ 254

1693 р., лютого 27 – 1695 р., серпня 9. – З журналу видатків гетьмана ко-
ронного Олександра Яблоновського із зазначенням розміру винагороди 
воякам, у т. ч. козакам, за взятих язиків, привезення листів та “відомостей”, 
за агентурні послуги, та кошти на їх утримання і відрядження

Diariusz wydatków wojennych od 1693 do 1695 […].
Anno D[omi]ni 1693-tio

Mensis januaris.
d. 3 jan[uaris]. Przyjechał z wiadomośćią towarzysz z Białej Cerkwi, którego j. 

m. p. Borkowski posyłał na szpiegi za Dniepr, wziął na strawę zl. 6 przy ekspedicyej 
falendysza łokci 5 a zl. 10 gotowizny zl. 50….zl. 106. Przyjechał sotnik Samusiow 
[…]

d. 27[02]. Pisało się za Dniepr do p. Mazepy, hetmana, aby pod tym praetekstem 
sam jechał (?) do niego j. m. p. Borkowski, pułkownik, i mógł wyrozumieć łepiej, 
na jaką się miedzy niemi zanosi impreze. […]. Od Samusia, hetmana nakaznego, 
przyjechało sotników 2 do Grodna, czerni z nimi 12, z listami do króla j. m. i do 
mnie, prowadzili turczyna i lipkę, który od nuradyn sołtana jachał z listami do paszy 
kamienieckiego […]

Anno D[omi]ni 1694 […]
d. 28[04]. Tegoż dnia sędzia pana Samusia, hetmana nakaznego, przyjechał 

samotrzeć na strawę i ad d. 25 marty ad 28 aprilis. Na dzień po f. 5 sukna francuskiego 
łokci 5 po f. 13. Gotowizny fl. 30 kozakom dwom po fl. 15 facit. […]

d. 18 maj. Kozacy z listami przyjechali od Pałeja na strawę, fl. 15. […]
d. 28 juny. Pisarz Iskry, pułkownika kozackiego, samopięć mieszkał przez niedziel 

pięć we Lwowie, na pięcą ze skarbu, czekając dla pułku w pole natrawił z kozakami 
fl. 100, nie mogąc doczekać przy ekspedycyej, wziął f. 70. Facit ……250.

d. 14 [09]. Od Pałeja dwa sotnicy i 40 czerni przyprowadzili języków dwoch, 
a dwoch do króla j. mći; na strawę przez dni 4 zl. 240. Przy ekspedycyej sotnikom 
sukna francuskigo łokci 10 po zl. 13. Gotowizny po zl. 10. Facit. zl. 1330.

Przy odprawie z listami do Białej Cerkwi na drogę zl. 10 […]
d. 30. Sotnik Abazynów z kozakami dwoma przez niedziel 4 na strawę zl. 7. 

Temuż falendyszu łokci 5 po zl. 7 i talarów dwa. Kozakom poklaku łokci 10, gotowizny 
tymże zl. 14. Czyni zl. 114, 10. […]

d. 2[10]. Kozakowi postrzelonemu pod Kamieńcem zl. 14. […]
d. 29 […] Pacholikowi p. Gumińskiego, ucieklemu z galer tureckich, zl. 10. 

Kozakom zaporozkim z niewoli. zl. 9.
November
d. 1 9bris. Kozacy p. Samusia, hetmana nakaznego, Iskrzyni, Abazynowi, Jaremini 

przyjechali do uczynienia relatiej strony Budziak, a die 25 octobris ad 1mam 9bris na 
strawe brali po zl. 18. Przy ekspedycyej sotnikowi p. Samusia falendy łokci 5 po zl. 
8 i 9 zl. 20 kozakom jego poklaku łokci 5 i zl. 12. Item kozakom Iskrzynym dwom, 
Jareminów jeden, Abazynów jeden, kożdemu poklaku po łokci 5 po gr. 70 i gotowizny 
po zl. 12 dano. Czyni wsyzstkiego zl. 201 […].
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Cygańczuk, pułkownik Pałejów, przyjechał do Lwowa samosiedm, po zapłate 
i barwę wojsku swemu, natrawiła d. 22 8bris ad 1 – m 9bris na dzień po zl. 10. 
Facit. 110. […]

d. 18 Pałejowych kozaków w № 50 przyprowadzili języków, na Budziakach 
wziętych, tym przez dni trze na strawę zl. 150.

Tymże jadącym do króla j. mći z temiż językami zl. 300 za gorzałkę, co napili 
kozacy w gospodzie, zl. 12, czyni ….zl. 462. […]

Kozacy Samusiowi przyprowadzili języka na strawę zl. 15 sotnikowi sukna 
franc[uskiego] łok[ci] 5 i zl. 20 kozakom postaw poklaku g. 50 i g. 25.---zl. 165. 
[…]

December […]
d. 2 Xbris. P. Iskrzyckiemu, pułkownikowi kozackiemu przeszłemu, wzgłądem 

jego strat, na wojsko i w wojnie, zl. 300. […]
d. 7 Xbris. Kozacy pana Samusia, hetmana nakaznego, i p. Jaremy, pułkownika, 

przyjechali z wiadomośćią, tam na strawę tegoż dnia zl. 16. […]
d. 14. Obozny Samusiow samowtór, assawuła Barabaszów przyjechali dla płaty 

i barwy wojsku swemu, a d. 15 9bris ad 14 Xbris po zl. 6 oboznemu tuzinku łokci 5 
po zl. 6, gotowizny zl. 20; kozakowi jego poklaku łokci 5 po gr. 70 i zl. 12, assawułe 
tuzinku łokci pięci po zl. 5, piątych (?) sześć, gotowych zl. 20. Czyni…..zl. 293/20. 
[…]

d. 25 Xbris. Kozacy Pałejowi przyjachali z listami, tym na strawę zl. 6 na odprawę 
po zl. 10……zl. 26. […]

Kozakowi białocerkiewskiemu, który z wiadomośćią z Zadniepru przyjachał, 
tuzinku łokci 5, po zl. 6 i zl. 30.. zl. 60.

Anno Domini 1695. […]
d. 9[01]. Od Samusia, hetmana nakaznego, sotnik z 12 kozakami przyprowadził 

brańca i tatarów dwoch na szlaku kamienieckim wziętych, przez dni dziesieć na 
strawę po zl. 24 na dzień. Przy odprawie sotnikowi sukna francuskiewgo łokci 5 a zl. 
14. Gotowizny złotych 50, assawułe, chorążemu tuzinku łokci 10 i zl. 6 czerni № 10 
poklaku postawów № 2,5 a zl. 50 […] zl. 16 na 12. Facit. 437. […]

d. 25. Z Białej Cerkwi przyjechalo dwoch towarzyszów z wiadomośćiami od 
wojska moskiewskiego ze szpiegów na strawę zl. 12. […]

Maj […]
Kozacy Pałejowi przychodzili, strawę dało się im zł. 14. […]
August
d. 5 aug. [1695]. Szpak, sotnik Abazynów, przyprowadził dwoch turków samopiąt, 

bawił przez pięć dni, na strawę zl. 30 i przy expedycyej sukna francuzkiego łokci 5 i 
zl. 30, kozakom – postaw poklaku, a zl. 50 i po zl. 12. Czyni…….zl. 229. […]

d. 9. Od p. Samusia, hetmana nakaznego, przyjachał Ruban, sotnik, i kozaków 
7 przez dni 4 na strawę zl. 20 przy ekspedycyej sukna francuskiego łokci 5 i zl. 70, 
kozakom po łokci postawów dwa a gr. 50 i po zl. 10. Czyni – zl. 337 […].

Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Dz. Rękopisów, No 1949, S. 3–81. Оригінал. Мова поль-
ська.
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№ 255

1693 р., червня 27. Золотоноша. – Універсал полковника переяславського 
Івана Мировича про позбавлення посади сотника бубнівського Івана Ка-
невця (передусім – за “особливое недоброхотство до всего товариства”) і 
затвердження на цьому уряді Дениса Деркача

Их Царского Пресветлого Величества Войска Запорожского полковник 
переяславский Иван Мирович.

Вам, старшому и меншому сотне Бубновской товариству, доброго от Гда 
Бга узычивши здоровя и счасливого поволання, ознаймуем: иж прибувши до нас 
в Золотоношу килко десять товариства сотне вашой, перекладали нам деючиеся 
долегливости и особливое недоброхотство до всего товариства пана Ивана Ка-
невца, сотника вашого, же оный, на уряде зостаючи сотником, едно за неспособ-
ностью здоровя свого, другое, за недобростью своею, вельми вам всем, добрым 
молодцам, принаприкрился, и просили у нас, именем всех вас, абысмо его пана 
Ивана Каневца с уряду того сотницкого отставили, а на том уряде утвердили 
сотником пана Дениса Деркача, значного товариша и заслуженого в Войску За-
порожском. Теды мы, схилившися прозьбе вашой, ведаючи об нем, пану Денису, 
которого на уряд себе просите, ж он есть человек добрый, в воинских оказиях 
справный и до уряду сотницкого способный, посылаем з умислу высланного 
от боку нашого в сотню вашу и позволяем сему ж высланному нашому пану 
Евсею Карадже, товаришу войсковому, корогов сотницкую пану Денису вручити, 
а тут росказуем пану Ивану Каневцу, яко там же вам всему товариству за уряд 
подякувати, так, приехавши и до нас, належитий нам уклон отдати; котрого то 
новоизбранного сотника вашого чтете и яко старшему своему повинуйтеся, а 
он вас, всех добрых молодцов любячи, будет к вам ласков.

Дан в Золотоноші июня 27 дня, року 1693

Мицик Ю. Універсали гетьмана Івана Мазепи Свято-Михайлівському Золотоверхому монасти-
реві // Сіверянський літопис. – 2002. – № 2. – С. 31.

№ 256

1693 р., липня 13. Почеп. – Універсал почепівського сотника Наума Ноздрі 
козакам, братам Василеві і Федорові Соловкам та Тишкові Дименку про 
підтвердження за ними ґрунтів, з яких вони, як і раніше, зобов’язані да-
вати до скарбу по півпуда меду

Наумъ Григориевичъ Ноздря, сотникъ Войска их царского пресветлого 
величества Запорозского почеповскій.

Чиню вѣдомо симъ моимъ писаниемъ, кому бы о томъ ведати надлежало, 
мяновите атамановѣ куренному Рукавичинскому и всему товариству того ку-
реня, такъ тежъ войтови тамошнему з мужиками околичних селъ, ижъ Федоръ 
и Васка Яковлевичи Соловки, брати роженые, козаки, жители Азаровскіе и 
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Тишко Федоровичъ Дименокъ, жител Сѣтоловскій уезду Почеповского, про-
зентовали мне листъ Петра Рословца, здавна бывшого сотника почеповского, 
данный имъ на грунта Азаровские, в уездѣ Почеповскомъ найдуючіися, в том 
же кгрунте Азаровскомъ инвитомскомъ, прозиваемомъ кгрунте Котовщинѣ, же 
працею розробленную, теды и я, не нарушаючи листу рославцевского и прозбы 
них вишъпомененних трехъ особах (в семъ мѣстѣ на полстрофы разодрано)* и 
очину пилну варую и сурово приказую, абы никто не важился бити перешко-
дою в помененномъ кгрунтѣ з околичних суседей живучих в розних селах, под 
зарукою вини копѣ ста на вряды нашъ, а оны Соловки идуще нам повинни с 
помененной отчини на кождой давать до скарбу войскового полпуда меду, якъ 
и с прежде давали, що для лутшой моци и твердости симъ моимъ листомъ 
ствержаю и до рукъ имъ вышепомененнимъ особомъ казалемъ выдать сей мой 
листъ с подписом руки моей и с притисненіемъ печати урядовой.

Писанъ в Почеповѣ, 13 июля, року 1693-го.
Наум Ноздря, сотникъ вышъпомененный.
Свидѣтелствовали:
С подленнимъ чол полковой канцелярист Григорей Ицков.

Універсали Івана Мазепи (1687–1709). – Ч. 1. – К.; Львів, 2002. – Додатки. – № 35. – С. 573.

№ 257

1694 р., серпня 6. Краків. – Лист ректора Краківської академії Себастьяна 
Піскорського до магістрату м. Львова з рекомендацією доктора філософії 
Яна Мосціцького на посаду в міському уряді

Nobiles et spectabiles domini domini et patroni observandissimi
Decorae virtuti, et eruditioni, quamvis ubique terrarum, pretium sit, et amor, 

in locis nihilominus cultissimis (quam gloriam Leopolis vestra omni saeculo floruit, 
et huc usque floret) potissimum triumphat. Ac proinde ex g[e]n[era]li universit[a] tis 
n[ost]rae studio ad amplum in urbe v[est]ra meritorum theatrum vocatus excellens 
DM Joannes Moscicki phi[losophi]a doctor et professor, a nobilibus et spectabilibus 
dnasibus vestris, cum omnie fausto in patriam redit, non tam nobis opportunum visum 
est, insignia virtutis illius et eruditionis decora, p[raesen]tis testimonis vobis coram 
probare, quae omnia, occasio de vobis bene merendi facile revelabit. Quam id gratys 
omnibus prosecui, quod cara pignora vestra universitati nostrae excolenda concredant, 
eaque post honoribus nobiles et spectabiles dominationes vestrae exornent. Quidens 
etenim id propensae voluntatis vestrae in universitatem nostrum argumentum habetur. 
Pro qua nos mutuis studys cum nobilibus et spectabilibus dnasibus vestries certantes, 
nec non excellentem dnum professorem ulteriobus gratys et favoribus commendantes, 
impensius vovemus. Ut in gentilitys turribus vestris, pro quibus invicti roboris Leo 
Martius excubat; pax et omnigenae felicitatis abundantia, perennet.

* Текст, набраний курсивом, є поміткою копіїста, що не було відзначено в публікації 2002 р.
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Nobilium et spectabilium ddm
Datt[u]m Cracoviae anno D[omi]ni 1694 d[ie] 6 augusti
Parat primus ad obsequia m[agister] Sebastianus Piskorski MD et P Ac[ademiae] 

Crac[oviensi] Rector mppa
Nobilibus, spectabilibus et amplissimis d[omi]nis, d[omi]no proconsuli, et 

consulibus, inclytae vrbis Leopoliensis, dominis d[omi]nis et patronis observandssimis 
pateant.

Пе р е к л а д

Шляхетні та достойні пани, пани і шановні патрони
Той, хто прикрашений заслугами та вихованням, будь-де буде оцінений, і 

прихильність в будь-якому місці виплекати (як слава Львова вашого в усі віки 
квітне і квітнутиме й надалі) передусім зможе. І передбачливо із нашого універ-
ситету до великого в вашому місті публічного уряду покликаний високий доктор 
медицини Ян Мосціцький, доктор філософії та професор, який від славетних і 
достойних ваших мужів з усіма побажаннями до рідного міста повернувся, не 
стільки нами для користі [нашої] не помічений, скільки, будучи прикрашений 
інсигніями чеснот та ерудиції, що у присутності вашій легко засвідчить, усіляко 
заслужив на вашу прихильність. Як ця слава між усіма ділиться, відтак голова 
ваша університету нашому на виховання доручається, а потім чеснотами сла-
ветних і достойних мужів ваших оздоблюється. Сама лише прихильність наміру 
вашого в нашому університеті за аргумент вважатиметься. Що ми, взаємними 
знаннями з славетними і достойними вашими мужами певними, а також висо-
ким паном професором подальшою подякою і зичливістю забезпечені, урочисто 
обіцяємо. Щоб в рідних вежах ваших, над якими незламністю і силою лев війни 
чуває, мир і щастя всіляке, багатство довго тривало.

Шляхетним та достойним панам, дано в Кракові року Божого 1694, дня 
6 серпня.

Магістр Себастьян Піскорський, доктор медицини та ректор Краківської 
академії, рукою власною.

Шляхетним, достойним та найкращим панам, пану бурмістру та радним, 
жителям міста Львова, панам, панам і шановним патронам належиться.

ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 840, с. 1–2. Оригінал. Мова латинська.

№ 258

Друга половина XVII ст. – З опису подорожі османського мандрівника Евлія 
Челебі про двір кримського хана, уряд, курултаї, вищих урядовців, закони 
та державні ритуали в Кримському ханаті

Похвальба кьорюнюша – палацу достославних ханів. Позаяк з чоти-
рьох боків цього чарівного палацу – райські садки, він зветься Багчесараєм. З 
чотирьох боків цей палац подібний фортеці й оточений з усіх боків кам’яними 
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стінами […]. У чотирьох місцях є потужні та міцні залізні ворота. Ті ворота, 
що дивляться на північ, – Дарбхане-Капу (“ворота монетного двору”). У тій 
стороні є “кейкавусова” кухня, льох і палата чашнігірів (букв. “чашників”, себ-
то “куштувальників”) і кілерджиїв (“комірників”). Інші ворота, з південного 
боку, – Багче-Капу (“садові ворота”). Ще одні ворота, що відкриваються убік 
кибли (себто у напрямку Мекки), – це ворота Ескі-Кьорюнюш-Капу (“старі воро-
та кьорюнюша”). І є ще одні ворота, ворота Єні-Кьорюнюш-Капу (“нові ворота 
кьорюнюша”), через які проходять у гарем. Там стоять чорні аги (чорні євнухи) 
і є великі ворота гарему […].

У трьох місцях є кьорюнюші (зали засідань), в кожному з яких вміщується 
три тисячі осіб. Диван-хане (зал засідань дивану) татарською мовою звуться кьо-
рюнюшами. Один кьорюнюш – хана Сагіба Ґерея, другий – хана Бегадира Ґерея. 
І ще один новий кьорюнюш, який виходить на площу перед палацом – хана Іс-
лама Ґерея. У цих кьорюнюшах засідають хани, проводять шаганшагський диван 
за законами роду Чингіза, творять там суд і утверджують справедливість.

Опис дивану за законами, постановами та правилами Чингізовими. Спо-
чатку, якщо достославні зани вирішують провести засідання на троні якогось з 
кьорюнюшів, там збираються всі капи-кулу (букв. “раби порогу”, себто особисті 
раби хана) і карачі (князі чотирьох-п’яти найзнатніших кримських кланів). Кожен 
займає місце відповідно до звичаїв і правил. З правого боку могутнього хана 
сидить калга султан (перший заступник і спадкоємець трону), столицею якого 
в цій країні Криму є місто Ак-Месджит. Крім того, він править цілою східною 
частиною Криму до фортеці Керч і до району селищ Колечлі, разом 300 сіл.

Ліворуч від хана ситить нуреддін-султан (другий заступник і кандидат на 
трон), який завідує двомастами шістдесятьма селами від русла Качі до фортець 
Ґьозлев (суч. м. Євпаторія), Ор (Перекоп), Дженішке (суч. м. Генічеськ) і до 
фортеці Арабат. У присутності хана він розглядає петиції, що надходять з тих 
місць. Але високославний хан судить і калгу-султана, і нуреддін-султана, пише 
шагські ярлики (укази) та бітіки (листи), себто пишновеличну ханську тугру 
(монограму, якою завірялися ханські послання), і всім править.

Далі з правого боку стоять ганафітський шейхюльіслам і голови трьох 
інших мазгабів (правничих шкіл ісламу: ганафітів, шафіїтів, малікітів і хан-
балітів) – муфтії. З лівого боку стоять кадіаскер (головний суддя) Муртаза 
Алі Ефенді, нижче нього – міський мулла (правознавець) і 24 кадія (суддя) 
Кримського (пів)острова. Вони розбирають рішення, які надходять з їхніх каза 
(судових округ), вивчають і розв’язують суперечки і скарги. Не доведи Господи, 
якщо хтось з них порушить шаріат або несправедливо засудить якогось слабкого 
раба. На цьому зібрання татарські аліми (мудреці) забивають камінням кадія, 
який судить неправедно. Йому не дають ніякого помилування.

Ханський везір Сефер Газі Ага стоїть на ногах, іноді сідає на боці калги-
султана, іноді кетхюда капуджиїв (наглядач воротарів) проходжає перед скарж-
никами. А у самому дивані капуджиїв нема. Далі на ногах стоять от-аги (“аги 
вогнища” – стражники), вони стоять на чатах. Дефтердар стоїть на боці калга-
султана. А диван-ефенді (головний розпорядник дивану) стоїть на боці нуреддін-
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султана, а також інші урядовці і скарбники, мультазіми (службовці) та секретарі 
дивану, і всі інші писарі стоять на тому боці.

Після (завершення) дивану вони відбувають мусульманську учту. Серед 
різноманітних наїдків обов’язково повинна бути конина. Позаяк татарський 
народ тримається шафіїтського (насправді – ганафітського) мазгабу, в них до-
зволене вживання конини. В цій учті беруть участь разом з ханом калга-султан, 
нереддін-султан, муфтій, кідіаскер, міський мулла. Інші кадії їдять в іншому 
місці – з Шірінським беєм, Мансурлу й іншими мурзами (князями). З кетхюдою 
капуджиїв їдять аги капуджиїв. А капи-кулу наїдаються з дефтердар-беєм. А 
інші урядовці, мультазіми, аталики та от-аги їдять в іншому місці. А усі казак-
султани* їдять разом з султанами – дітьми ханів. Загалом у день високого 
дивану мусульманська учта відбувається у двадцяти двох місцях, усі часники 
дивану тамують голод, після цього творять молитву і вдячність. Амінь.

Решта законів Кримського краю. Власне, Кримський (пів)острів по колу 
є 776 миль. На цьому подібному до кола (пів)острові усього двадцять чотири 
кадилики (каза, судова округа). Призначення та звільнення кадіїв – в руках 
хана**. Крім тих чотирьох, які розташовані в еялеті Кефе, вони – в руках роду 
Османів.

Загалом у Криму сорок бейліків (князівств). Перший серед беїв – Ор-бей 
(князь Перекопської округи), який перебуває на самому кордоні. Він є власником 
прапора та барабана. Інколи цей бейлік надають казак-султанам.

За ним іде Шірін-бей, який за законом є ватажком двадцяти тисяч бойових 
вершників-татар. Шірінські беї походять від ханських доньок і належать роду 
Чингізовому. Оці Шірінські беї заволоділи Кримом ще раніше ханів […]. Усі 
кримські хани віддають своїх доньок за Шірінських беїв. Тому вони є ханськими 
зятями. Під рукою цього Шірін-бея є триста мурз з цього роду. Дійсно, все це 
плем’я – це один рід. Воно живе під Чатир-дагом у Нахшуванському ілі.

Другими по порядку є Шейхун-беї, третіми – Даїр-беї. Усі вони разом з 
десятьма тисячами вершників-молодців перебувають у розпорядженні Шірін-бея 
і йдуть у похід з калгою-султаном. Ліворуч від хана ходять у походи з нуреддін-
султаном (ногайські) беї Мансурлу, дуже хоробрий і богатирський рід. Їхнім 
родоначальником і проводирем є Газій Кая Бей. Він – ватажок двадцяти тисяч 
вояків з сагайдаками і в повному озброєнні, в тилягах і броньових шоломах, які 
ніколи не відверталися від ворога. Якщо відбувається якась битва чи сутичка, 
першими на невірних пускають коней разом з капи-кулу ці Мансурські беї. Під 
орудою Кая Бея перебуває сто сорок добірних мурз. У крилі нуреддіна в похід 
ідуть беї Мангит, беї Сархан, беї Шуджун і всі беї Орського іля. Але вище за 
всіх беїв – Шірін-бей.

На цьому Кримському (пів)острові […] є тисяча шістсот сіл і шість тисяч 
отарів, себто чифтліків (помість). З усіх сіл виходить сто тисяч вояків, а з ота-
рів – двадцять шість вояків. У походи йде сорок тисяч, а якщо хан зажадає, у 
бій йде вісімдесят тисяч татар, за винятком тих, хто залишається у Криму, тому 

* Принци без посад.
** Це твердження помилкове і суперечить наступному.
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що в самому Криму є чотири рази по сто тисяч бранців-козаків, чотири рази по 
сто тисяч казацьких дружин і три рази по сто тисяч їхніх синів і дочок, яких 
вони називають “копна”. А ще там є двадцять тисяч грецьких, вірменських та 
юдейських невірних. А франкських і мадярських християн нема. Через те, що в 
Криму стільки бранців-козаків, усі воєнні загони не виводять у похід. Тільки хан 
ходить у похід з вісімдесятьма тисячами вояків, які не мають іншої віри (крім 
праведної). Він мститься всьому Кафірістану (царству невірних) та юрмами ви-
водить їхніх дітей у Кримський (пів)острів, звідки їх вивозять у різні країни.

Крім цих вісімдесяти тисяч вояків, при хані у Багчесараї і його околицях, 
у селах і отарах постійно живуть капи-кулу. Їх доставили від султана Баєзіда 
хану Менґлі Ґерею з рабів Порогу Щастя як воїнів – стрільців з рушниць. У ті 
часи капи-кулу було лише дванадцять тисяч. З часом усі ці загони зникли і їх 
залишилося не більше трьох тисяч. Але вороги усе ще думають, ніби в Криму 
перебуває дванадцять тисяч капи-кулу. Тепер вони у становищі хан-кулу (хан-
ських рабів). Проте вони не татари. Це – цілий полк з дітей абхазів, черкесів, 
грузин. Від них ніколи не трапилося зради дому Османів.

Якщо рід Османів іде у похід, татарським ханам надсилають пашмак ак-
чеси (“гроші на черевики”), а також доставляють дванадцять тисяч золотих для 
жалування цим капи-кулу. Гроші ділять поміж капи-кулу. З повелительського 
хассу (уділу) за падишагським звичаєм утримання ханів становить нарівні з 
бейлербеєм Румелії сто тисяч акче. Їх беруть від митниці Кефе, рахунок ведуть 
емін (комісар) з дефтердарами і секретарями. Такий падишагський закон.

Ханам було жалувано два прапори, два санджака і байрака і військовий 
оркестр у сім рядів […].

Закони, звичаї та постанови кримських ханів – це дивовижне і чудернацьке 
видовище. Пишноти та величі, як в роду Османів чи в персидських шагів і в 
інших падишагів і королів, тут нема. Вони цього і не прагнуть, кажучи: “І на-
ших батьків і дідів ми цього не бачили” і не вводять новини.

Хай живе їхня сікке (монета) та хутба (заздравиця під час п’ятничної со-
борної молитви), тому що він (кримський хан) є господар власної монети. Акче 
роду Османів нема в обігу серед татар Кримського (пів)острова. Але у Кефе є 
в обігу. Вісім ханських акче складають один диргем. Це біле акче – кружальце 
з чистого срібла. На їхній монеті написано “Султан Мугаммед Ґерей Хан, син 
Селямета Ґерея Хана – най зростатиме (Божа) допомога. Карбовано у Багчесараї”. 
У цій країні нема срібних копалень. Вони плавлять незчисленну скарбницю, яка 
приходить від володарів невірних, і нарізають (на гроші).

У хутбі спочатку йде ім’я Аллага, потім Мугаммеда-Обранця, потім чо-
тирьох чистих друзів (праведних халіфів) і сина дядька Пророка (Аббаса), і 
мучеників Кербельського степу (Гасана і Гюсейна – синів халіфа Алі), потім 
слуги священних міст, владаря арабів і неарабів, двох Іраків, султана двох ма-
териків і хакана двох морів, султана Мегмеда Хана, сина Ібрагіма Хана, брата 
Ґазія Мурада Хана, сина султана Агмеда Хана, потім пана Кипчака і Солхата, 
владаря потуги і сили, султана Ґазія Мугаммада Ґерея Хана, сина султана Селя-
мета Ґерея Хана, сина султана […] кажуть до Сагіба Ґерея, Гаджжі Ґерея, Менґлі 
Ґерея ханів, поминають в хутбі предків ханів. Потів у проповіді промовляють 
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аят: “Воістину, Аллаг править справедливо і милостиво”, і закінчують хутбу. 
Рід Османів згадують першим, тому що він посідає престиж падишагів Мекки 
і Медіни. Призначення усіх ханів – в руках роду Османів. У хутбі першим іде 
ім’я роду Османів, і душі мучеників радіють. Усі проповіді, які читаються після 
хутби, усі аяти і хадіси хатіби присвячують священній війні проти злісних не-
вірних на заохочення до битви.

Воістину – це полк без фуражу і провіанту, муджагеди і газії на шляху Бо-
жим, добрі мусульмани. І держава їхня надійна, безпечна і справедлива […].

Опис усунення – з Божого повеління – Мугаммеда Ґерея хана, сина Се-
лямета Ґерея хана, най милує його Аллаг! По волі Аллага […] на третій день 
благословенного свята (зу-ль-гідже 1076/ 26 травня 1667), усі достойники Криму 
ходили один до одного в гості, а від Порти прибув гірський татарин з везірських 
аг, татарин на ім’я Сюлейман Ага, однорукий солак (султанський гвардієць), від 
[великого везіра] Фазила Агмеда Паші Кьопрюлюзаде, з падишагським ферманом 
і листами. Їх було зачитано у ханському кьорюнюші. Коротко це був такий лист: 
“Мугаммед Ґерей, колишній хан Криму. Щасливий падишаг Мекки та Медини 
усуває тебе від царювання у Криму і жалує ханство сину Чобана Ґерея [Аділь-]
Ґерею Хану. Замість покійного Сефера Ґазі Аги нехай везіром буде його син Іс-
лам Ага, нуреддіном – Мубарек Ґерей Султан, а калгою – Кирим Ґерей Султан. 
Вони невдовзі прибудуть до Криму з військом вілаєту Озю (Очакова), військами 
Молдавії та Валахії. Коли прийде моє миролюбне писання, підкоріться падишаг-
ському наказові і прибувайте з усіма султанами до Порогу Щастя, і тоді тобі з 
султанами будуть надані більші милості, ніж належать за законом […]”.

Коли цього страшного листа було прочитано в дивані і оголошено усьому 
кримському народові, в ханському кьорюнюші відбулося його обговорення, або 
великий кенгеш. О Боже Великий! Кримське військо хвилювалося, здіймалося 
та вирувало подібно до моря. Усі карачі хвилювалися і волали, і звідусіль хо-
дили хвилями. Усі капи-кулу, щойно почалося обговорення, вигукували: “Ні, 
ми – раби хана. Але ми капи-кулу з тих дванадцяти тисяч, які ханам послав 
султан Баєзід Хан з роду Османів. Хоч би хто був ханом, нехай прибуває, най 
змилостивиться Аллаг”.

Карачі, бадраки і ногаї, шіріни і мансури схвилювалися і запропонували 
тисячі речей. Кінець кінцем вони так ні до чого і не домовилися […].

На ранок хан з відбірними воїнами виїхав з Багчесарая разом з вінцем і 
троном, втіхами і щастям, жінками і палацами. З молитвою і закликами вий-
шов він з палацу і підійшов до підніжжя шибениці, що напроти Багчесарая, 
спішився, сотворив подвійний намаз і промовив: “Боже мій! Позбав життя тих, 
хто позбавив мене трону і вінця, ти, о падишаг і творець, – чорного везіра, 
каймакама, дефтердара Гюсейна Агу, капуджи-баши Халіля Агу, і нехай у ско-
рому часі голова їхнього падишага прибуде на майдан страти. А цей Кьопрюлю-
оглу – аби він не дожив до старості!” Потім він прочитав “Фатіга” (1-шу суру 
Корану) і по-молодецьки скочив на арабського огира. Коли вони рушили у 
путь, усі карачі і бадраки зібралися перед ханом і промовили: “Наш хане! Куди 
їдеш?” Хан одповів: “Я відправив Гаджі Ґерея та Крим Ґерея, щоб взяти в облогу 
місто Кефе і відрізати їм воду. Сам я виступаю, щоб розбити табір біля Білої 
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Скелі (Ак-Кая)”. Усі карачі зраділи цій новині і заспокоїлися. Вони промовили: 
“Позаяк ти, наш хан, воюєш тепер з османцями, пожалуй карачі сто кошелів, 
і тоді ми битимемось з османцями”. Хан промовив: “Зберемося в одному місці 
і біля Ак-Каї проведемо кенгеш. Після того, як ми зберемося в одному місці, я 
вас пожалую добрами” […].

Опис прибуття нового татарського хана. 1077 року, місяця зу-ль-гідже, 
на третій день, у день свята Жертвопринесення, у порт Кефе прибула султанська 
ескадра з 15 галер під орудою Капудана Омар-заде Паші. Коли він став на якір, 
з усіх кораблів, що стояли у гавані, було дано вітальний залп з гармат та муш-
кетів, і так вшановано капудана-пашу. На одній з цих галер знаходився новий 
кримський хан – Чобан Ґерей хан. Хан був на кораблі капудана-паші 3 дні і 3 
ночі, і кримському народу повідомили, що прибув новий хан. Тоді Кефе стало 
подібне до моря. Навіть на широких вулицях було не пройти від тісняви […].

На четвертий день Ак Мегмед Паша (губернатор Очакова) і Сархош Ібрагім 
Паша, губернатор (валі) вілаєта Кефе, усі достойники і шляхетні люди прибули 
на галеру, зустріли його і з великою процесією проводили його у дім Мегмеда 
Баки Челебі у Кефе. У фортеці гримнув салют військових гармат бал-ємез (довгі 
гармати великого калібру). Потім у Кефе прибули з Кримської країни з юрмами 
татарських вояків калга-султан, нуреддін-султан, Іслам Ага – син покійного 
ханського везіра Сефера Газі, дефтердар Іслам Ага, везір попереднього хана 
Мегмеда Ґерея хана Кайтас Ага, кадіаскер Муртаза Алі Ефенді і багато тисяч 
кримських знатних людей, щоби величезною процесією супроводжувати хана 
для його воцаріння на троні в Багчесараї. […]

На в’їзді до міста [Багчесарая] усі знатні особи – кримські карачі, шірінці 
та мансурці, сіджевутці й аргинці, даїрлі та мангити, улани і бадраки, усі капи-
кулу, усі мурзи, імами, хатіби, мудреці (улема) і аскети, шейхи і усі суфії виши-
кувалися у велику процесію і супроводили хана у багчесарайський кьорюнюш, 
і той посів на троні. Шейхюльіслам оперезав хана мечем і вручив йому Високе 
Писання (Коран) зі словами: “Мій падишаг! Не чини нічого супротивного мудрій 
Книзі Божій!” Поза тим він прочитав [усі] сім аятів “Фатіги” (початкової сури 
Корану), і всі бідняки і багатії промовили: “Благословен будь!”. Потім спочатку 
мудреці, потім везіри, шірінці і мансурці, і усі інші визнали владу хана. Було 
спечено багато коней і приготовано багато тисяч блюд і тисячі чудових наїдків, 
усі поїли, були промовлені молитви та похвали. […]

Evliya Çelebi, Seyahatnamesi / hazırlayan Kilisli Rif’at Bilge. – Istanbul: Devlet Basimevi, 1928*. – Çilt 
7. – S. 599–606; Çilt 8. – S. 31–33. Переклад з османсько-турецької мови.

* Переклад російською надруковано в: Эвлия Челеби. Книга Путешествия. Турецкий автор 
Эвлия Челеби о Крыме (1666–1667 гг.) / Перевод и комментарии Е. В. Бахревского. – Симферополь, 
1999. – С. 43–112.
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№ 259

Друга половина XVII ст. – З праці османського енциклопедиста Гюсейна 
Гезарфенна Меморандум-пояснення до законів династії Османа про закони 
та ритуали ханів Криму, правлячої династії Ґереїв та вищих достойників 
держави

Кримські хани, будучи з родини Чингіз-хана, володарями монети та хутби 
(право на заздравицю на свою честь під час п’ятничної соборної молитви), од-
ним з ісламських володарів, вони вступили у послух-підданство до Османської 
династії. Їх увільнення та обрання, заміни та [посадові] пересування відбувають-
ся зі сторони високого султанату. Однак у падишагському величанні та повазі 
при написанні документів та інших оказіях їм надається перевага над іншими 
мусульманськими володарями. Усі хан-заде* (ханичі) стоять вище везірів. І на 
урочистості вони першими підходять до цілування руки [султана].

Розповідається, що у поході на Ефляк (Волощину) після того, як Газі Герей 
Хан прибув і вони злучилися з покійним султаном Сулейманом, румілійський 
бейлербей з усіма румілійськими беями прибули для його запрошення. Коли 
вони підійшли до покровительського падишагського шатра, великий везір узяв 
хана під руку і допоміг злізти з коня. Поряд із золотим троном їхньої пади-
шагської високості (султана) було поставлено ще один трон, і [їхня високість 
падишаг] звернулися [до хана] із реченням: “Прошу, хане брате, сідай”. А хан, 
дотримуючись звичаю, не погодився всістися поряд (себто на одному рівні), а 
сів, [лише] скількись понизивши свій трон.

Пізніше під час походу на Яник, пройшовши через країну Ляха, коли [їхня 
ханська високість] прибули до великого везіра Сінана Паші, воістину великий 
везір з усіма бейлербеями та незчисленним військом виступили назустріч, то 
вони привіталися, сидячи верхи на конях. Але прийшовши [до табору], вони 
розташувалися [на відпочинок] у шатрі головнокомандуючого (себто, везіра), 
просиділи скількись із головнокомандуючим і навіть разом поїли приготовлену 
[для них] їжу, і розуміючі люди розцінили це за якесь приниження статусу хана, 
тим більше, що вони уже чотириста років є ханами – володарями монети та хут-
би. Казали, що привести [хана] до шатра [верховного везіра] було пониженням 
[хана] до місця бейлербея. Стільки було багато домислів та припущень, мовляв, 
“мабуть, було потрібно у власному таборі встановити інші шатра, [влаштувати] 
падишагські учти”. Визнали за неприпустиме, що везір, незважаючи на його 
ханську високість, завів розмову із румелійським пашею Гасаном Пашею.

Після цього за великого везіра Ібрагіма Паші, під час Уйварської кампанії, 
кожного разу, коли [хан] прибував, Ібрагім Паша брав його під руку і допомагав 
зійти з коня, а коли той їхав, знову брав його під руку і саджав на коня. Але в 
цей час такі поштивості вийшли з ужитку.

1040 р. [гіджри]/1630–1631 рр. до Капудана Гасана Паші у Килбурун прибув 

* У Кримському ханаті принци крові мали титул султана, тому, щоб уникнути плутанини 
з османським султаном, Гезарфенн вживає описову назву – хан-заде (перс. “син хана”), яка не була 
титулом.
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Джанібек Герей Хан. Під час їхньої зустрічі [Гасан Паша] настільки вклонився, 
що замість поцілувати руку, вийшло, що він поцілував [поділ] плаття. Коли йому 
нагадали про поводження Ібрагіма Паші з Газі-Гереєм, він мовив: “Цей [хан] мій 
особливий улюбленець. Нині не залишилося поваги до таких поштивостей”.

Закон про братів хана. Молодший брат від самого хана буває калгаєм. 
Він перебуває на посаді спадкоємця престолу (веліагд). Молодший за калгай-
султана буває нуреддіном. У кожного з них є своя офіційна резиденція (макарр-і 
салтанатлари – місце їхнього султанату). Калгай-султан мешкає у місті під 
наз вою Ак-Месджит, воно розташоване за чотири години шляху від Багчесарая. 
Нуреддін-султан мешкає поблизу села під назвою Качі. Від Багчесарая воно 
знаходиться за годину дороги.

В кожного з них є власний везір (головний міністр), дефтердар (“завідувач 
реєстрів”, себто завідувач фінансами та прибутками), кадій (суддя). Їхні розпо-
рядження не розрізняються одне від одного авторитетністю. Хіба що [право] 
монети та хутби належить [лише] їхній високості хану.

Якщо калгай і нуреддін стають головнокомандуючими, то вони беруть 
одну десяту від наявних трофеїв. Коли військо опиняється у Криму, то [й.в.] 
хан, призначивши своїх аг, збирають суга. Суга їхньою мовою означає пенджик 
(перською: “п’ята частина”).

Кожен з них є самостійним розпорядником життя і смерті над підданцями. 
І на своїх указах, які називаються ярликами, вони ставлять тугру (монограму). 
І вони прикладають мигдалеподібну печатку.

І під час споживання їжі вони, як і інші володарі, їдять наодинці. Якщо 
від Високого Султанату трапляється значна людина, чи то приїде муфтій Кефе, 
тоді сідають разом при столі.

І також те, що вони називають корюнюш (буквально: побачення), є діван-
хане (палата дивану). Для хана є особлива підстилка та дві подушки, а стіни 
закриті завісами з тафти. Коли молодші за нього брати приходять до нього на 
відвідини чи по службі, вони знімають капелюхи і кидають їх на землю. Після 
привітання вони цілують одяг хана, підводяться на ноги, під них кладуться 
ковдра та подушка, після чого з його [хана] дозволу вони сідають.

І кожен з них з боку Величної Держави має своє сальяне (“річне [утри-
мання]”). Його високості хану призначено сальяне [на суму] п’ятнадцять юків 
акче*, [які надходять з прибутків] Кефеської митниці. Калгай-султану призначено 
сальяне [на суму] десять юків акче, а нуреддін-султану – [на суму] п’ять юків 
акче, [які надходять] частково з митниці Ґьозлевського порту, а частково – з 
митниці Балаклавського порту. А вони з суми згаданих сальяне дають [гроші] 
деяким своїм наближеним агам. А ще вони дають [гроші] на благо деяких 
“бідних” (себто духовних осіб) з Кефе, Ак-Месджита та Багчесарая, які творять 
молитви в їхнє ім’я.

Hezarfenn Hüseyn Efendi. Telhîsü’l-Beyân fî Kavânîn-i Âl-i Osmân / Haz. S. Ilgürel. – Ankara, 1998. – 
S. 169–172. Переклад з османсько-турецької мови.

* Юк акче дорівнював 100 тисяч акче, отже, йдеться про 1,5 млн акче.
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№ 260

1702 р., грудня 5. Батурин. – Наказ гетьмана Івана Мазепи сотнику козе-
лецькому про зняття з уряду козелецького городового отамана Лук’яна 
Бутка, зокрема через те, що він “к людемъ вельми тяжелъ”

Пану сотнику козелецкій.
Поневажь слушніи таковіи причини на Лукяна Бутка, бывшаго атамана 

вашого, показуются, яко пишешь вашъ листъ до насъ, же онъ к людемъ вель-
ми тяжелъ и въ подзоръ утра оказавшись, а надто и в суровости расправихъ 
драчливъ, теды не силуемъ васъ о привернене ему уряда атаманства, а таковій 
нашъ указъ вашмости засылаемъ, абы а не тотъ Бутко, а не Ханенчикъ не были 
на ономъ атаманскомъ старшинствѣ, лечъ маешъ самъ, в. милость, до данного 
указу нашего, всякіи войсковіи в городі управляти порядки, а войтъ посполитыми 
радѣти порядками. Мы засъ, осмотрившися, скажемъ непременно указъ нашъ 
заслати, кому будеть годно, уряд атаманства тамошнего вручити; тое в. милости 
предложивши, зичимъ ему жъ доброго здоровя.

Зъ Батурина, дек[абра] 5, р[оку] 1702.
В. милости зичливій Івань Мазепа, р[ука] вл[асна].

Універсали Івана Мазепи (1685–1709). – Ч. 2. – К.; Львів, 2006. – № 260. – С. 299.

№ 261

1704 р., лютого 8. Батурин. – Універсал гетьмана Івана Мазепи новгород-
ському кравецькому цеху про зобов’язання кравців, що жили в монастир-
ських маєтностях, школах, козацьких і священицьких дворах, допомагати 
у пошиттю одягу для охотницького війська

Его царского пресвѣтлого величества Войска Запорозкого гетман і кава-
леръ Іоанъ Мазепа

Пану полковникови стародубовскому зо всею старшиною полковою, а 
особно п. сотникови новгородскому зо всѣмъ тамошнім урядомъ и кождому, 
кому колвекъ о том вѣдати належит, сим унѣверсалним писаніем ознаймуем, 
иж суплѣковал до нас Михайло Самойленко, цехмистръ кравецкій новгородскій, 
от всего цеху своего кравецкого, прекладаючи, что в чернецких маетностях в 
уездѣ Новгородском зостаючие кравцѣ так же и в самом Новгородку по дворах 
монастирскихъ, поповских і козацких жиючи, щичачися ихъ обороною, стаются 
упорними, не хотячи до цеху ихъ належати, а барзѣй в том, же когда присила-
лася барва для пошитя на войско охотницкое в Новгородок, теди они, кравцѣ 
цеховіе, не меншую узнают трудност, а тіе которіе под обороною преречоних 
особъ найдуются, не хотят им в шитю тое барви помощи їми быти, що же не-
слушне дѣется, теди через сей унѣверсалъ нашъ таковїй их поступалъ онимъ и 
реиментарско приказуемъ пилно, аби кравцѣ в монастиръскихъ маетностяхъ и 
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дворах чернецких, поповскихъ і козацкихъ и по школахъ жиючие, якъ до цеху 
ихъ належали, такъ и в шитю барви на войско охотницкое были помощними, од 
чого ихъ духовного и свѣцкого стану люде, в чийхъ они дворахъ і маетностях 
живутъ, боронити и заступати не важилися симъ же унѣверсаломъ нашимъ 
варуемъ и приказуемъ.

Дано в Батуринѣ, февраля 8 року 1704.
Zвишъменованній гетманъ, рукою власною.

Універсали Івана Мазепи (1687–1709). – Ч. 1. – К.; Львів, 2002. – № 385. – С. 418–419.

№ 262

1704 р. Стамбул. – Повідомлення османської хроніки Мегмеда Рашіда про 
встановлення султанським указом лімітів на штат придворного оточен-
ня кримських ханів та їхніх везірів, які одержували платню з імперської 
скарбниці, як свідчення перетворення правлячої верхівки ханату на час-
тину уряду Османської імперії

Призначення обмежень [на кількість] штатних посадовців кримського хана 
та великих везірів. Притому що для дефтерлю (штатних посадовців з платнею, 
зареєстрованою у дефтерах) кримських ханів і перебуваючих при них великих 
везірів не було призначено ліміту [кількості], то дуже багато людей з воєнних 
розрядів пройшло у [розряд] дефтерлю, і у той час, як очевидною є відсутність 
на службі когось з тих, хто став дефтерлю, то проїдаються-прожираються їхні 
платні, зеамети та тімари, і при тому, що мусульманська скарбниця посила-
ється на безцільну розтрату-розкидання, а солдати у походах – на вбивство, то 
оця справа щодо призначення обмеження [на кількість] штатних службовців 
належить до важливих проблем, відповідно було видано священний рескрипт 
(хатт-і гумаюн) про те, щоби були записані у штат [як дефтерлю] для того, 
щоби завжди їхня платня надходила із скарбниці, для кримських ханів двадцять 
осіб штатних мютеферріка і двадцять осіб штатних чавушів, і двадцять осіб сі-
пагів і сілягдарів, і тридцять осіб заімів і тімаріотів, а для великих везірів – по 
десять осіб штатних мютеферріка та по десять чавушів та по десять осіб сіпагів 
і сілягдарів, та по десять заімів і державців тімарів, і про те, щоби віднині цей 
ліміт не перевищувався.

Raşit Efendi. Tarih-i Raşit. – Сilt 3. – Istanbul: Matbaa-yi Âmire, 1282 [1865]. – S. 283. – Переклад 
з османсько-турецької мови.
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№ 263

1709 р., липня 27. Київ. – З таємних інструкцій царя Петра І ближньому 
стольнику Андрію Ізмайлову, який, перебуваючи при гетьмані Іванові Ско-
ропадському, має розвідати обсяги “всякихъ доходовъ Малоросійскаго 
краю” за гетьманства Івана Мазепи і за нинішнього гетьмана, а також вия-
вити благонадійних кандидатів для призначення на старшинські посади

[…]
2. Навѣдаться ему подлинно, тайнымъ обычаемъ, по скольку прежнему 

Гетману, измѣннику Мазепе, всякихъ доходовъ Малоросійскаго краю збиралося 
и ньшѣшнему збиратися будетъ, также и Генеральной Старшинѣ Полковникомъ 
и протчимъ урядникомъ, по скольку доходовъ съ чего есть.

3. Усматривать въ разговорахъ и во всякихъ обхожденіяхъ, кто изъ Стар-
шины и изъ Казаковъ къ сторонѣ Великаго Государя доброжелательны, и какаго 
уряду достойны.

Въ Кіевѣ, въ 27 день Іюля, 1709 году […].

Источники Малороссийской истории, собранные Д. Н. Бантыш-Каменским и изданные О. Бо-
дянским. – Ч. 2. 1691–1722. – М., 1859. – С. 230–231.

№ 264

1710 р., квітня 4. Варшава. – Універсал київського каштеляна Щасного 
Черминського з закликом збиратися на сеймик у Житомирі для обрання 
київського підкоморія

Szczęsny na Czermnie Czerminski, kasztellan kijowski, solecki, radziecki etc. 
starosta, pulkownik jego krolewskiey mosci y Rzeczy Pospolitey

Jasnie wielmoznym, wielmoznym urodzonym mwm panom y braci ich mciom 
panom dignitarzom, urzędnikom, obywatelom y całemu rycersrwu przeswietnego wo-
iewodztwa kijowskiego przy zaleceniu zyczliwych chęci moich donoszę do wiadomosci, 
iz ja stosuiąc się do prawa y konstytucyi anni millesimi quingentesimi octuagesimi 
octaui folio quadragentesimo jcxagesimo titulo obieranie urzędnikow ziemskich opi-
saney y postanowioney, ze iezeliby przez jego msci pana woiewodę kijowskiego iako 
pierwszego przede mną in ordine senatora electia urzędnikow ziemskich podkomorze-
go, sędziego, podsędka, pisarza kijowskich in determino szesciu niedziel uniwersalem 
wydanym na seymie electionis złozona nie była, tedy ja, kasztellan referendo sese do 
prawa tegoz suplere vices powinienem na affelitacy tedy całego przeswietnego woiewo-
dztwa kijowskiego tym uniwersalem moim skladam seymik electionis podkomorzego 
kijowskiego prodie duodecima mensis may na mieyscu zwyczaynym w Zytomierzu, 
na ktore mieysce ich msc panowie obywatele woiewodztwa kijowskiego ziachawszy się 
observatis gradibus omne jurium ad electionem perfinentibus ut legis moris et praxis 
estcum prdia acticatione tych uniwersałow w grodzie tamteyszym Zytomierzu dwiema 
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niedzielami ante electionem obrac zmiędzy siebie virum selectum omni praerogativa 
gaudentem et habilem ad illund munus officy maią, ktory uniwersał ręką wlasną przy 
pięczęci moiey podpisuie.

Dzialo się w Warszawie dnia czwartego miеsiąca aprila roku tysiąc siedmset 
dziesią tego.

ЦДІАК, ф. 2, оп. 1, спр. 12, арк. 201 і зв. Запис в актовій книзі. Мова польська.

№ 265

1710 р., квітня 5. Бендери. – З Конституції Пилипа Орлика про порядок 
призначення, права і обов’язки старшини; про уряд генерального і пол-
кових підскарбіїв із застереженням про заборону будь-кому, включно з 
гетьманом, використовувати державну або полкову скарбницю на “персо-
нальный пожитокъ”; про заборону старшині використовувати для власних 
потреб козаків і селян, які “а ни на урядъ ихъ не належать, а ни подъ ихъ 
персональною державою зостаютъ”; про заборону гетьману “за коррупціи” 
призначати урядників та вимогу обрання місцевих урядників без “корруп-
цій и якихъ же колвекъ респектовъ”

[…]
6. Если в Панствахъ Самодержавныхъ хвалебный и состоянію публично-

му полезный заховуется порядокъ, въ тотъ порядокъ, же завше, якъ въ бою, 
такъ и въ покою, о общомъ отчыстомъ добрѣ приватные и публичные обыкли 
отправоватися Рады, въ которыхъ и самыи Самодержцы притомностію своею 
продкуючи, не возбраняются соизволеніе свое подъ общое Министровъ своихъ 
и Совѣтниковъ зданье и ухвалу подлагати, а чому жъ бы въ вольномъ народѣ 
таковый збавенный порядокъ не мѣлъ быти захованъ, который, любо въ Войску 
Запорожскомъ при Гетманахъ передъ симъ, ведлугъ давныхъ правъ и вольно-
стей, непремѣнно содержался, однакъ, кгды нѣкоторіи войска Запорожского 
Гетмани, привлащивши собѣ неслушне и безправне Самодержавную владгу [!], 
узаконили самовластіемь такое право: “Такъ хочу, такъ повелѣваю”, черезъ якое 
Самодержавіе, Гетманскому урядови неприличное, уросли многіе въ отчизнѣ и 
въ войску Запорожскомъ нестроенія, правъ и вольностей разоренія, посполитые 
тяжести, насильные и накупные урядовъ войсковыхъ распоряженья, легкое 
Старшины Енеральной, Полковниковъ и значного товариства поваженье, прето 
Мы, Енеральная Старшина, Атаманъ Кошовыи и все войско Запорожское, до-
говорили и постановили съ Ясневельможнымъ Гетманомъ, при елекціи его Вель-
можности, таковое право, которое мѣеть быти вѣчне въ войску Запорожскомъ 
заховано: абы въ отчизнѣ нашой первенствуючими были совѣтниками Ене-
ральная Старшина, такъ респектомъ урядовъ ихъ первоначальныхъ, яко и 
уставичной при Гетманахъ резиденціи; по ныхъ, зась обыклымъ порядкомъ 
послѣдуючіи Полковники городовіе, подобнымъ же публичныхъ совѣтниковъ 
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характеромъ почтены нехай будуть; надъ то з каждого полку по единой зна-
чной старинной, благоразумной и заслужоной особѣ мѣютъ быти до общей 
рады Енеральніи Совѣтники, за согласіемь Гетманскимъ избраны, з которыми 
всѣми Енеральными особами, Полковниками и Енеральными Совѣтниками 
долженъ будетъ теперешный Ясневельможный Гетманъ и его сукцессорове о 
цѣлости отчизны, о добрѣ оной посполитомъ и о всякихъ дѣлѣхъ публичныхъ 
радитися, ничого, безъ ихъ соизволенія и совѣту, приватною своею владгою [!], 
не зачинати, не установляти и въ скутокъ не приводити. Для чого теперь, при 
елекціи Гетманской, единогласною всѣхъ обрадою и ухвалою, назначаются три 
Енеральные въ каждомъ року Рады, мѣючіеся въ резиденціи Гетманской отправо-
вати: первая о Рождествѣ Христовомъ, другая о Воскресеніи Христовомъ, третія 
о Покровѣ Пресвятой Богородицы, на которое, не тылко Панове Полковники 
з Старшиною своею и Сотниками, не тылко зо всѣхъ полковъ Енеральныи 
Совѣтники, лечь и отъ войска Запорожского Низового, для прислухованья ся 
и сѣтованья, Послы мѣютъ и повинни будуть, за присланьемъ къ себѣ отъ Гет-
мана ординансу, прибувати, ничого назначеного термену не ухибляючи, гдѣ что 
колвекъ будетъ отъ Ясневельможного Гетмана, до общой бы Рады предложено, 
о томъ всѣмъ благосовѣстно, безъ жадныхъ, приватного своего и чужого по-
рядку, респектовъ, безъ душегубной зависти и вражды, совѣтовати обовязаны 
будуть, такъ далече, жебы ничого не было въ тыхъ Радахъ з уближеньемъ 
чести Гетманской, з публичною отчизны тяжестію и разореніемъ, а, не дай 
Боже, и пагубою. Если бы зась, опрочь тыхъ вышреченныхъ, до Енеральной 
Рады назначенныхъ терменовъ, притрафлялися якіе публичные справы, скорого 
управленія, отпреставленія и отправленія потребуючіе, теды Ясневельможный 
Гетманъ моценъ и воленъ, будетъ, зъ обрадою Енеральной Старшины, таковые 
дѣла повагою своею Гетманскою управляти и отправовати. Такъ же если бы якіе 
письма приключалися зъ заграничныхъ посторонныхъ Панствъ, до Ясневель-
можного Гетмана ординованные, теды оные маетъ Его Вельможность Енералной 
Старшинѣ явити, и отвѣты, якіе отписуватимутся, освѣдчати, не утаеваючи предъ 
ними жадныхъ корресподенцій листовныхъ, найбарзѣй заграничных и тыхъ, якіе 
могутъ цѣлости отчистой и добру посполитому вредити. А жебы скутечнѣйшая 
была въ секретныхъ и публичныхъ Радахъ междоусобная Ясневельможного Гет-
мана зъ Старшиною Енеральною, съ Полковниками и Енеральными Совѣтниками 
поуфалость, повиненъ будетъ каждый зъ ныхъ, при обнятю своего уряду, на 
вѣрность и у отчизнѣ на зычливисть къ рейментарови своему на захованье 
повинностей своихъ, якіе колвекъ до уряду чіего належатимуть, формальную 
присягу, ведлугъ роты, публичне ухваленой, выконати. И если бы что про-
тивного, здоровного, правамъ и вольностямъ войсковымъ вредительного и 
отчизнѣ неполезного усмотрено было въ Ясневельможномъ Гетману, теды таяжъ 
Старшина Енеральная, Полковники и Енеральные Совѣтники, моцны будуть 
волными голосами, чили то приватне, чили, когда нужная и неотволочная 
потреба укажетъ, публичне, на Радѣ Его Вельможности выговорити и о на-
рушенье правъ и вольностей отчистыхъ упоминанатися [!], безъ уближенья и 
найменшого поврежденья высокого рейментарского гонору; о якіе выговоры не 
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мѣетъ Ясневельможный Гетманъ уражатися и помсты чинити, овшемъ развра-
щенная исправити старатимется. Особливе Енеральныи Совѣтники, каждый з 
ныхъ въ своемъ полку, зъ которого на радецтво изберется, силенъ будетъ, со-
вокупне съ Паномъ Полковникомъ городовымъ, постерегати порядковъ и оные 
общимъ совѣтомъ управляти, застановляючися за крывды и тяжести людскіе. 
А яко Енеральная Старшина, Полковники и Енеральныи Совѣтники, повинны 
будуть Ясневельможного Гетмана въ должномъ мѣти почитаніи, належить ему 
выражати гоноръ и вѣрное отдавати послушенство, такъ и Ясневельможному 
Гетману взаемне шановати оныхъ, и за товариство, а не за слугъ и предстоя-
телей работныхъ, належитъ консервовати, не принуждаючи ихъ умыслне, для 
пониженья особъ, до публичного, неприличного и непоносного предъ собою 
стоянья, опрочь того, гдѣ потреба укажетъ.

7. Если бы кто зъ Енеральныхъ особъ, Полковниковъ, Енеральныхъ Совѣт-
никовъ, значного товариства и инныхъ всѣхъ войсковыхъ урядниковъ надъ той 
самой черни, чи то гоноръ Гетманскій дерзнулъ образити, чили въ иншомъ якомъ 
дѣлѣ провинити, теды таковыхъ проступцовъ самъ Ясневельможный Гетманъ, 
приватною своею помстою и владгою [!] не мѣетъ карати, лечь на судъ войсковый 
Енеральный таковую справу, чито криминальную, чили не криминальную, 
повиненъ будеть здати, у которого якій нелицемирный и нелицезрѣтельный 
падетъ декретъ, такій должеиъ всякъ проступный понести.

8. Тыежъ Енеральные особы, уставичне при боку Гетманскомъ резиду-
ючіе, всякіе справы войсковые, якіе до чіего чину и повинности будутъ нале-
жати, мѣютъ Ясневельможному Гетману доносити и декляраціи отбирати, а не 
слуги приватныи домовыи, которыхъ до жадныхъ справъ, докладовъ и дѣлъ 
войсковыхъ не отправовати.

9. Поневажъ передъ симъ въ войску Запорожскомъ всегда бывали Под-
скарбіи Енеральныи, которыи скарбомъ войсковымъ, млынами и всякими, до 
скарбу войскового належащими, приходами и повинностями завѣдовали и оными 
за вѣдомомъ Гегманскимъ шафовали, теды и теперь таковый порядокъ общимъ 
дого воромъ установляется и непремѣнно узаконяется, абы за уволненьемъ, дасть 
Богъ, отчизны нашой зъ ярма Московского, увагою Гетманскою и соизволеніемъ 
общимъ, былъ обранъ Подскарбій Енеральный, человѣкъ значный и заслуженый, 
маетный и благосовѣстный, который бы скарбъ войсковый въ своемъ дозорѣ 
мѣлъ, млынами и всякими приходами войсковыми завѣдовалъ и оные на по-
требу публичную войсковую, а не на свою приватную, за вѣдомомъ Гетманскимъ, 
оборочалъ. Самъ зась Ясневельможный Гетманъ до скарбу войскового и до 
приходовъ, до оного належащихъ, не имѣеть належати и на свой персональный 
пожитокъ употребляти, довольствуючися своими оброками и приходами, на була-
ву и особу его, Гетманскую, належачими, яко то: индуктою, полкомъ Гадяцкимъ, 
сотнею Шептаковскою, добрами Почеповскими и Оболонскими и иншими ин-
тратами, якіе здавна ухвалены и постановлены на урядъ Гетманскій; большъ зась 
Ясневельможный Гетманъ маетностей добръ войсковыхъ не мѣетъ самовластно 
себѣ привлащати и иншымъ, мнѣй въ войску Запорожскомъ заслужонымъ, а 
найбарзѣй чернцямъ, попамъ, вдовамъ бездѣтнымъ, урядникомъ, посполитымъ 
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и войсковымъ мѣлкимъ слугамъ своимъ Гетманскимъ и особамъ приватнымъ, 
для респектовъ якихъ колвекъ, не раздавати. А не тылко до боку Гетманского 
Подскарбій Енеральный поприсяжный, для дозору скарбу войскового, мѣетъ 
избиратися, и гдѣ резиденція Гетманская утвердится, тамъ зоставати, лечь и 
въ каждомъ полку два Подскарбіи, такъ же поприсяжныи, люде значные и 
маетныи, общою, Полковника, Старшины войсковой, и посполитой ухвалою, 
повинны знайдоватися, которыи бы о полковыхъ и городовыхъ приходахъ и 
посполитыхъ поборахъ знали, оные въ своемъ завѣдованью и шафунку мѣли 
и каждого року порахунокъ зъ себе чинили. Якіе полковіе подскарбіи, мѣючи 
релацію до Енерального Подскарбего, должны будутъ въ своихъ полкахъ о 
належащихъ до скарбу воскового приходах знати, отбирати и до рукъ Ене-
рального Подскарбего отдавати. Панове Полковники зась неповинни такъ же 
интересоватися до скарбцовъ полковыхъ, контентуючися своими приходами и 
добрами, на урядъ Полковничій належащими.

10. Яко всякихъ во отчизнѣ и войску Запорожскомъ порядковъ, по долж-
ности уряду своего мѣетъ Ясневельможный Гетманъ постерегати, такъ найбар-
зѣй повиненъ будетъ и на тое пилное и неусыпное мѣти око, жебы людѣмъ 
войсковымъ и посполитымъ збытечные не чинилися тяжести, налоги, уте-
менженья и здырства, для которыхъ они, оставивши жилища свои, обыкли 
въ прочку ити и въ заграничныхъ Панствахъ спокойнѣйшого, легчайшого и 
помыслнѣйшого шукати себѣ помешканья. За чимъ, абы Панове, Полковни-
ки, Сотники, Атаманья и всякіе войсковые и посполитые урядники, не важи-
лися панщизнъ и роботизнъ своихъ приватныхъ господарскихъ Козаками и 
посполитыми людьми тыми, якіе а ни на урядъ ихъ не належать, а ни подъ 
ихъ персональною державою зостаютъ, отбувати до кошенія сѣнъ, збиранья 
зъ поль пашень и гаченья гребель примушати, въ одиманью и кгвалтовномъ 
купленью кгрунтовъ насилія чинити, за леда якую вину зо всей худобы, лежа-
чой и рухомой, обнажити, ремесниковъ безплатежне до дѣлъ своихъ домашних 
приневоляти и Козаковъ до посылокъ приватныхъ заживати, повиненъ будетъ 
того Ясневельможный Гетманъ владгою [!] своею возбраняти, чого и самъ, на 
добрый иншымъ, подручнымъ себѣ прикладъ, мѣетъ выстерегатися и не чинити. 
А поневажъ всякіе на людей вѣрныхъ тяжести, утыски и здирства походятъ 
найбарзѣй отъ властолюбныхъ накупневъ, которіи, не фундуючися на заслугах 
своихъ, а прагнучи несытою пожадливостью, для приватного своего пожитку 
урядовь войсковыхъ и посполитыхъ, прельщаютъ сердце Гетманское коррупціами 
и оными втыскаются, безъ вольного избранія, надъ слушность и право, то на 
уряды Полковничіе, то на иншые власты, пре то всеконечнѣ постановляется, 
абы Ясневельможный Гетманъ жадними, хочь бы найболшими, не уводячися 
датками и респектами, никому за коррупціи урядовъ Полковничьихъ и иншихъ 
войсковыхъ и посполитыхъ начальств не вручалъ и на сильно на оные никого 
не наставлялъ, лечь всегда якъ войсковые, такъ и посполитые урядники мѣютъ 
быти волними голосами, особливе зась Полковники, обираны, а по избранію 
владгою [!] Гетманскою подтверживаны; однакъ таковыхъ урядниковъ елекціи 
не безъ волѣ Гетманской отправоватися повинны. Тоежъ право должны будутъ 
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и Полковники заховати и не постановляти, безъ вольного избранія цѣлой 
сотнѣ, Сотниковъ и иншихъ урядниковъ, для коррупцій и якихъ же колвекъ 
респектовъ, а для урядъ своихъ приватныхъ не повинны такъ же отъ урядовъ 
отстановляти. […]

Источники Малороссийской истории, собранные Д. Н. Бантыш-Каменским. – Ч. 2. 1691–1722. – 
М., 1859. – С. 248–252.

№ 266

1710 р., квітня 5. Бендери. – Присяга гетьмана Пилипа Орлика на вірність 
укладеній Конституції (“договоры и постановленья”), на вірність і ревне 
служіння батьківщині, обов’язок зберігати й розширювати права й вольно-
сті Війська Запорозького, шанувати у ньому і старшого, і меншого

Я, Филиппъ Орликъ, новоизбранный Войска Запорожского гетманъ, при-
сягаю Господу Богу, въ Троицы Святой славимому, на томъ, ижъ будучи волними 
голосами, по давнымъ правамъ и обыкновениямъ войсковымъ, за соизволени-
емъ наяснѣйшого королевского величества шведского, протектора нашого, отъ 
енеральной старшины и от всего Войска Запорожского, тутъ при боку его жъ 
королевского величества, и у Днѣпра на низу зостаючого, чрезъ посланныхъ 
особъ, обранный, оголошеный и возведеный на знаменитый урядъ гетманский, 
яко сии договоры и постановленья, тутъ описанные, и съ полною обрадою на актѣ 
теперешной элекции, межи мною и тымъ же Войскомъ Запорожскимъ, узаконен-
ные и утвержденные, во всѣхъ пунктахъ, комматахъ и периодахъ непремѣнно 
исполняти, милость, вѣрность и печаливое ку отчизнѣ Малороссийской, матцѣ 
нашой, о добрѣ оной посполитомъ, о цѣлости публичной, о разширенью правъ 
и волностей войсковыхъ, старанье, сколко силъ, разуму и способовъ станетъ, 
мѣти, жадныхъ факций з посторонними панствами и народами и внутрь въ 
отчизнѣ на зруйнованье и якое же колвекъ оной зашкоженье, не строити, под-
сылки всякие, отчизнѣ, правамъ и вольностямъ войсковымъ, шкодливые ене-
ральной старшинѣ, полковникомъ и кому колвекъ належатимутъ, объявляти, 
ку горнымъ и заслужонымъ въ Войску Запорожскомъ особамъ пошанованье и 
ку всему старшому и меншому товариству любовь, а ку проступнымъ, ведлугъ 
артикуловъ правныхъ, справедливость заховати обѣцую и долженъ буду, такъ 
мнѣ, Боже, помози, непорочное сие евангелие и невинная страсть Христова. А 
тое все подписомъ руки моей власной и печатью войсковой ствержаю.

Дѣялося в Бендерѣ, року 1710, апрѣля 5 дня.
Филиппъ Орликъ, гетманъ Войска Запорожского, рукою власною.

Источники малороссийской истории, собранные Д. Н. Бантыш-Каменским. – Ч. 2. 1691–1722. – 
М., 1859. – С. 254–255.
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№ 267

1713 р., лютого 11. Бендери. – Лист Ізмаїла Паши, бендерського сераскера, 
до гетьмана коронного Aдама Сенявського з проханням повідомити при-
чини перебування російського війська на території Речі Посполитої

Pierwszemu senatorowi między panami w wierze Mesyaszowej zostającemi, 
kołumnie u ludzi Jezusowych państwa polskiego w. h. łaskawemu, miłemu, szczerzemu 
przyjacielowi naszemu j. m. p. Sieniawskiemu.

Ukłon i affekt przyjacielski doniosszy i według przyjacielsjkiego zwyczaju pytam 
się o dobrym zdrowiu w. m. m. p. Mój miły i szczerzy łaskawy przyjacielu. Tak nie-
mały czas nie mógłem otrzymać łistu od w. m. p. i wiadomośći i Rzptej, która zostaje 
z przeświętną Portą w wiecznym traktacie i przyjacielstwie, także żadnej wiadomośći 
jako tam się powodzi, nie mając, dla tego han j. mść jednego murze, a ja Suliman agę 
z tymi listami do w. m. m. państwa wysyłamy. Przeświętna Porta tak sobie kładzie, że 
z Rzptą do tego traktatu i przyjacielstwa przychęcając dla skutecznego i chronienia i 
protekcyi w sąsiedztwie zostającego państwa polskiego, gdy stanowił się traktat z ca-
rem moskiewskim, przysiągł i kartę dał na to, aby wojsko moskiewskie i i nogami nie 
postało w państwie polskim, a potym tego nie dotrzymał, przez co obopolny traktat 
na strone jest odrzucony; może to bydź w. m. m. państwu wiadomo, słyszeliśmy, że 
dla niektórej myśli i warunku i po dziś dzień wojsko moskiewskie jest w państwie 
polskim, z woli Rzpltej stoi, abyśćie wiedzeli, że i takie już wymówki ustaly, krótko 
mówiąc recerny han j. mść, teraz Rzplta przyjaciele nasze, jako się mają i moskiew-
skie wojsko z jakiej racyi znajduję się u państwie polskim w listach swoich pytają 
się obszernie opisuje, gdy w. m. m. p., wyrozumiawszy te listy, posłańców naszych z 
słusznym responsem, jako najprędzej expedyować i do nas wysyłać raczćie. Jako ztąd 
w zawiera traktaty przyjacielstwo dotrzymuje się i dotrzymyć myślemy, tak też ztamtąd 
zachowania onego spodziewamy się.

Przy tym Panu Bogu oddaję, zostając wszystkiego dobrego życzliwym przyja-
cielem.

Izmaił pasza seraskier benderski.
W Bendera d. 16 miesiąca mucharrema roku Machometowego 1125.

Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Sanguszków, no. 387, k. 154–155. Копія. Мова поль-
ська.

№ 268

1713 р., не раніше квітня – 1716 р., не пізніше грудня. – Лист кримського 
хана Каплан-Ґерея до гетьмана польного коронного Станіслава Жевусь-
кого з повідомленням про відсилку посланців до гетьмана та закликом 
триматися мирних стосунків

Miłemu szczeremu przyjacielowi j. m. panu hetmanowi wtóremu z wielką 
przyjaźnią moją ukłon doniozszy, pytam się o dobrym zdrowiu i po przyjacielsku 
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oznajmuję, żem przed tym przez Bahyr agę, sługę mego, oznajmił był postępek swój 
przyjacielski i sprawę podobną pokojowi i życzliwość moję z dobremi sprawami i 
zamysłami ku w. m. m. panom i oznajmiłem że za powrotem Bahyr agę mam posłać 
umyśłnego posła swego i listy moje, pierwszy odebrałem był do tegoż zaś dnia cze-
kałem powrotu tego Bahyr agi, ale nie mógłem się doczekać. Zaczym tedy uważając 
i zachowując pokój doskonały, który jest zawarty z przeświętszym i mocnym carem 
naszym miłośćiwym, posłaliśmy listy nasze przyjacielskie panującemu na ten czas w 
państwie polskim królowi Augustowi, wielkiemu książęciu litt., załecając tu zostających 
braci i ludzi waszych, aby do państwa waszego przyęci byli i żeby jako pierwej w 
jednośći i zgodzie jednemi ludzmi byli, żeby państwo i ludzie w pokoju odpoczywali, 
oznajmiwszy, że umysł nasz wszystkim w. m. m. państwu pożyteczny, który do dobrego 
zakończenia przywieść chcemy. W tej sprawe umyślnego posła, dawnego pracownika 
naszego między rownemi swemi pierwszego i sławniejszego Szefaja beja posłaliśmy, 
oświadczając ku w. m., m. państwu, stateczną przyjaźń, miłość i zamysł dobry, państwu 
waszemu, w czym i do w. m., m. państwa listy przyjacielskie napisawszy, posłaliśmy. 
Da Pan Bóg jak staną, opowiedzą ustnie, że chęć nasza ta jest, aby państwo wasze 
nie było puste i żebyśćie w. m. m. p. p. w jednośći zostawali. Radźćież tedy w. m. m. 
panowie w tym doskonale i skuteczne staranie przyłożyć, a żeby tu z przytomnych 
u nas ludzi waszych każdy na miejscu swoim spokojnie zostawał, gdyż my życzemy, 
żebyśćie w. m. m. panowie spokojnie wszystcy odpoczywali i ta sprawa żeby się tak 
zakończyła, tego od w. m. m. p. p. chcemy i żądamy.

Z tym wzwyż mianowanym starszym podskarbim i sługą naszym, wraz i od 
tych braci naszych w posełstwie j. m. p. Tarła posłaliśmy, nasz umysł i chęć i ci wie-
dzą i niektóre słowa w okolicznośćiach przyjacielskich, z ust starszego podskarbiego 
i j. m. p. Tarła wyrozumiawszy, chciejćie one z nać i wierzyć. To wypisawszy, zostaję 
wszego dobra przyjacielem.

Kapłan Gierej, syn hadżi Selim Gereja, hana.

Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Sanguszków, no. 387, k. 154–155. Копія. Мова поль-
ська.

№ 269

1715 р., січня 22. С.-Петербург. – Грамота царя Петра І гетьману Івану 
Скоропадському із забороною обирати полкових урядників “по своимъ 
страстямъ, изъ взятковъ”; з вимогою до старшини обов’язково представ-
ляти гетьману на погодження кілька кандидатур, а новопризначеному 
уряднику – складати присягу на вірність царю; з вимогою заміни урядни-
ків, “которые были въ какой измене”, а також із забороною переобтяжу-
вати козаків і селян хабарами і податками

Божіею поспѣшествующею, милостію отъ Пресвѣтлѣйшаго и Державнѣй-
шаго Великаго Государя Царя и Великаго Князя, Петра Алексѣевича, всеа Великія 
и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца, и прочая, Нашего Царскаго Величества 



465№ 269 .   1715  р . ,  с ічн я  22 .  С . -Петербург.

подданному, войска Запорожскаго обоихъ сторонъ Днепра Гетману, Ивану Ильи-
чю Скоропадскому и всему войску Запорожскому, Наше Царскаго Величества 
милостивое слово.

Донесено Намъ, Великому Государю, Нашему Царскому Величеству, что 
въ Малой Россіи Полковники рейменту твоего во всякіе полковые уряды и Сот-
ники выбираютъ и учреждаютъ по своей воли, не объявляя тебѣ, подданному 
Нашему, по своимъ страстямъ, изъ взятковъ, изъ которыхъ вновь выбраныхъ 
и учрежденныхъ суть нѣкоторые и подозрительны въ вѣрности и недостойные 
тѣхъ урядовъ, въ чѣмъ на нихъ есть и доношеніе; и что въ полкахъ рейменту 
твоего отъ Полковниковъ и отъ тѣхъ учрежденныхъ отъ нихъ Старшинъ и 
Сотниковъ чинятся Козакамъ и посполитому народу многіе тягости въ налогахъ 
и въ взяткахъ. И Мы, Великій Государь, Наше Царское Величество, милосердуя 
о Нашихъ подданныхъ Малороссійскаго народа указали впредь Полковникомъ 
рейменту твоего въ полковую Старшину и въ Сотники собою не выбирать и 
не учреждать. А когда въ которомъ полку будетъ порожное мѣсто Полковой 
Старшины или Сотника, тогда Полковнику учинить раду и совѣты съ Полко-
вою Старшиною и съ Сотниками, и на томъ совѣтѣ и приговору общему на-
значить къ тому уряду людей заслуженныхъ и неподозрительныхъ въ вѣрности, 
человѣка двухъ, или трехъ, и назнача, писать къ тебѣ и ихъ присылать, а тебѣ, 
подданному Нашему, изъ тѣхъ, назначенныхъ людей, усматривая, кто з нихъ 
къ тому уряду годнѣе быть можетъ, и которые всегда были и Намъ, Великому 
Государю, во всякой вѣрности безпорочно, изъ тѣхъ поволять единому быть и 
опредѣлять о томъ отъ себя на тотъ урядъ Универсаломъ, и въ вѣрности къ 
Нашому Царскому Величеству приводить тѣхъ новоопредѣленныхъ въ Пол-
ковую Старшину и въ Сотники къ вѣрѣ по обычаю, при Стольнику Өедорѣ 
Протасьеву, который живетъ при тебѣ, подданному Нашему. А которые были 
въ какой измѣнѣ, и до сего Великаго Государя Нашего Указу отъ Полковниковъ 
поставлены въ Полковую Старшину и въ Сотники, и о тѣхъ взявъ подлинное 
извѣстіе, оныхъ перемѣнить, и на ихъ мѣсто выбрать и поставить других вышше 
объявленнымъ же образом, вѣрныхъ и достойныхъ людей. Также и того тебѣ, 
подданому Нашему, смотрѣть прилѣжно и накрѣпко, дабы отъ Полковниковъ и 
полковой Старшины и отъ Сотниковъ Козакамъ и посполитому народу отнюдь 
ни въ чемъ никакой тягости и обидъ не было и ни до какихъ взятковъ и налогъ 
ихъ не допускать, и на кого отъ оныхъ въ такихъ обидахъ будетъ челобитье, 
въ томъ розыскивати, и по розыску чинить справедливость, и ежели являтся 
на кого въ тяжкихъ обидахъ и преступленіяхъ жалобы, и о томъ писать къ 
Намъ, Великому Государю. И тебѣ жъ, Нашего Царскаго Величества поддан-
ному, войска Запорожскаго обоихъ сторонъ Днепра Гетману, Ивану Ильичю, 
вѣдая Наше Царскаго Величества о семъ соизволеніе, чинить о томъ, какъ вы-
ше писано сего, и во всѣ полки рейменту твоего сей Нашъ, Великаго Государя, 
Указъ объявить чрезъ свои листы, при которыхъ посылать списки сей, Нашего 
Великаго Государя Грамоты, и велѣть оные по полкамъ прочитовать въ радѣ, 
дабы вѣрные подданные Малороссійскаго народа люди сіе Наше милостивое 
попеченіе о ихъ пользѣ вѣдали, и о томъ о всемъ, что учинено будетъ, къ Намъ, 
Великому Государю, къ Нашему Царскому Величеству, писати.
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Писанъ въ Санктпетербургѣ лѣта отъ Рождества Христова 1715, Генваря 
22 дня, государствованія Нашего 33 году.

Секретарь Петръ Курбатовъ

Источники Малороссийской истории, собранные Д. Н. Бантыш-Каменским и изданные О. Бо-
дянским. – Ч. 2. 1691–1722. – М., 1859. – С. 275–276.

№ 270

1715 р., квітня 26. С.-Петербург. – Форма присяги з Військового статуту 
(“Артикула воинского”) Петра І, основні вимоги якого поширювалися і на 
цивільну службу

Присяга или обещание всякого воинскаго чина людем

Я (имя рек) обещаюсь всемогущим богом служить всепресветлейшему 
нашему царю государю верно и послушно, что в сих постановленных, також 
и впредь поставляемых воинских артикулах, что оные в себе содержати будут, 
все исполнять исправно. Его царского величества государства и земель его 
врагам, телом и кровию, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, 
партиях, осадах, и штурмах, и в протчих воинских случаях, какова оные звания 
ни есть, храброе и сильное чинить противление, и всякими образы оных по-
вреждать потщусь. И ежели что вражеское и предосудительное против персоны 
его величества, или его войск, такожде его государства, людей или интересу 
государственного что услышу или увижу, то обещаюсь об оном по лутчей моей 
совести, и сколько мне известно будет, извещать и ничего не утаить; но толь 
паче во всем ползу его и лутчее охранять и исполнять. А командирам моим, по-
ставленным надо мною, во всем, где его царского величества войск, государства 
и людей благополучию и приращению касаетца, в караулах в работах и в протчих 
случаях, должное чинить послушание, и весьма повелению их не противитца. 
От роты и знамя, где надлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не 
отлучатца, но за оным, пока жив, непременно, добровольно, и верно так, как 
мне приятна честь моя и живот мой, следовать буду. И во всем так поступать, 
как честному, послушному, храброму и неторопливому салдату надлежит. В чем 
да поможет мне господь бог всемогущий.

Понеже сия присяга вообще всякому чину положена, того ради надлежит 
тому, кто к присяге приводить, выписывать, которому чину что принадлежит, 
а ундер-офицерам и салдатам все.

Богу единому слава.
Воинским артикулам.

Шандра В. Законодавче врегулювання тексту присяги (початок XVIII – середина XIХ століть) 
// Український археографічний щорічник. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 397.



467№ 271 .   1716  р . ,  червн я 5

№ 271

1716 р., червня 5. – Запис в османському податковому переписі, що пере-
повідає султанський ферман хотинському паші про відділення Хотинської 
округи (нагіє) від Молдавського князівства, в якому міститься інформація 
про податкову політику, проведення перепису населення та завдання міс-
цевої адміністрації

Землі Хотинскої нагіє (адміністративна округа) у переписаних та уточнених 
кордонах були цілком відділені від молдавського краю і записані за Хотинською 
фортецею. Подушний податок, який зиммі (немусульманські підданці) випла-
чують довічно, а також десятина та інші податки реайї надалі збиратимуться 
для хотинської скарбниці.

Вийшов султанський наказ, відповідно до якого з підданців, які є наявні і 
проживають у згаданій каза (судова округа), від кожної особи, старшої за два-
надцять років, належить за законом, починаючи від першого мугаррама цього 
тисяча сто двадцять восьмого року, збирати по одному вензельному золотому 
(себто з карбованою султанською тугрою), беручи його у чотири прийоми, та-
ким чином подушне збиратиметься за нижчою ставкою. З зернових та інших 
продуктів землеробства братимуть десятину. Від кожного вулика братимуть по 
чотири акче як еквівалент десятини. З тих, хто протягом місяця березня стане 
придатним для оподаткування подушним, брати іспендже (назва подушного) по 
половині гуруша (османський піастр). За кожну голову овець, кіз і ягнят брати 
по одному пара, а за кожну свиню – по чотири пара (мідна монета). Від кожних 
десяти кіп сіна брати по одній копні, як було й раніше.

Але якщо реайя, які розбіглися через навали московитів або через зло-
діяння та насильство шведів і київського воєводи, які раніше зимували тут, 
повернуться у свої села, стануть жити там, побудують собі заново хати, почнуть 
орати землю і зберуть річний врожай, то не домагатися від них подушного, 
десятини та інших реайятських податків, тому що через встановлений поря-
док вони звільнені на один рік від податків, аби дати їм стати на ноги. Божою 
ласкою, з другого року, яким є [тисяча] сто двадцять дев’ятий рік (1717), з них 
теж братимуться, як передбачено, належні оплаті подушне, десятина та інші 
податки реайї. З підданців, які повернуться пізніше і знову поселяться у вищез-
гаданих селах, теж нічого не домагатися, поки ті не зберуть річного врожаю з 
землі. Відповідно до встановленого порядку податки стягатимуться з них лише 
з другого року. Такий порядок встановлено, занесено у реєстр належним чином 
і зроблено копію [реєстру].

Наказано збирати – де б вони не були – колишніх підданців [краю] Богдан, 
які розбіглися з вищезгаданих сіл, заселити і відродити як належить згадані села, 
нікому не чинити лиха та утисків. Нехай з Вашого боку також не відбувається 
нічого протизаконного щодо розсіяної реайї Богдану, а належить збирати до-
купи реайю, що порозбігалася. І аби не створювати умов, які б збивали реайю 
на манівці, вам належить не допускати жодної особи з руських та польських 
підданців, які перебувають в околицях цієї нагіє. Якщо ж такі особи прибудуть, 
то їх не приймати, а повертати назад.
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Аби затвердити дати прибуття і кількість реайї, що прибула в даному 
році, належить реєструвати в дефтерах хотинської скарбниці їхні імена разом 
з персональними прикметами і передавати копію [дефтера до столиці] на збе-
реження.

Хотинський дефтердар Касим Ефенді представив детальний податковий 
перепис, який був зареєстрований і [покладений на] збереження.

15 реджеба 1128 року.

Димитров С. А. Турецкие документы о состоянии хотинской округи (нахие) в первой половине 
XVIII в. // Восточные источники по истории народов юго-восточной и центральной Европы. – 
Т. 3. – М., 1974. – С. 141–142. Переклад з османсько-турецької мови.

№ 272

1722 р., січня 24. С.-Петербург. – Табель про ранги – законодавчий акт, 
згідно з яким впорядковувалась державна служба в Російській імперії

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ ВСЕХ ЧИНОВ,
ВОИНСКИХ, СТАТСКИХ И ПРИДВОРНЫХ,

КОТОРЫЕ В КОТОРОМ КЛАССЕ ЧИНЫ;
И КОТОРЫЕ В ОДНОМ КЛАССЕ, ТЕ ИМЕЮТ ПО СТАРШИНСТВУ 

ВРЕМЕНИ ВСТУПЛЕНИЯ В ЧИН МЕЖДУ СОБОЮ, 
ОДНАКО Ж ВОИНСКИЕ ВЫШЕ ПРОТЧИХ,

ХОТЯ Б И СТАРЕЕ КТО В ТОМ КЛАССЕ ПОЖАЛОВАН БЫЛ

Кл
ас

сы Воинские
Статския Придвор-

ныяСухопут ныя Гвардия Артиле-
рий ския Морския

1: Генерал фелт 
маршал

Генерал ад-
мирал

Канцлер

2: Генералы от 
ка валерии и 
ин фан терии, 
штат галтер

Генерал 
фелцеих 
мейстер

Адмиралы 
протчих 
флагов

Действи телныя 
тайныя советни-
ки

Обер мар-
шал

3: Генералы лей-
те нанты, кава-
леры [ор дена] 
с[вя то го] Анд-
рея [Первоз-
ванного], ге-
нерал крикс 
комисар

Генерал 
лейте нант

Вице адми-
ралы, гене-
рал крикс 
комисар

Генерал проку-
рор

Обер стал 
мейстер 
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4: Генералы маэ-
оры

Пол-
ковник

Генерал 
ма эор, ге-
нерал ма-
эор от 
фортифи-
кации

Шаутбенах-
ты, обер 
цейх мей-
стер

Президент от ко-
легиев и штатс 
канторы, тайные 
совет ники, обер 
прокурор

Обер гоф-
мей стер, 
обер ка-
мер гер

5: Брегадиры 
обер штер 
крикс коми-
сар, генерал 
провиант мей-
стер

Под-
полков-
ники

Подпол-
ковники 
от артиле-
рии

Капитаны 
командоры, 
капитан над 
портом 
Крон шлот-
ским, обер 
сарваер от 
строения 
кара бель но-
го, интен-
дант, цейх 
мейстер, 
обер штер 
крикс коми-
сар

Геролд мейстер, 
генерал рекетен 
мейстер, обер це-
ремонии мей-
стер, обер валт 
мейстер или 
выш ней надзи-
ратель лесов, ви-
це президенты 
от коле гиев, ге-
нерал полицы 
мейстер, дирек-
тор от стро ени-
ев, генерал пост 
директор, архиа-
тер

Гоф мей-
стер, обер 
гоф стал 
мейстер, 
тайный ка-
бинет се-
кретарь, 
обер гоф 
мейстер 
при ея ве-
ли честве 
им перат-
рице, обер 
шенк

6: Полковники, 
казначеи, обер 
правиант мей-
стер, обер ко-
мисар, генера-
лы адъютан-
ты, прокурор, 
генералы 
квартир мей-
стеры лейте-
нанты

Маэо-
ры

Подпол-
ковники 
от артил-
лерии, 
пол ков-
ники ин-
же неры, 
обер ко-
мисар

Капитаны 
перваго ран-
га, капитаны 
над другими 
портами, 
сарваэр ко-
ра бельной, 
прокурор, 
интендант 
партику ляр-
ной верфи в 
Питер бурхе, 
казначеи, 
обер прави-
ант мейстер, 
обер ками-
сар

Проку роры в ко-
легиях статских, 
президенты в 
надворных судах, 
канце лярии тай-
ные советники 
Иностран ной ко-
легии, обер сек-
ре тарь Сената, 
штатс камисар, 
обер рент мей-
стер в резиден-
ции, совет ники в 
колегиях

Штал мей-
стер, дей-
стви тел ные 
камергеры, 
гоф мар-
шал, обер 
ягер мей-
стер, пер-
вый лейб 
медикус

7: Подпол ков ни-
ки, генералы 
аудиторы, ге-
нералы прави-
ант мейстеры 
лейте нан ты, 
генералы

Капи-
таны

Маэоры, 
подпол-
ковники 
инжене-
ры, обер 
контролор

Капитаны 
втораго ран-
га, контро-
лор

Вицепрезиденты 
в надворных су-
дах; Воинской, 
Адмирал тейской, 
Иностран ной ко-
легиев обер сек-
ретари; 

Гоф мей-
стер при ея 
величестве 
импе рат-
рице, лейб 
медикус 
при ея
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ва ген мейсте-
ры, генералы 
ге вал дигеры, 
генералы 
адъю танты 
при генерале 
фелт маршале, 
контролор

экзе ку тор при 
Сенате, обер фи-
скал го су дар-
ственной, проку-
роры при над-
ворных судах, 
церемо нии мей-
стер

величестве 
императри-
це

8: Маэоры, гене-
ралы адъю-
танты при ге-
нера лех пол-
ных, генералы 
аудиторы лей-
тенанты, обер 
квартир мей-
стр, обер фи-
скал, цал мей-
стер

Капи-
таны 
лейте-
нанты

Маэор 
инженер, 
капитаны, 
штал мей-
стер, обер 
цейх вар-
тер, кон-
тролор

Капитаны 
третьего 
ранга, кора-
бельныя 
мас теры, 
цал мейстер, 
обер фискал

Ундер стат гал-
тер в резиден-
ции, экономии 
галтер, регирунс 
раты в губерни-
ях, обер дирек-
тор над пошли-
нами и акцизами 
в резиденции, 
обер лантрих те-
ры в резиденции, 
президент в ма-
гистрате в рези-
денции, обер ко-
мисары в колеги-
ях, асессо ры в 
колегиях, обер 
провиант мей-
стер в рези ден-
ции, обер секре-
тари в прот чих 
колегиях, секре-
тари в Сенате, 
обер берг мей-
стер, обер вал-
дейн, обер минц 
мейстер, на двор-
ной советник, 
надзиратель ле-
сов, воеводы

Титуляр-
ные камер-
геры, гоф 
стал мей-
стер, над-
ворной ин-
тендант

9: Капитаны, 
флигель, адъ-
ютанты при 
генерале фелт 
маршале и 
при генералех 
полных, адъю-
танты при

Лейте-
нанты

Капитаны 
лейтенан-
ты, капи-
таны ин-
женеры, 
обер ауди-
тор, квар-
тирмейс-

Капитаны 
лейтенанты, 
галерные 
мастеры

Титулярной со-
ветник; воинских 
двух, Иностран-
ной колегеи сек-
ретари; обер 
рент мейстер в 
губерниях, поли-
цы мейстер в

Надворной 
ягер мей-
стер, над-
ворной це-
ремонии 
мейстер, 
обер кухен 
мейстер, 
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генералех лей-
тенантах, обер 
правиант мей-
стер, генерал 
штап квартер-
мистр, обер 
аудиторы, по-
левые почт 
мейстеры, ге-
нералы про-
фосы

тер, ка ми-
сары у 
порохо-
вых и се-
литреных 
заво дов

резиденции, 
бурго мистры от 
ма гис трата в ре-
зиденции быть 
непременным, 
лантрихтеры в 
провинциях, 
про фес соры при 
ака демиях, док-
торы всяких фа-
култетов, ко то-
рые в службе об-
ретаются, архи-
варии при обоих 
государственных 
архивах, пере-
водчик и прото-
колист сенатские, 
казначеи при ма-
нет ном деле, асе-
соры в надвор-
ных судах в ре-
зиденции, дирек-
торы над пошли-
нами в портах

камер юн-
керы

10: Капитаны 
лейтенанты

Ундер 
лейте-
нанты

Лейтенан-
ты, капи-
таны лей-
тенанты 
инженер-
ския, 
ауди тор, 
цейхвар-
теры, обер 
ваген мей-
стер, ка-
питан над 
мастеро-
выми 
людми

Лейтенанты Секретари прот-
чих колегей, бур-
гомистры от ма-
гистрата в губер-
ниях; переводчи-
ки Воинской, Ад-
миралтейской, 
Иностранной 
[коллегий]; про-
токолисты тех 
же колегей, обер 
экономии коми-
сары в губерни-
ях, обер комиса-
ры в губерниях, 
асесоры в над-
ворных судах в 
губерниях, обер 
цегентнер, берг 
мейстер, обер 
берг пробиер
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11: Секретари 
карабелные

12: Лейтенанты Фенд-
рики

Ундер 
лейтенан-
ты, лейте-
нанты 
инженерс-
кия, фур-
лецкие 
порутчи-
ки, ваген 
мейстеры

Ундер лейте-
нанты, шхи-
поры перва-
го ранга

Секретари в над-
ворных судах и 
канцеляриях и 
[в] губерниях, 
ка мериры при 
колегиях, ратма-
ны в резиден-
ции, минц мей-
стер, форшт мей-
стер, гитен фор 
валтер, марк 
шейдер 

Гоф юнке-
ры, над-
ворной ле-
карь

13: Ундер лейте-
нанты, фли-
гель адъютан-
ты при гене-
ралех маэорех

Штык юн-
керы, ун-
дер лейте-
нанты ин-
женерския

Секретари в про-
винциях, меха-
никус, пост мей-
стеры в Санкт-
Пи тербурхе и в 
Риге, переводчи-
ки [и] протоко-
листы коллеж-
ские, актуариус 
[и] регистратор 
сенатские 

14: Фендрики, 
флигель адъю-
танты при ге-
нералех лейте-
нантех и у 
брегадиров, 
штап фуриеры

Инженер-
ския фен-
дрики

Камисары 
карабелные, 
шхипоры 
втораго ран-
га, канстапе-
ли

Камисары при 
колегиях, фиска-
лы при надвор-
ных судах и гу-
берниях, камери-
ры в провинци-
ях, земския ка-
мисары, асесоры 
в провинци ал-
ских судах, архи-
вариус, актуари-
ус, регистратор и 
букгалтеры при 
колегиях; земс-
кия рент мей-
стеры, почт мей-
стеры в Мос кве 
и протчих знат-
ных городех, где 
губернаторы; ко-
легии юнкеры 

Надворной 
уставщик, 
гофмейстер 
пажев, гоф 
секретарь, 
надворной 
библиоте-
карь, ан-
тиква риус, 
надворной 
камерир, 
надворной 
аудитор, 
надворной 
квартир 
мейстер, 
надворной 
аптекарь, 
шлос фохт, 
надворной 
цейх



473№ 272 .   1722  р . ,  с ічн я  24 .  С . -Петербург

Кл
ас

сы Воинские
Статския Придвор-

ныяСухопут ныя Гвардия Артиле-
рий ския Морския

мейстер, 
кабинет 
куриеры, 
мунт шенк, 
кухен мей-
стер, кел-
лер мей-
стер, экзер-
цыцеи 
мей стер, 
надворной 
балбир

Ко учрежденной вышеобъявленной табели рангов прилагаются сии пункты, 
каким образом со оными рангами каждому поступать надлежит.

1. Принцы, которые от нашей крови произходят, и те, которые с нашими 
принцессами сочетанны: имеют при всяких случаях председательство и ранг над 
всеми князьями и высокими служители Российского государства.

2. Морские же с сухопутными в команде определяются следующим образом: 
кто с кем одного ранга, хотя и старее в чину, на море командовать морскому 
над сухопутным, а на земли сухопутному над морским.

3. Кто выше своего ранга будет себе почести требовать, или сам место воз-
мет выше данного ему ранга, тому за каждой случай платить штрафу 2 месяца 
жалованья. А ежели кто без жалованья служит, то платить ему такой штраф, как 
жалованья тех чинов, которые с ним равного рангу, и действително жалованье 
получают. Из штрафных денег имеет объявитель того третьюю долю получать, 
а досталныя имеют в гошпиталь употреблены быть. Но сие осмотрение каждого 
рангу не в таких оказиях требуется, когда некоторые яко добрыя друзья и соседи 
съедутся, или в публичных асамблеях, но токмо в церквах при службе божией, 
при дворовых церемониях, яко при аудиенции послов, торжественных столах, 
в чиновных съездах, при браках, при крещениях, и сим подобных публичных 
торжествах и погребениях. Равной же штраф и тому следует, кто кому ниже 
своего рангу место уступит, чего надлежит фискалом прилежно смотреть, дабы 
тем охоту подать к службе, и оным честь, а не нахалом и тунеядцом получать. 
Вышеписанной штраф как мужескому, так и женскому полу необходимо за 
преступления надлежит.

4. Под равным штрафом, не имеет никто рангу себе требовать, пока он 
на свой чин надлежащаго патента показать не имеет.

5. Такожде не имеет никто ранг взять по характеру, которой он в чужих 
службах получил, пока мы ему онаго характера не подтвердили, которое под-
тверждение, мы каждому по состоя нию его заслуг охотно жаловать будем.

6. Без патента апшит никому не дает ранга, разве оной апшит за нашею 
рукою дан будет.
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7. Все замужные жены поступают в рангах, по чинам мужей их. И когда 
они тому противно поступят, то имеют они штраф заплатить такой же, как бы 
должен платить муж ее был за свое преступление.

8. Сыновьям российского государства князей, графов, баронов, знатней-
шаго дворянства, такожде служителей знатнейшаго ранга, хотя мы позволяем 
для знатной их породы или их отцов знатных чинов в публичной асамблеи, где 
двор находится, свободной доступ пред другими нижняго чину, и охотно желаем 
видеть, чтоб они от других во всяких случаях по достоинству отличались; однако 
ж мы для того никому какова рангу не позволяем, пока они нам и отечеству 
никаких услуг не покажут, и за оныя характера не получат.

9. На сопротив того, имеют все девицы, которых отцы в 1-м ранге, пока 
они замуж не выданы, ранг получить над всеми женами, которые в 5-м ранге 
обретаются, а имянно, ниже генерала-маэора, а выше брегадира. И девицы, 
которых отцы во 2-м ранге, над женами, которые в 6-м ранге, то есть ниже 
брегадира, а выше полковника. А девицы, которых отцы в 3-м ранге, над же-
нами 7-го ранга, то есть ниже полковника, а выше подполковника. И протчие, 
против того, как следуют ранги.

10. Дамы и девицы при дворе имеют, пока они действително в чинах своих 
обретаются, следующие ранги получить:

Обер гофмейстерина у ея величества государыни императрицы имеет 
ранг над всеми дамами.

Действителные стац дамы у ея величества государыни императрицы сле-
дуют за женами действителных тайных советников.

Действителные камер девицы имеют ранг с женами президентов от ко-
легеи.

Гоф дамы – с женами брегадиров.
Гоф девицы – с женами полковников.
Гоф мейстерина у наших цесаревен – с действителными стац дамами, 

которые при ее величестве императрице.
Камер девицы при государынях цесаревнах следуют за гоф дамами при 

ее величестве государыне императрице.
Гоф девицы государынь цесаревен следуют за гоф девицами при ее вели-

честве государыне императрице.
11. Все служители российские или чужестранные, которые осми первых 

рангов находятся, или действително были, имеют оных законные дети и потом-
ки в вечныя времена лутчему старшему дворянству во всяких достоинствах и 
авантажах равно почтены быть, хотя б они и низкой породы были, и прежде от 
коронованных глав никогда в дворянское достоинство произведе ны или гербом 
снабдены не были.

12. Когда кто из наших высоких и нижних служителей, два чина и более 
действително имеет, или выше ранг получил, нежели по чину, которой он дей-
ствително управляет, то имеет он при всяких случаях, ранг вышняго его чину. 
Но когда он в нижнем чину свое дело отправляет, то не может он тогда на том 
месте своего вышняго рангу или титла иметь, но по оному чину, которой он 
действително отправляет.
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13. Понеже статские чины прежде не были распоряжены, и для того по-
читай никто или зело мало чтоб кто, надлежащим порядком с низу свой чин 
верхней заслужил из дворян, а нужда ныне необходимая требует и в вышние 
чины: того ради брать, кто годен будет, хотя б оной и никакого чина не имел. 
Но понеже сие в рангах будет оскорбително воинским людем, которые во мно-
гие лета, и какою жестокою службою оное получили, а увидят без заслуги себе 
равного или выше: того ради кто в которой чин и возведен будет, то ему ранг 
заслуживать летами, как следует. Чего для надлежит из Сенату, кто в какой чин 
в статской не по порядку с низу пожалован будет нынешней ради нужды с ко-
тораго времени, давать имена их обор фискалу, дабы могли фискалы смотреть, 
чтоб исполняли в рангах по сему указу. И дабы впредь на ваканцыи не стороны 
хватать, но порядком, как в воинских чинах производятца. Того ради надлежит 
ныне иметь в статских колегиях по 6 или по 7 человек колегеи юнкеров, или 
менше. А ежели более надобно, то с докладу.

14. Надлежит дворянских детей в колегиах производить снизу: а имянно, 
перво в колегии юнкары, ежели ученые, и освидетелствованы от колегии, и в 
Сенате представлены, и патенты получили. А которые не учились, а нужды ра-
ди и за оскудением ученых приняты, тех перво в титулярные колегии юнкары 
писать, и быть им те годы без рангов, которым нет рангов до действителнаго 
колегеи юнкарства.

            годы     месяцы
против капрала       1
против сержанта      1
против фендрика      1   6
против порутчика     2
против капитана      2
против маэора       2
против подполковника     2
против полковника      3   6
Карпоралские и сержантские лета зачитать тем, которые учились и выучи-

лись подлинно, что коллежским правлениям надлежит. А имянно, что касается 
до правого суда, также торгам внешним и внутренним к прибыли Империи и 
экономии, в чем надлежит их свидетелствовать.

Которые обучатца вышеписанным наукам, тех из колегеи посылать в чужие 
краи по несколку, для практики той науки.

А которые знатные услуги покажут, те могут за свои труды производитца 
ранги выше, как то чинитца и в воинской службе, кто покажет свою какую вы-
слугу. Но сие чинить в Сенате толко, и то с подписанием нашим.

15. Воинским чинам, которые дослужатся до обер офицерства не из дво-
рян, то когда кто получит вышеписанной чин, оной суть дворянин, и его дети, 
которые родятца в обор офицерстве, а ежели не будет в то время детей, а есть 
прежде, и отец будет бит челом, тогда дворянство давать и тем, толко одному 
сыну, о котором отец будет просить. Протчие же чины, как гражданские, так и 
придворные, которые в рангах не из дворян, оных дети не суть дворяна.
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16. И понеже никому кроме нас, и других коронованных глав принадлежит, 
кого в дворянское достоинство гербом и печатью пожаловать, и насупротив 
того многократно оказалось, что некоторые себя дворянами сами называют, а 
подлинно не суть дворяня, иные же своеволно герб приняли, котораго предки 
их не имели ниже от предков наших, или от иностранных коронованных глав 
им дан, и при том смелость приемлют иногда такой герб изобрать, которой 
владеющие государи и иные знатнейшые фамилии действително имеют. Того 
ради мы тем, до которых сие касается, чрез сие милостиво напоминаем, чтоб 
каждый от такого непристойнаго поступка, и от того возпоследующаго без-
честья и штрафования впредь остерегался. Каждому объявляется, что для сего 
дела определили мы геролдмейстера. И тако надлежит всем для того дела к 
нему приходить, и доношении подавать, и решения требовать, как следует: кто 
имеет дворянство, и на оное гербы, дабы доказывали, что они или предки их 
от какого наддания имели, или чрез предков наших или нашею милостию во 
оную честь приведены. Буде же кто того подлинно вскоре доказать не может: 
то таковым давать сроку на полтора года. А потом требовать, дабы подлинно 
доказал. И ежели не докажет (а объявит за чем подлинно), о том доносить 
Сенату; а в Сенате о том разсмотря, доносить нам.

Буде же кто будут просить за явныя службы о наддании, то о службах 
того справливатца. И буде из таковых явятца подлинно заслуженые, и о том 
доносить Сенату ж, а Сенату представлять нам же. А которые дослужились до 
обор офицерства, руской или иноземец, как из дворянства, так и не из дворян-
ства, тем давать гербы смотря по заслугам. А которые хотя в воинской службе 
и не были, и ничего не заслужили, а могут доказать не менши ста лет: и таким 
гербы давать же.

В нашей же службе обретающыеся чюжестранные люди, имеют или свои-
ми дипломами, или публичными свидетелствами от правителства их отечества, 
свое дворянство и герб доказать.

17. Также нижеписанные чины, а имянно: президенты и вицепрезиденты 
в надворных судах, обер ландрихтеры в резиденции, президент в магистрате в 
резиденции, обер комисары в колегиах, воеводы, обер рентмейстеры и ландрих-
теры в губерниях и в провинциях, казначеи при манетном деле, директоры над 
пошлинами в портах, обер экономии камисары в губерниях, обер камисары в 
губерниях, ассесоры в надворных судах в губерниях, камериры при колегиях, 
ратманы в резиденции, почт мейстеры, камисары при колегиях, камериры в 
провинциях, земские камисары, ассесоры в провинциалных судах, земские рент-
мейстеры, не надлежит за вечный чин почитать, но за уряд, как вышеписанным, 
так и им подобным: ибо оные не суть чины: того ради ранг иметь должны, пока 
они действително у своего дела обретаются. А когда переменятся или вставятся, 
тогда того ранга не имеют.

18. Те, которые за тяжкие преступления отставлены, публично на пло-
щади наказаны, или хотя толко обнажены, или пытаны были, оные лишены от 
имевшего титла и рангу, разве они от нас за какия выслуги паки за собственною 
нашею рукою и печатью в совершенную их честь возставлены, и о том публично 
объявлено будет.
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Толкование о пытанных
В пытке бывает, что многие злодеи, по злобе, других приводят: того ради, 

которой напрасно пытан, в безчестные причесться не может, но надлежит ему 
дать нашу грамоту со обстоятелством его невинности.

19. Понеже такожде знатность и достоинство чина какой особы часто тем 
умаляется, когда убор и прочей поступок тем не сходствует, якоже на супротив 
того многия разоряются, когда они в уборе выше чина своего и имения посту-
пают: того ради напоминаем мы милостиво, чтоб каждый такой наряд, экипаж 
и либрею имел, как чин и характер его требует.

По сему имеют все поступать, и объявленного штрафования и вящшаго 
наказания остерегатся.

Дан за подписанием нашей собственной руки, и государственною нашею 
печатью в резиденции нашей.

Петр

Российское законодательство Х–ХХ вв.: в 9 т. – Т. 4: Законодательство периода становления 
абсолютизма. – М., 1986. – С. 56–66.

№ 273

1722 р., липня 6. Глухів. – Універсал Генеральної військової канцелярії ві-
йтові, магістрату і міщанам м. Києва про смерть гетьмана Івана Скоропад-
ського і передання влади наказного гетьмана полковникові чернігівському 
Павлу Полуботку

Всεпрεсвѣтлѣйшого и дεржавнѣйшого гсдрu нашого εго імпεраторского 
влчства Войск Запорожских старшина εнεралная и полковники

Всѣмъ общε и кождому зособна дховного и мирского, такъ висшого, яко 
и нижшаго чина людεмъ, особливε пну воитовѣ кіεвскому, а в нεбытности εго 
наказному з маистратовими тамошними и зо всѣмъ посполствомъ и кому-
колвεкъ о томъ вѣдати надлεжатимεт обявляεм

Ижъ яснεвεлможныи εго млсть пнъ Іоаннъ Скоропадскии, Войскъ εго 
імпεраторского прсвѣтлого влчства Запорожских, обоихъ сторонъ Днεпра 
гεтманъ, бувши пεрεд симъ нεдавно у εго імпεраторского влчства в вεликомъ градѣ 
Москвѣ и тамъ на здоровю ослабѣвши, болѣзнεнный оттуду на свою рεзидεнцію 
в Глуховъ возвратилъся, и в той болѣзни здε врεмεнноε своε смεртію настоящого 
іюля 3 д[ня] в вовторокъ пополуднѣ, о шεстой годинѣ, окончалъ житіε. Тεды 
мы, нижεи подписанніи, будучи тому притомни, яко ужε до εго імпεраторского 
свящεннѣйшого влчства гсдря нашεго всεмлстивѣйшого з донεсεнεмъ о смεрти 
εго гεтманскои описалися и занεсли прошεніε нашε, дабы повεлѣлъ намъ εго 
імпεраторскоε влчство своимъ млстивимъ указомъ по давних правах, порядках 
и статях наших украинских, волними голосами нового, кого Гпдь Бгъ пошлεт, 
избрати гεтмана. Такъ нѣмъ на тоε блговолитεлныи εго імпεраторского влчства 
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присланъ будεт указъ, хотячи дабы в ннѣшноε мεжду гεтманством врεмя по-
рядки и дѣла всякыε малороссійской jтчизни нашои своимъ обыкновεннимъ, 
а нε пεрεмѣннимъ образомъ были отправовани бεз жадной помѣшки по долж-
ности нашои з мѣстца покойного εго млсти пна гεтмана въ всѣ полки о томъ 
писалисмо, и в Кіεвъ сεй нашъ унѣвεрсалъ засилаεм и упоминатεлно прεдлагаεм, 
абы пновε маистратовіи зо всѣмъ посполством жадного сумнѣнія и лεгкомислія 
пεрεд сεбε нε забѣраючи, εдинъ другому по старшинѣ и званію, якъ надлεжащии 
давныи порядокъ, обыкновεніε, право и самая слушност указуεт, прилич-
ную и достоиную почεст и повиновεніε отдавали и в чомъ надлεжатимεт 
подчинεнніи начальникамъ, бεз урядовіи урядникамъ, мεншіи старшимъ, обыклоε 
послушεнство и повинност при всякомъ постоянствѣ и скромность обхождεніи 
чинили бы по-прεжнεму нεпрεмѣнно, заробляючи тоεю статεчностю у прεстола 
монаршого на вящшую млсть и похвалу, а нε на яковую за нεпостоянство, ухо-
ваи Бжε, уразу.

А εсли бы хто з лεгкомисльниковъ имѣлъ яковыε в народѣ возмутитεлныε 
и нεпостоянныε поступки од сεбε показувати албо прεтиву власти старшинскои 
нεпокориво по самоволію обиходитися, чили подданіε дεржавцамъ своимъ 
должного послушанія и повинности отдават нε хотѣли бы, тεды такових 
всѣхъ, яко обшаго добра помишатεлεи Бгу и власти противниковъ, повинεнъ 
пнъ наказнии воитъ з майстратовими до крѣпкого вязεня брати и бεз всякого 
пощанѣнія карати.

А понεжε, отεздячи покоиныи яснεвεлможныи до εго імпεраторского 
влчства в Москву, всякоε в Малой Россіи поручалъ пну Павлу Полуботку, 
полковниковѣ чεрнѣговскому, имѣти в строεніи порядковъ правлεніε, що и при 
смεрти потвεрдилъ нεпεрεмѣнно, того ради яко оноε и тεпεр при нεмъ жε, пну 
полковнику чεрнѣговскомъ, наидуεтся такъ, по тому пнъ войтъ кіεвскій а в 
нεбытности εго наказнии з маистратовими, о всяких случаючихся інтεрεссах в 
городѣ и о помянутих противникахъ, εсли бы яковіи мѣли явитися, до εго млсти 
должεнъ будεт описуватися и трεбовати резолюціи указом εго імпεраторского 
влчства прεдлагаεмъ.

Данъ в Глуховѣ з канцεляріи Енεралной войсковой июля 6 д[ня] року 
1722.

Павεлъ Полуботокъ, полковникъ чεрнѣговскии
Іванъ Чарнишъ, судія εнεралнии
Сεмεнъ Савичъ, писаръ воисковий εнεралныи
Василεй Жураковскии, асаулъ εнεралнии
Андрεи Маркεвичъ, полковник лубεнскии

ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 295, арк. 1 і зв. Оригінал. Опубл.: Універсали Павла Полуботка (1722–
1723). – К., 2008. – № 14. – С. 73–74.
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№ 274

1722 р., липня 6. Глухів. – Універсал генеральної старшини про доручення 
Павлу Полуботкові тримати уряд наказного гетьмана до обрання повно-
чинного гетьмана

Всѣмъ, кому колвекъ о томъ вѣдати надлежатиметъ, ознаймуемъ чрезъ 
сіе наше писаніе, ижъ яко перед симъ при отъездѣ своемъ въ Москву до его 
императорскаго величества ясне велможний его милость панъ гетманъ Іоанъ Ско-
ропадскій порядковъ всѣхъ малороссійскихъ правленіе […]* своемъ полѣцилъ 
его милости пану Павлу Полуботку, полковниковѣ чернѣговскому, що и за 
поворотомъ зъ Москви въ Глуховъ при смерти своей неотмѣнно подтвердилъ, 
такъ мы, послѣдуючи тоей остатной волѣ его велможности, походного рей-
ментара нашего обще и согласно всѣ просили его милости пана полковника 
чернѣговскаго, дабы его милость въ нынѣшнее между гетманствомъ время, не 
оставляя полѣценного себѣ того правленія, оное по прежнему содержалъ до 
далшаго монаршого его імператорского пресвѣтлого величества указу, жебы на 
сей часъ Малая Россія въ безъпорядочномъ состояніи не найдовалася, поколя 
по милости его всепресвѣтлѣйшого імператорского величества и по давнихъ 
нашихъ войсковихъ правахъ избранъ будетъ новий волними голосами гетманъ, 
якое писаніе наше для достовѣрія и руками нашими закрѣпляемъ.

Въ Глуховѣ, іюля 6 дня, 1722 року.

Універсали Павла Полуботка (1722–1723). – К., 2008. – № 15. – С. 74.

№ 275

1722 р., серпня 19. Глухів. – Універсал наказного гетьмана Павла Полуботка 
і генеральної старшини N-ському полку щодо недопущення притягнення 
козаків до посполитих повинностей та регламентації здійснення належ-
ного судочинства в полку

Пану полковниковѣ N, всей старшинѣ полковой тамошней […]** сотникамъ, 
атаманамъ, войтамъ и протчіимъ въ городахъ и селахъ обрѣтаючимъся урядни-
камъ, такожъ […] державцамъ духовнымъ и свѣцкимъ, въ томъ полку маетности 
свои мѣючимъ, и кому колвекъ о томъ вѣдати надлежатиметъ, предлагаемъ 
симъ нашимъ унѣверсаломъ, ижъ небезъизвѣстно есть всѣмъ, такъ старшинѣ, 
яко и подчиненнымъ полку N войсковимъ и посполитимъ обывателямъ и 
духовного чина людемъ о монаршихъ его імператорского пресвѣтлого величе-
ства, въ печатной зъ високоправительствующого сенату присланой інструкціи, 
вираженныхъ указахъ, и передъ симъ во всѣ полки малороссійскіе розосла-

* Так у публікації (2008).
** Тут і далі – пропуски в тексті, за застереженням упорядників публікації (2008).
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ныхъ, въ которыхъ между иншими пунктами и о козакахъ предложено, жебы 
ихъ къ работамъ посполитимъ не принуждати и чрезъ тое онымъ не чинити 
трудности и отягощенія, а нинѣ зъ Малороссійской коллегіи обявителнымъ 
его імператорского величества указомъ до насъ писано, жебы […] козаковъ и 
протчіихъ посполитихъ въ той коллегіи прошеніемъ своимъ обявляютъ, что въ 
полкахъ по городахъ полковники и сотники, и протчая старшина во время суда 
берутъ у ныхъ наклади, такожъ и принуждаютъ ихъ по прежнему въ работу, 
отъ чего оны приходятъ въ велыкое разореные, сего ради мы по оному его 
імператорского величества указу и по особливой званыя нашего должности, 
завстягаючи […] одъ таковихъ неслушнихъ и дерзновенныхъ поступковъ и 
остерѣгаючи, жебы которий зъ старшины и другихъ зъ урядниковъ и держав-
цовъ, на комъ тое указу монаршое преслушаніе объявитъся, на чести и здоровю 
не пострадалъ, при одправленіи о томъ во всѣ полки малороссійскіе нашихъ 
унѣверсаловъ посилаемъ оный и въ полкъ N зъ тимъ упоминанемъ и указомъ, 
абы панъ полковникъ тамошний, панове старшина полковая, сотники, державци 
духовніе и свѣ[ц]скіе, атамани и протчіе урядники, и отнюдъ нихто, не дерза-
ли козаковъ до приватныхъ своихъ работизнъ принуждати и употребляти, но 
мѣютъ они, козаки, при своихъ свободахъ зостаючи, толко войсковіе чину ихъ 
козацкому пристойные, яко то случаючиеся на службу монаршую походи, випра-
ви на стойку, посилки зъ писмами, поездки въ провожатихъ и другие подлугъ 
давного званія своего козацкого отъбувати и исполняти услуги, такожъ абы нѣ 
самъ панъ полковникъ, анѣ старшина городовая и сѣлская, войсковимъ и по-
сполитимъ людемъ накладами при судахъ убитку и разоренія не наносили […] 
въ томъ подлугъ правъ малороссійского народа, якъ указъ его імператорского 
величества повелѣваетъ, справовалися, бо если хто вишше писанному явитъ-
ся прослушенъ, а опослѣ тое на него донесено и въ правду доказано будетъ, 
таковый безъ пощадѣныя, якого бы не былъ чину, знатно наказанъ будетъ, 
декляруемъ, а суди вездѣ въ полку тамошнемъ мѣетъ отъ сего часу панъ пол-
ковникъ со всякимъ надлежащимъ устроити порядкомъ, жебы не самъ онъ, и 
не одинъ судя, але въ присудствіи и другой старшины тамошной, такожъ безъ 
урядовыхъ, толко бы честныхъ и разумнихъ особъ, которихъ нарочно тому 
опредѣляти надлежитъ, справи судовые въ судебной избѣ разсмотрувалъ и 
рѣшалъ бы обще совѣстно по истиннѣ, якъ право и самая слушность указуетъ, 
безъ жадного пристрастія и неправости, не норовячи нѣкому и не посягаючи 
нѣ на кого, якимъ порядочнымъ образомъ, абы и въ сотенныхъ того полку 
городахъ урядники суди по своему званію одправовали, а особливе по селахъ, 
где якъ слишно намъ, атаманя и войти въ шинковыхъ дворахъ при платицѣ, 
за которого совершенное и зрѣлое въ справахъ разсужденіе быти не можетъ, 
судятъ и на винного шию напиваютъ, чтобъ одселъ въ пристойныхъ мѣстахъ, 
не пянственнымъ, но трезвимъ и совѣстнимъ умомъ людей жалобливихъ зъ 
обжалованними справи слухали и окончували, корчемніе же суди абы вовся 
одставлены и скорененны были, грозно подъ опасеніемъ строгого караня при-
казуемъ, ежели ж хто, сѣлскимъ, албо сотеннимъ не доволствуючись судомъ, 
апелліоватиметъ до полкового или зъ полкового суда до Войскового Енералного, 
теды мѣютъ суди, предъ которими тотъ апеллянтъ судимъ былъ, писменное за 
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руками своими требуючой сторонѣ дати свѣдителство съ подлинною въсеей 
справи и контроверсіи обоихъ сторонъ описю изясненемъ, якимъ порядкомъ 
оная точилася, слухана и окончена была, що все абы не иначей дѣялося, подесяте 
пилно и сурово приказуемъ и упоминаемъ, сей унѣверсалъ панъ полковникъ N 
везде въ полку своемъ обикновеннимъ порядкомъ опублѣковати повиненъ, а 
когда оный получитъ и що по тому чинено будетъ, абы о томъ всемъ писменно 
къ намъ отвѣтствовалъ, пилно, пилно приказуемъ.

Данъ въ Глуховѣ, зъ Енералной Канцелляріи Войсковой, августа 19 дня, 
року 1722.

Універсали Павла Полуботка (1722–1723). – К., 2008. – № 31. – С. 91–92.

№ 276

1722 р., листопада 2. Глухів. – Універсал наказного гетьмана Павла Полу-
ботка і генеральної старшини про затвердження Павла Минецького ні-
жинським полковим писарем

[Его імператорского пресвѣтлого величества Войска Запорожского пол-
ковникъ чернѣговский и наказний гетман Павел Полуботок з старшиною ене-
ралною.]

Ознаймуемъ симъ унѣверсаломь нашимъ старшинѣ полковой тамошней, 
сотникамъ, атаманѣ городовой и сѣлской съ товариствомъ, войтамъ зъ поспол-
ствомъ полку того, и кому колвекъ о томъ вѣдати надлежатиметъ, поневажъ 
панъ Павелъ Минѣцкій, енералной войсковой канцелляріи товаришъ, по изво-
леню его милости пана Петра Петровича Толстого, полковника [нѣжинского], и 
по согласію старшини тамошной на мѣсце умерлого пана Маволского избранъ 
писаремъ полковимъ нѣжинскимъ, до якого уряду и мы онаго годность и спо-
собность вѣдаемь и узнаемъ быти того чина достойнимъ, теди по сношенію о 
томъ зъ Малороссійскою Коллегіею учиненномъ, яко уже онъ, панъ Мѣнѣцкій, 
перве тутъ въ Глуховѣ при резиденціи гетманской по обикновенію надлежа-
щую вѣрность імператорскому всепресвѣтлѣйшему величеству въ церквѣ вы-
коналъ присягу, такъ по тому и сей унѣверсалъ нашъ зъ енералной войсковой 
канцелляріи на помянутый урядъ писарства полкового нѣжинского ему жъ, 
пану Минѣцкому, по силѣ повѣренного намъ указомъ его імператорського 
величества малороссійского правленія видалимо. Зачимъ абы, его, пана Павла 
Минѣцкого, писара полкового нѣжинского, старшина и чернь войскового и по-
сполитого чину Полку того въ пристойномъ, якъ полковую особу, пошанованю 
и репутаціи имѣли, онъ тежъ взаемне зъ старшиною и со всякимъ обходително 
и людско поступуючи, повиненъ будетъ въ своемъ писарскомъ званіи вѣрно и 
радительно справоватися, приказуемъ.

Данъ въ Глуховѣ, [ноеврія] 2 дня, 1722 року.

Універсали Павла Полуботка (1722–1723). – К., 2008. – № 133. – С. 184.
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№ 277

1723 р., лютого 3. Глухів. – Універсал наказного гетьмана Павла Полуботка 
і генеральної старшини про затвердження Андрія Ковбаси охочекомонним 
полковником

По титлѣ.
Всѣмь, кому бы о томъ вѣдати надлежало, а особливе пп: старшинѣ пол-

ковой, сотникамъ, атаманѣ и всему полку охочокомонного старшому и меншому 
товариству, симъ нашимъ обявляемъ унѣверсаломъ, ижъ по указу імператорского 
священнѣйшого величества, и грамотѣ до насъ принесенной, вираженному, ижъ 
панъ Андрей Ковбаса […]* [за] его службы въ Войску Запорожскомъ імпера-
торскому пресвѣтлому величеству передъ симъ […] опредѣленъ на урядъ от 
нас, на урядъ полковничества охочокомонного, яко прето велѣ(лисмо) ему, пану 
Андрею Ковбасѣ, первей надлежащую въ церквѣ обикновенно на вѣрно(сть) 
імператорскому всепресвѣтлѣйшому величеству виконати присягу, такъ на тот 
урядъ полковничества охочекомонного в конфѣрмацію сей нашъ унѣверсалъ 
[выдаемъ], черезъ которий пилно упоминаемъ и приказуемъ, абы старшина 
полковая, сотники, атаманя и все полку охочекомонного товариство реченно-
му пану Ковбасѣ, на ономъ урядѣ знайдуючомуся, яко началниковѣ своему, 
належитое зъ подобающою учтивостю во всемъ, що до войскового управле-
нія и порядку стягается, отдавали послушенство и повиновеніе, а онъ, панъ 
полковникъ, долженъ възаемне любовное ко всему полку своего товариству, 
содержачи ихъ въ пристойной почести, имѣти обхожденіе, барзѣй къ старшинѣ, 
и по званію своему надлежащые въ полку порядки съ вѣрностю, радѣніемь и 
пилностю устроевати.

Дань въ Глуховѣ, февр[аля] 3, въ року 1723.
Его милость панъ полковникъ и наказни[й] гетманъ, и старшина енерал-

ная при войсковой печати.

Універсали Павла Полуботка (1722–1723). – К., 2008. – № 203. – С. 256.

№ 278

1723 р., квітня 19. Глухів. – Універсал наказного гетьмана Павла Полуботка 
і генеральної старшини про призначення ревізії в полку Переяславському 
для розслідування зловживань при мобілізації козаків полку, направлених 
у походи в попередні роки, а також в Дербенський і Ладозький походи 
поточного року, із дорученням військовому канцеляристу Андрію Волод-
ківському здійснити згадану перевірку

Всѣмъ, кому бы колвекъ о томъ вѣдати надлежало, особливе пану полковни-
ковѣ наказному переясловскому зъ старшиною полковою, сотникомъ, атаманѣ 
и всему онихъ полковъ товариству и посполству обявляемъ симъ нашимъ 

* Тут і далі – пропуск у публікації 2008 р.; не обумовлений.



484 № 279 .   1725  р . ,  лис топада  7 .  Ф ортец я Чесного Хрес та

унѣверсаломъ, ижъ вѣдомо намъ учинилося, что въ нѣкоторихъ рейменту Гет-
манского полкахъ въ нинѣшніе походи Дербенский и Ладожский выправилени 
козаки убогіе и мизерніе, да и тіе, которіе прошлого 1722 году в оныхъ походахъ 
найдовались, що якобы сталося за укривателствомъ и непорядкомъ старшини 
Полку тамошнего, а яко чрезъ тое однимъ козакамъ немалая обида и тяжесть, 
другим же непотребная потачка дѣется. Такъ поневажъ слишно намъ, что и в 
помянутомъ Переялавскомъ Полку тоежъ нерадѣніе от пп: старшини тамошной 
чинится, ординуемъ въ оний Полкъ пана Андрѣя Володковского, канцелляристу 
войскового, которий мѣетъ о всем томъ розискать, и хто именно зъ старшини, 
а барзѣй з рядового товариства въ якомъ походѣ прошлихъ роковъ бывалъ, хто 
нинѣ зъ убогого и въ походахъ бившого товариства мимо другихъ, которымъ 
надлежало ити, виправленъ, и для чого козаковъ убогихъ мимо заможнѣйшихъ 
вислано. Зачимъ абы нѣхто зъ старшини и товариства Полка Переясловского 
въ вижей означенномъ изслѣдованіи и розиску ему, пану Володковскому, не 
чинили жадного препятія и найменшой трудности, овшем бы всякое в томъ 
ему свѣдчено помоществованіе, а кого къ тому розиску для ответу, албо для 
свѣдителства и доводовъ требоватиметъ, без отреченія бы, передъ него при-
шедши, отвѣтствовали, и праведное по совѣсти христианской отъ себе сознате 
предлагали, пилно приказуемъ и упоминаемъ.

Данъ в Глуховѣ, зъ Енералной Войсковой Канцелляріи, априля 19. Року 
1723.

Універсали Павла Полуботка (1722–1723). – К., 2008. – № 278. – С. 335–336.

№ 279

1725 р., листопада 7. Фортеця Чесного Хреста. – Лист Федора Сулими до 
матері Марії Сулими з повідомленням про умови перебування у військо-
вому поході та проханням надіслати провіант і гроші

Милостивая мнѣ матко добродѣйко!
Писалεмъ я листь чεрεз пна Ковалювского, сотника полку Гадяцкого, 

даючи о своεмъ прεбивании до вмсти добродѣйки матки в мсяцѣ октовр., в 
сεрεдних числѣх; нε вѣдаю, чи дойшли тіε листи до рукъ нших матεринских. 
Тεпεр тεди чεрεз одпускнjго з командою со всεю одсεлъ εго мл пна гадяцкого 
полковника ку домам, в Україну, извѣствую вм добродѣицѣ о своεмъ прεбиваниї, 
жε εщε по млсти Бжой и вшимъ родитεлским молεніεмь при цѣлости здоровя 
зостаю. Толко сεрдεчнε жалѣю, жε до такъ cεго долгого часу нε могу получи-
ти о повεдεниї вшомъ родитεлском, також и о милои жεнѣ моεй писмεнного 
извѣстия. Да в том жε листѣ моεмъ, чεрεз сотника Ковалювского писанном, я 
вм., добродѣйки, писалεмъ, жεбы завчасу знову былъ провиянть у Сулиминцях 
виготовлεнь, и скоро на Українѣ, в полку ншомъ, будεт слихат, жεби прови[я]
нти сюди, в Сулакъ, присилалис, то жεбы былъ готовъ, а імεнно куфовъ горѣлки 
простой литовской пѣнной – 4, а доброи двойной досужую εдну, а особливε 
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барилъ алεмбикових водки умислнε пεрεгнат зо три, бεдрεнцεвой, сала бочку, 
крупъ грεцких бочку и пшона бочку, а инного борошна нε наддобно [!], тут 
знаднѣй за горѣлку борошεнного провиянту достат, и всε т[оε] борошно за-
вчасу приготовит.

Пишεт εго мл. пнъ Василий Кочубεй до пнεи своεй також о провиянтѣ, и 
когда указ зайдεт, зараз бы и висилали. О чомъ я [пи]салεмъ, жεби совокупнε 
и нши вози з пномъ Василіε[мъ] до Царицина ишли, к рѣки Волъги. Горѣлки 
п[рос]тои толко імѣю двѣ повних, а 3 – оковитой, и полов[ини] ужε нѣт, и бочки 
простой двѣ розийшлись. Я сεго часу εщε нε збуваю оной, бо м[ного] навεзεно 
εзднимъ. О одпускѣ ку домовѣ ншом[у] и до сих часъ нε можεмъ пεвнε вѣдат, 
хиба развѣ надѣ[я]тис совεршεнно, з Пѣтεрбурха в януар. мсцѣ.

При томъ полεцаю мя блгословεнію матεринско[му], а милую жεну з 
дѣтми моїми в рεспεкгь особли[вий] млстивии матεринскии и добродѣйскии 
рεкомεндую.

Естεм вшой родитεлской млсти щирожичливий снъ, нижайший слуга 
Фεjдор Сулима

[PS]. Пну Яну, братови моεму, и милой пнεй особливε оклонъ засилаю и 
прошу их млстεй ку жεнъ мо[εй] и ко всεму дому по своεй должной братεрской 
[зи]чливости быти любовними и ласкавими.

Дεнεгъ якъмога, добродѣйко матко, старайтεся зобрат и прислат чεрεз 
пεвную оказѣю.

ІР НБУВ, ф. І, од. зб. 57480, арк. 31–32 зв. Опубл.: Приватні листи ХVIII ст. – К., 1987. – № 28. – 
С. 42–43.

№ 280

1726 р. Гродно. – З ухвали сейму про призначення земських урядів Речі 
Посполитої, зокрема, Коломийського повіту Галицької землі Руського во-
єводства та Червоноґродського повіту Подільського воєводства

[…]
Urzędy Ziemskie

14. Chcąc mieć tym obfitsze ad praemiandam virtutem wiernych poddanych 
naszych sposoby, et augmentum distributive justitiae; Urzędy Ziemskie Ziemi Radom-
skiey y Stężyckiey, exceptis Electivis, na instancyią Urodzonych Posłow Woiewodztwa 
Sandomirskiego, more et praxi innych Ziem y Powiatow nadaiemy, y postanawiamy, y 
na nie przywileie z Kancellaryi naszych wydaćw tymże Woiewodztwie possessionatis 
nakazuiemy. Ktore to Urzędy Alternative po Urzędnikach Sandomirskich, juxta stallum 
każdego, mieysce swoie mieć będą powinny. Też konstytucyą na Xięstwo Zatorskie 
y Oświecimskie, w ktorych iako stare Urzędy Chorąstwa Zatorskiego, y Woystwa 
Oświecimskiego, nowe similiter, to iest ieden Urząd Starszy Zatorski; a drugi zaraz 
po nim Oświecimski iść maią, w Woiewodztwie Sieradzkim na Powiat Piotrkowski, 
w Woiewodztwie Łęczyckim na Powiat Inowłodzki, w Woiewodztwach Kuiawskich 



486 № 281 .   1729  р . ,  лютого 2

na powiaty Bydgoski, Kruświcki y Kowalowski; w Woiewodztwie Ruskim w Ziemi 
Halickiey na Powiat Kołomyski, w Woiewodztwie Podolskim na Powiat Czerwono-
grodzki, w Woiewodztwie Lubelskim na Powiat Urzędowski, w Woiewodztwie Płockim 
na Ziemię Zawskszyńską extendimus et amplamus. […]

Volumina Legum. – Petersburg, 1860. – T. VI. – P. 230. Мова польська, латинська.

№ 281

1729 р., лютого 2. – Скарга сотника полкового стародубського Семена Га-
лецького гетьману Данилові Апостолу на вдову генерального судді Івана 
Чарниша з проханням наказати повернути йому коштовні речі та коней, 
переданих її покійному чоловікові як хабар за позитивне розв’язання су-
дової суперечки з погарцями, оскільки вирок Генерального суду був не 
на користь Галецького

Яснεвεлможнии мсцѣ пнε гεтманε, мнѣ прεмилостивѣйшии 
пнε патронε и добродѣю!

Принуждεнъ турбоват яснεвεлможност вшу суплѣкуючи на пнѣ Івановую 
Чарнишεвую, бывшую суддиную εнεралную, въ такои нуждѣ, что покоинии Іванъ 
Чарнишъ при росправѣ дѣла въ Енεралномъ судѣ мεжду [мною] и погарцями, 
насилно многіε побравъ у мεнε взятки злотоглавами, поясами дорогими, конми 
и протчіимъ на тисящъ шεст зъ лишкомъ, на якии усилнии заборъ добрихъ 
людεй в доказатεлство имѣю, а суду справεдливост нε далъ, о чомъ, будучи я 
въ Пѣтεрбурсѣ, якъ и онъ, покойнии Чарнишъ, под арεштомъ тамъ жε сидѣлъ, 
посилалεмъ людεи до εго зъ виговоромъ такимъ, что намѣрεнъ εго імпεраторскому 
вεличεству на εго бить чоломъ въ означεннихъ моихъ заборахъ. Когда жε εму 
людε о таковомъ моεмъ намѣрεніи обявили, прислалъ до мѣнѣ своεго плεмѣнника 
Прокопа, просячи мεнε, жεбы сталъ на нεго нε чεлобитствоват, обѣщаючи 
мнѣ всε от мала до вεлика подлугъ рεεстру моεго поворочат, що дѣялося въ 
самои хвартεри въ Санктъ-Пѣтεрбурсѣ при битности яснεвεлможности вшои, 
якоε возвращεніε тихъ моихъ заборовъ онъ, Чарнишъ, и писмεнно хотѣлъ 
потвεрдитъ, толко ж, яко арεстанту, того нѣлзя было εму учинит, о якомъ εго, 
Чарниша, прошεніи тогда ж доносилъ я вεлможности вшой при пну полковнику 
гадяцкому Милорадовичу и писару ситѣнскому сказано мнѣ дат покои, понεжε 
обѣщаεтся за поворотомъ своимъ въ домъ все поворочат. А ннѣ, понεжε εму 
смεрть прεсѣкла въ сεй жизни, и по обѣщанному εго слову нε здѣлалось, да и 
за повторнимъ упоминкомъ чрεз посланного от мεнε Алεrандра, слугу бывшои 
гεтманшои Скоропадскои, онъ жε, покойнии Чарнишъ, просилъ мεнε о вижданε 
до повороту своεго въ домъ, которого нѣ возвращεнія, нѣ забору отдачи. Того 
ради покорнε прошу яснεвεлможности вшой рεимεнтарско приказат, дабы пнѣ 
Чарнишεвая тіε мои, мужεм εя удεржанніε взятки, возвратила, о якихъ и сама 
она добрѣ извѣстна и, якъ нε лѣнива сама до того ж была, такъ бы и охочε воз-
вратила. Ежεли ж нε похочεт на указ вεлможности вшой возвратит, то прошу 
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приказат судомъ Енεралнимъ нас росправит, ибо нε тилко худобу забралъ, алε 
и купчиε и обълѣги насилно винεслъ и ку сεбε удεржалъ.

За якую я рεимεнтарскую показанную на мнѣ млстъ вѣчнимъ должни-
комъ Бга блгодарит и вѣрнε служить записуюсь, яснεвεлможности вшой мнѣ 
прεмилостивѣйшого пна патрона и добродѣя всεнижайшии слуга сотъник 
полковии стародубовскии Сεмεн Галεцъкий

ЦДІАК, ф. 51, оп. 1, спр. 489б, арк. 25. Оригінал.

№ 282

1732 р., березня 24. Львів. – Інструкція львівського ґродського писаря Юзе-
фа Могильницького стосовно встановлення цін на послуги, що надаються 
канцелярськими службовцями

Ordinationis pro iuribus cancellariae percipiendae oblate
Ad officium, et acta praesentia, castrensia, capitanealia Leopoliensia, personaliter 

venientes generosi Ioannes Popiel, et Ioannes Poherecki, obtulerunt officio praesenti, 
et ad acticandum penexerunt, ordinationem certam seu instrumentarium pro iuribus 
cancellariae praesentis, a quibus eis transactionibus, et suscepta eorum solutionis, iuxta 
novellaementem constitutienis, illustrium magnificorum, generosorum ac nobilium, 
terrae praesentis Leopoliensis, et destrictus Zydaczeviensis, in iudicys boni ordinis, 
proxime celebratis, constitutam, et conscriptam, manu magnifici loci praesentis notary 
propria, subscriptam, tenoris talis.

Ego officialis Iosephus in Mogilnica Mogilniecki, thesaurarius Drohocicensis, 
notarius castrensis, capitanealis, Leopoliensis, ab illustribus, magnificis, generosis, et 
nobilibus terrigenis, incolisque palatinatus Russiae, terrae Leopoliensis, et destrictus 
Zydaczeviensis, ad iudicia boni ordinis, feria secunda, post dominicam Laetare qua-
dragesimalem, proxima, anno currenti, millesimo, septingentesimo, trigesimo, secundo, 
in praetorio civitatis praesentis agitate, et celebrate, congregates, sub eadem agitatione 
iudicierum boni ordinis, requisitus, obligatusque existens, satis faciendo eidem terri-
genarum requisitioni, et obligationi, infrascriptam ordinationem, seu quae et quantae, 
pro iuribus cancellariae solutio dari debeat, edocens, instrumentum iuxta mentem 
nevellae legis, videlicet constitutionis commitiorum generalium, una cum correctura 
tribunalis Regni Lublinensis, Grodnae die vigesima octava septembris, anno domini 
millesimo, septingentesimo, vigesimo, sexto, celebratorum, ad actaque castrensia, 
capitanealia, Leopoliensia, feria quarta in crastino festi, Sancta Agnethis Virginis et 
martyris, anno, millesimo, septingentesimo, vigesimo septimo, per oblatam porrecta, 
de consensu et acceptatione eorundem terrigenarum, putando depactationis censu-
ras, conscriptam, subscriptione manus meae propriae, obsigillationeque sigillo castri 
praesentis, cum vigore in eadem constitutione, contra secus facientes satisfacientes 
opposite, confirmari et ratificari. Cuius quidem ordinationis, seu instrumenti, tener 
talis. Od publicaty od extraktu z iednego arkusza z induktą, tak zeby in una facie, 
było wierszow dwadziescia ordinaryinym nie rozwłocznym charakterem, złoty ieden. 



Д
о 

до
к.

 №
 2

82



490 № 282 .   1732  р . ,  березн я  24 .  Льв ів

Woznemu od publikaty pendemnaty, iakieykolwiek, groszy, ieden. Od pieczęci złoty 
ieden, za blankiet na pozew groszy sześć, od wpisu w ktorewkolwiek regestr, złoty 
ieden. Od suscepty zapisow perpetuitatis, cuiuscis, złotych dwa. Ab inscriptionibus 
temperalibus, scilicet obligationis bonorum simplius debiti, złoty ieden. A robora-
tionibus contractus, seu scripti, et ad vitalitatibus, a qualibet parte, złoty ieden. A 
protestationibus manifestationibus, in copia perrectis, złoty ieden, ab arestis inscriptis 
plenipotentys, pro uno anni, złoty ieden. Ab oblatis inscriptionum quarumvis, złotych 
dwa, a praesentatione cadaverum, cum obductione vulnorum, et proclamatione ho-
micidarum, złotych trzy a woznemu groszy piętnascie. Ab oblatione privilegiorum, 
et quorumvis rescriptorum, ex cancellaria Regni, złotych cztery. Od pieczęci tychze 
extraktow, złoty ieden. Nad ten zas instruktam, zaden zeby się więcey przez się, ani 
przez sub ordynowane osoby brac nie wazył: agdyby quocunque modo, uziął, tedy 
ad instantiam ukrzywdzonego, per terminum tactum, seu per citationem, odpowia-
dac z kozdego regestru, etiam paenalium, powinien in iudicis, et comprobanti, parti 
deferenti, ze od niey więcey uzięto, sąd in triplo oddac nakaze, una cum privatione 
officy, tego, komu by to, dowiedzięno, et paenis perze natibus wracane.

Iosephus in Mogilnica Mogilniecki, thesaurarius Drohovicensis, castrensis, ca-
pitanealis, Leopoliensis, notarius, manu propria. Post cuius ingrossationem, originale 
circa acta praesentia, relictum est.

Пе р е к л а д

Облята ординації про права канцелярії побирати плату
До уряду та актів теперішніх ґродських старостинських львівських осо-

бисто прийшли шляхетні Ян Попель і Ян Погерецький та облятували перед цим 
урядом і до протоколу внесли ординацію, або інструкцію про права канцелярії, 
від цих угод і прийняті ці роз’яснення згідно з новими уставами ясновельмож-
них, вельможних і шляхетних Львівської землі та Жидачівського повіту, в судах 
згідно з порядком, зараз урочисто прийнятих, правом встановлених і вписаних, 
власною рукою вельможного місцевого нотарія підписану, такого змісту.

Я, офіціал Юзеф на Могильниці Могильницький, дрогобицький скарбник, 
львівський ґродський старостинський писар, від імені ясновельможних, вель-
можних, шляхетних та славних зем’ян і підданих Руського воєводства, Львівської 
землі та Жидачівського повіту, що для доброго судового порядку другого дня 
після Неділі Летаре поточного року 1732 в ратуші жваво та урочисто зібралися, 
під виконання судового порядку, бажаючи і зобов’язуючи задовольнити бажання 
і обов’язок цих зем’ян, я вписав ординацію, або інструкцію про те, що і як [ро-
бити нaлежить], про права канцелярії про оплату повідомивши, згідно з новими 
уставами, які змінили попередні, генеральними урядниками, одна з поправкою 
Люблінського коронного трибуналу, в Гродні дня 8 вересня року Божого 1726 
урочисто прийнята і до львівських ґродських старостинських актів дня 4-го 
напередодні свята великомучениці Агнеси, року 1727 як облята подана, зі згоди 
та прийняття зем’ян, поважаючи умови цензури, вписана, за моїм особистим 
підписом і притисненням печатки ґроду, з поваги до цієї ухвали, проти інших 
способів судового засвідчення підтвердити та ратифікувати. Цієї ж ординації 
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або інструкції зміст такий: від оголошення витягу з одного аркуша індуктів, так 
щоб було 20 рядків звичайним, не розтягненим письмом, – 1 злотий. Возному 
від оголошення якого-небудь судового розслідування – 1 грош. Від печатки – 
1 злотий, за бланк на позов 6 грошів, від впису в будь-який реєстр – 1 злотий. 
Від прийняття записів з правом вічності – 2 злотих. Від вписів тимчасових, зо-
крема, від звичайного зобов’язання в добрах – 1 злотий. Від завірення контракту, 
або впису, з правом вічності, від будь-якої сторони – 1 злотий. Від оголошення 
протестації, поданої в копії, від уневажнення вписаного повноваження, за один 
рік – 1 злотий. Від обляти якого-небудь впису – 2 злотих, від пред’явлення трупу, 
з оглядом ран, про оголошення вбивства – 3 злотих, а возному – 15 грошів. Від 
обляти привілеїв і яких-небудь рескриптів з королівської канцелярії – 4 злотих. 
Від опечатування цих же витягів – 1 злотий. Понад це щоб ніхто більше ні сам, 
ні через своїх осіб не наважувався брати, а коли б у який-небудь спосіб взяв, 
тоді на скаргу покривдженого, через визначений термін або позов, повинен від-
повідати в суді за кожен реєстр, під загрозою кари, і при доведенні сторони, що 
від неї взято більше, суд у потрійному розмірі накаже віддати, з позбавленням 
уряду того, кому буде доведено, і гроші будуть повернені.

Юзеф на Могильниці Могильницький, дрогобицький скарбник, львівський 
ґродський старостинський писар, рукою власною. Після цього впису оригінал 
при теперішніх актах залишено.

ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 527, с. 902–904. Мова латинська, польська.

№ 283

1737 р., жовтня 20. Жуки. – Лист полковника полтавського Василя Кочу-
бея до писаря полкового полтавського Андрія Руновського з проханням 
купити в Полтаві гудзики “противъ присланого обрасца” і надіслати до 
його двору в с. Жуки; відповідь останнього

Пнε писаръ полковии!
Пугвичку для образця к вам посил[аю] и прошу противъ онои купит 

таких з дванадцят, или болшε, или мεншε, толко бъ били крипкиε якъ сεя. А 
εжεли такихъ нε знаидεтся, хоча и плоскихъ, толко нε обширрнихъ, прошу 
купити и ко мнѣ зараз прислати.

Вшъ щирозичливии птль Кочубεи

Вεл. д.!
Противъ присланого обрасца пугвичокъ у лавочниковъ полтавских вына-

ишлос толко дεсять, и оніε при сεм такѣ, и другого маніεру 36 ко усмотрεнію 
вшои п. вεл. усмотрєнія [!] отсылаю. Зостаюсь.

Вεл. вшои

ІР НБУВ, ф. І, од. зб. 57480 (Лаз. 43/3), арк. 97, 97 зв. Опубл.: Приватні листи ХVІІІ ст. – К., 1987. – 
№ 75. – С. 80.
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№ 284

1738 р., лютого 25. Глухів. – Указ Генеральної військової канцелярії про 
відставку за віком бунчукового товариша Олексія Есимонтовського

Енεралной малороссійской старшинѣ, полковникам, полковой старшинѣ, 
сотникамъ малороссійских полковъ и всѣмъ, кому о томъ вѣдать надлεжало б, 
чрεз сіε обявляεтся

Ижъ бунчуковій товаришъ Алεrѣй Есимонтовскій сεго фεвраля 10 д. 
доно шεніεм своимъ, в Енεралную войсковую канцεллярию поданним, мεжду 
прот чіимъ прεдставляя о многих вѣрно показуεмих ко всεроссійскому εя імпεра-
торского вεличεства прεстолу службахъ εго, от онихъ за старост лѣть εго и 
вεсма крайнюю драхлость, трεбовалъ уволнεнія с про шεніεм на мѣсто εго к 
отбуваню войсковой службы снамъ εго опрεдѣлεніи. А понεжε и в Енεралной 
войсковой канцεл ляріи усмотрεна оного бунчукового товариша Есимонтовского 
вεсма старост лѣтъ εго, и что за драхлостію в отбиванію службы войсковой 
крайноε нεмощεство, а по справки сини εго, Есимонтовского, Василь и Фεдоръ, 
дѣйствитεлно службу вой сковую отправляютъ, того ради сεго фεвраля 24 д. 
по εя імпεраторского вεличεства указу и по опрεдѣлεнію Енεрал ной войсковой 
канцεлляріи, яко оный бунчуковій товаришъ Алεrѣй Есимонтовскій за старость 
лѣтъ εго и драхлостъ от службы войсковой, до конфирмаціи кто впрεдь на 
мѣстцу по койного гεнεрала кавалεра князя Боратинского главним командиром 
будεтъ опрεдѣлεнъ, уволнεнъ. Так вεлεно оно му ж бунчуковому товаришу Еси-
монтовскому на оноε от служби εго уволнεніε сεй εя імпεраторского вεличεства 
з Войско вой εнεралной канцεляріи дать указъ, чрεзъ который прεд лагаεтся, дабы 
εнεралная малороссійская старшина, полковники, полковая старшина и сотники 
о уволнεніи εго, бунчукового товариша Есимонтовского, от служби вой сковой 
вѣдали, и ни к каким носилкам и в походи войсковіε, нарядам и дѣлам употрεблять 
εго нε дεрзали. Онъ жε, бунчуковій товаришъ Есимонтовскій, за прибитіεм 
главного, імѣючого быт опрεдѣлεнного по силѣ імεнного εя імпεраторского 
вεличεства указу, в Енεралной войсковой канцεлляріи командира, для взятя 
на оноε от служби εго уволнεніε апшиту в Енεралной войсковой канцεллярій, 
должεнъ явит ся і εнεралнои малороссійской старшинѣ, полковникам, полковой 
старшинѣ, сотникамъ и всѣмъ, кому надлεжит о том вѣдат и чинить по сεму 
εя імпεраторского вεличεства ука зу нεотмѣнно.

Кнзь Осипъ Щεрбатовъ
Іванъ [Васильεв?]
Андрεй Маркович
Михаилъ Забѣла
Войсковый старший канцεлляристъ Андрεи Бεзбородко
Канцεляристь Афанасій Лієвицкій

ІР НБУВ, ф. І, од. зб. 52564, арк. 1 і зв. Оригінал. Опубл.: Ділова документація Гетьманщини 
XVIII ст. – К., 1993. – № 3. – С. 45–47.
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Бл. 1740 р. – З анонімного турецького трактату про адміністрацію Крим-
ського ханату в Буджаку та органи самоврядування буджацьких татар

Татар оселили тут, щоби убезпечити країну від ворожих набігів. Вони 
знаходяться тут під управлінням аги, якого призначає кримський хан і який 
носить титул яли-агаси (“ага узбережжя”). Вони мають власних султанів і дво-
рян – мірз, поділяються на різні орди, кожна із власним мірзою. Під час виступу 
на війну вони йдуть групами, що називаються казан, під командуванням мірзи. 
Підготовка до битви полягає тому, що вони зганяють в одне місце коней, які 
пасуться у степу на волі. Потім протягом сорока днів їх годують ячменем. Збо-
ри татар називаються яниш, себто “обшир”, під час яких говорять лише старі, 
тому що втручання молодих вважається непристойним. Вони дуже поважають 
мусульманських учених і благочестивих людей. У кожній окрузі є призначува-
ний ханом суддя, якого можна усунути у випадку його засудження на основі 
священного права. Судді судять справедливо і не беруть поборів під надуманими 
приводами, як це роблять турецькі судді, і, ухвалюючи рішення, вдовольняються 
тим, що їм дають добровільно, навіть і 5 пара за позов на суму в 1000 гурушів, 
до того ж ще й питають, мовляв, чи даєш ти це від чистого серця. Кожного 
суддю утримує орда, до якої він належить.

Губоглу М. Турецкий источник 1740 г. о Валахии, Молдавии и Украине // Восточные источ-
ники по истории народов юго-восточной и центральной Европы. – Т. 1. – М., 1964. – С. 160. 
Переклад з німецької мови*.

№ 286

1740 р., червня 6–15. – Запис у податковому переписі Хотина про султан-
ський наказ, щодо повернення Хотинської округи Молдавському князів-
ству, відписання мит на користь молдавського князя і відповідні дії міс-
цевої османської адміністрації

Виходячи з того, що Хотинську нагіє (округу) було знову підпорядковано 
Молдавському краю, як це було раніше, що прибутки від митниці Хотина були 
одним з доходів, які звичайно надходили до згаданої каза (судова округа), і що 
особи, які збирали їх, перебували у селищі під назвою Пот-баші, яке розташоване 
поза фортецею Хотина, нинішній молдавський воєвода Лігор своїм печатковим 
листом зажадав надіслати султанський наказ мугафизу (губернаторові) і наібу 
(заступникові) згаданої Хотинської фортеці, щоби призначений ними мугассил 
(збирач податків) знову облаштувався у згаданому селищі і щоби прибуваючі 
та від’їжджаючі купці та інші люди платили йому без обману-утайки податки, 
які вони були повинні платити й раніше.

* Текст втрачений, зберігся в перекладі з оригіналу німецькою мовою.
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Відповідно до цього нинішній головний дефтердар (голова фінансово-
податкового відомства), славний серед емірів та великий серед великих Мустафа 
Атиф Ефенді – най примножиться його слава – підготував висновок про те, щоби 
султанський диван видав покровительський наказ, а головна скарбниця – свою 
посвідку. Відповідно до згаданого висновку, з султанського дивану прибув лист, 
в якому зазначалося, що був виданий покровительський наказ. Відповідно до 
указу це й було тут зареєстровано.

Друга декада рабі-уль-еввеля 1153 р. [6–15 червня 1740 р.].

Димитров С. А. Турецкие документы о состоянии Хотинской округи (нахие) в первой половине 
XVIII в. // Восточные источники по истории народов юго-восточной и центральной Европы. – 
Т. 3. – М., 1974. – С. 142–143. – Переклад з османсько-турецької мови.

№ 287

1743 р. – Статті Прав, за якими судиться малоросійський народ про орга-
нізацію державної військової служби; повноваження, права, обов’язки 
посадовців судових органів та органів місцевого самоврядування на Геть-
манщині; форми присяг посадовців

 
 [...] ГЛАВА ЧЕТВЕРТАѦ 

J волностεхъ и свободахъ малороссїйскихъ 
Артїкулъ 1 

О волномъ избранїи въ чины малороссїйскїε,  
о почтѣнїи чиновнихъ и о ихъ отставки 

1. О избранїи на всякій чины малороссїйскїй и о присяги на 
тотъ чинъ. 

2. Инозεмцовъ, заграничнихъ и новокрεщεнныхъ, такожъ дε и 
малороссїйскихъ посполитихъ, в чини малороссїйскїε нε избирать. 

3. Чиновнимъ нижнимъ вишшихъ прεдъпочитать. 
4. За старость и дряхлость от чиновъ нε отставлять. 
5. За заочний оговоръ и бεзправно от чиновъ нε отрѣшать и нε 

отставлять. 
Пунктъ 1. 

На всякій воинскїй чинъ в малороссійскіε старшини, по давнεму 
високомонаршими грамотами утвεрждεнному обыкновεнїю, волни-
ми голосами избирать, бεз всякой страсти, изъ здεшнихъ родим-
цовъ, из людεй заслужонихъ, годныхъ добрыхъ и в вѣрности нε 
подозритεлнихъ; и кто по усмотрεнїю и опрεдѣлεнїю вишшого 
правлεнїu чинъ получитъ, в томъ жε чину на вѣрност εя импεра-
торскому вεличεству, по нижεизображεнной формѣ, присягу учи-
нить должεнъ. 
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Стат. роз. 3 
арт. 2 § 1 
артї. 12 § 1, 
2, и 3; 
арт. 15, § [2; 
и артикулъ] 
18, роз. 4 и 
арт. 1 § 1 и 2 
Поряд. Титу-
ла о избранїи 
на уряди 
№ 6, 7, 8, 13, 
14, 15 и 16 
Права граж. 
арт. 44 № 10 

Присяга 
Азъ, нижε имεнованний обѣщаюся и клянусu всεмогущимъ 

Бгомъ, прεдъ стымъ εго Евангεлїεмъ, что хощу и должεнъ своεй 
природной иистинной всεпрεсвѣтлѣйшεй даржавнѣйшεй вεликой 
государынѣ їмпεратрицѣ Елїсавεтъ Пεтровнѣ, самодεржицѣ Всε-
россїйской, и прочаu, прочаu, прочаu, и по нεй εя їмпεраторскаго 
вεличεства высокимъ и законнымъ наслѣдникомъ, которыε по из-
волεнїю и самодεржавной εя їмпεраторскаго вεличεства власти 
изобрани и опрεдѣлεнии и къ воспрїятїю прεстола удостоεнни бу-
дутъ, вѣрнымъ, добрымъ и послушнимъ рабомъ и подданнымъ 
быть, и всε къ високому εя їмпεраторскаго вεличεства само-
дεржавству, силѣ и власти принадлεжащіε права, и прεрогативи 
(или прεимущεства) узаконεнниε и впрεдъ узаконяεміε, по край-
нεму разумѣнію, силѣ и возможности прεдъстεрεгать и оборонят, 
и в томъ по всεмъ живота своεго въ потрεбномъ случаε нε щадит, 
и при томъ, по крайнεй мѣрѣ старатисu споспѣшεствоват всε, что 
къ εя їмпεраторскаго вεличεства вѣрной службѣ и ползѣ госу-
дарствεнной во всякихъ случаяхъ касатисu можεтъ; о ущεрбѣ жε 
εя вεличεства интεрεса, врεдѣ и убитки, какъ скоро о томъ увѣдаю, 
нε токмо блговрεмεнно обявлять, но и всякими мѣрами отвращать 
и нε допускать тщатисu буду; когда жε к службѣ и ползѣ εя вεли-
чεства какоε тайноε дѣло, или, какоε бъ оноε ни было, котороε 
приказано мнѣ будεтъ тайно содεржать, и то содεржать в совεр-
шεнной тайнѣ и никому нε обявлят, кому о томъ вѣдать нε надлε-
житъ, и нε будεтъ повεлѣно обявлять; и повѣрεнной и положεнной 
на мнѣ чинъ, какъ по сεй (гεнεралой, такъ и по особливой) опрεдѣ-
лεнной и от врεмяни до врεмяни, εя їмпεраторскаго вεличεства 
имεнεмъ, (от прεдставлεнныхъ надо мною началниковъ) опрεдѣ-
ляεмымъ и инструкцїямъ и рεгламεнтамъ и указомъ, надлεжа-
щимъ образомъ по совѣсти своεй исправлят, и для своεй користи, 
свойства, дружбы, ни вражди, противно должности своεй и прися-
ги нε поступать, и такимъ образомъ сεбε вεсть и поступать, какъ 
доброму и вѣрному εя їмпεраторскаго вεличεства рабу и подданно-
му блгопристойно εсть и надлεжитъ; и какъ я прεдъ Бгомъ и су-
домъ εго страшнимъ в томъ всεгда отвѣть дать могу, такъ сущε 
мнѣ Гпдъ Бгъ дшεвно и тѣлεсно да поможεтъ. В заключεнїи жε сεй 
моεй клятви, цѣлую слова и крεстъ Спаситεля моεго. Амнь. 

 
 
Стат. роз. 3 
арт. 12 § 1 и 
арт. 18 

2. 
Инозεмцовъ и заграничнихъ и инныхъ никакихъ вѣръ (кромѣ 

православнихъ), такожъ и нововкрεщεнныхъ, хотябъ кто з них в 
Малой Россїи какоε имѣнїε нεдвижимоε и имѣлъ, в чини нε виби-
рать; такожъ дε малороссїйскихъ посполитого званїя людεй ни в 
какїε войсковыε чини нε вибирать. 
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Стат. роз. 3 
арт. 13 § 1 

3. 
Всѣ вышшихъ и нижнихъ малороссїйскихъ чиновъ, при воинс-

кихъ командахъ, при правлεнїяхъ в канцεлярїяхъ и в протчїихъ 
мѣстахъ и засѣданіяхъ, каждїй должεнъ вѣдат мѣсто своε, и по 
достоинству чина своεго, в которомъ кто состоитъ, надлεжащимъ 
порядкомъ вишшаго нижній прεдъпочитать имѣεтъ. 

 
 
Зεрцал 
Саrон. под 
словом лав-
никъ № 28 
Права граж. 
арт. 16 № 8 
с прибавлε-
нїεмъ 

4. 
Когда который чиновнъй состарѣεтьсu или драхлъ будεтъ, ли-

бо какоε εму калѣтство приключитъсu, а онъ бы моглъ по званїю 
своεму дѣла управлять, таковїй при чεсти своεму чину подобающой 
и по смεртъ свою прεбивать имѣεтъ, а εго от того чина, ради 
служεбъ εго, отставлять и другого на мѣсто εго избирать нε над-
лεжитъ, развѣ бы онъ самъ просилъ отставки, либо за старость, 
драхлостъ или калѣцтво дѣлами чину εго подлεжащими вεсма 
управлять нε возмоглъ бы, однакожъ и тогда с подобающою чεс-
тїю или с подвишεнїεмъ чина от службы εго отставить можно. 

 
 
Стат. роз. 3 
артїкулъ 14 

5. 
Всякихъ чиновнихъ людεй по заочному обговору от чинов ихъ 

напрасно и бεзправно нε отрѣшать и нε отставлять, но когда бъ 
кто из чиновнихъ какїu обиди и разорεнія кому подѣлалъ, о тако-
вихъ в надлεжащомъ судѣ бить чεломъ должно, и к чому по прав-
нимъ доказатεлствамъ довεдεться, оный чиновный, за прεтуплεнїε 
своε, по артїкуламъ сεго права штрафованъ, а по важности, и чина 
лишεнъ быть имѣεтъ. 

 
 
 

Стат. роз. з 
арт. 2 § 1 и 
арт. 10 § 1 и 
2 

Артїкулъ 2 
Шляхтича и воинского званїu члвка бεзъ суда нε арεстовать 
Понεжε каждый шляхтичъ и воинского званїu члвкъ, в Малой 

Россїи житεлство своε имѣющіε, при своихъ волостяхъ, по всεми-
лостивѣйшимъ високомонаршим грамотамъ, от всεпрεсвѣтлѣйшой 
дεржавнѣйшой вεликой государыни импεратрици и εя жъ вεли-
чεства от високославнихъ блажεнныu и вѣчнодостойнїu памяти 
стоусопшихъ прεдковъ имъ наданнымъ, сохраняютъсu и содεр-
жуютъсu. Того ради, никакого шляхтича и воинскаго званїu 
члвѣка, в судъ надлεжвщій нε призванного и правными доводи нε 
обвинεнного, никакїй урядъ арεстовать (кромѣ государствεнныхъ 
важнихъ и крїмїналнихъ дѣлъ) нε имѣεтъ [...]. 

 
Артїкулъ 8 

О власти владѣлчεской над подданными и надъ ихъ имѣніями 
1. О послушанїи владѣлцамъ от подданнихъ и о наказиванїи 

ихъ и об отсилки онихъ в судѣ по дѣламъ крїмїналнымъ. 
2. Подданному волному члвку пεрεходъ свободεнъ. 
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3. Никому чужихъ подданныхъ в свою работизну нε употрεб-
лять. 

 
 
Стат. роз. 3 
арт. 29 § 4 

[...] 3. 
Никто из старшини и другихъ всякого званїu людεй владѣл-

чεскихъ чужихъ подданнихъ и ихъ подсусѣдковъ, нε будучи ихъ 
владѣлцεмъ, при собранїи и отправлεнїи ихъ в какїε указныε наря-
ди, в приватную свою работу употрεблять, бεзъ соизволεнїu ихъ 
собствεнного владѣлца нε должεнъ; инако жε, εстли бы кто по сво-
имъ прихотямъ которого с подданныхъ и подсусѣдковъ владѣлчεс-
кихъ собою до какихъ своихъ работъ принуждалъ и оными рабо-
талъ, таковый, в судъ надлεжащїй сисканъ и в томъ правными до-
казатεлстви изобличεнъ оному обиждεнному владѣлци вини два-
дцять чεтири рубля заплатить и убитки удвоε наградить должεнъ 
[...]. 

  
ГЛАВА ПЯТАU 

О службѣ государεвой воεнной и о порядкѣ воинскомъ 
 

Артїкулъ 1 
О отправлεнїи государεвой воинской службы 

1. Вси шляхεтского и воинского званїя людε, такожъ и инозεм-
ци, кои здε стали служить, должны государεву воинскую отправ-
лять службу. 

2. О вдовахъ и малолѣтнихъ дѣтεхъ. 
3. З братовъ или свойствεнниковъ нεраздѣлно живущихъ одинъ 

государεву воинскую службу отправлять имѣεтъ. 
4. Мѣщанε в нужноε врεмя воински служить должны. 

 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 1 § 1 
розд. 2 арт. 7 
§ 1 и 2 розд. 
5, ар. 7 Зεр-
цал. Саrон. 
под слов. ко-
рол. № 23 и 
24 и под сло-
вом прав, 
№ 11 Прав 
граж. ар. 1 
№ 16 и 17 
Поряд. част 
1 о правѣ и 
разности 
прав № 12 

Пунктъ 1. 
Вси общε, званїя шляхεтского и воинского, чиновныи, знатныи 

такожъ рядовїя людε, который в Малой Россїи живутъ и суть со-
вεршεнныхъ лѣтъ, маεтности или грунта отεчεскїε, матεрнїε, за 
жεною доставшїεся, куплεныε, вислужεныε и какимъ-нибудъ пра-
вилнымъ образомъ нажитїε имѣютъ, потому жъ и инозεмци, кои в 
Малой Россїи имѣнїε содεржатъ и службу здεшную приняли, общε 
с малороссїянами государεву воинскою службу отправлять долж-
ны. 
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Стат. розд. 2 
артїк. 1 § 2 с 
поправлε-
нїεмъ 

2. 
Вдова, по смεрти мужа своεго, шляхεтского и воинского званїя 

чεловѣка, бεздѣтна или с сиротами дѣтми нεдорослыми оставша-
ясь, до возраста оныхъ жε дѣтεй из дому своεго на государεву во-
инскую службу, ради вдовства своεго и дѣтεй сиротства, никого 
виправлять нε имѣεтъ. То жъ разумѣть и о дѣтεхъ, кои по смεрти 
родитεлεй своихъ в малолѣтствїи останутъся. 

 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 1 § 3 

3. 
Братя родныε или родствεнники, шляхεтского и воинского зва-

нїя, нε на роздѣлномъ имѣнїи живущїε, для отправлεнїя госуда-
рεвой воинской службы, з мεжду сεбε одного в дѣтεхъ совεршεн-
ного и угоднѣйшого по своεму согласїю или очεрεдѣ избравъ, ви-
слать должны; а εго, в той службѣ обрѣтаючогося, другїε εго 
нεроздѣлнїε братя или сродствεнники з общого ихъ имѣнїя снаб-
дѣват имѣютъ. 

 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 1 § 4 
прибавлεніε 

4. 
Во врεмя нεобходимой нужды и общεнародного по указу госу-

дарεвомъ движεнїя противу нεпрїятεля, мѣщанε свободныхъ войс-
ковихъ городовъ и мѣстεчокъ сами итить или на своεмъ мѣстѣ на 
отпоръ противу нεпрїятεля на отчεство наступающаго висилать 
должны; а по окончанїи той службы имѣютъ оны мѣщанε в 
прεжнεмъ своεмъ быть званїи. 

 
 
 
 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 8 

Артїкулъ 2 
О службѣ воинской таковыхъ, кои в разныхъ мѣстахъ имѣнїя 

свои имѣютъ 
Кто-нибудъ изъ шляхεтного и воинского званїя в разныхъ 

мѣстах содεржитъ имѣнїя отчεскїε, вислужεныε, куплεныε и 
жεнини, или какимъ-нибудъ образомъ нажитїε, за всѣ тѣ имѣнїя, 
такъ какъ за одно, а нε з всякого порознъ, самъ εдεнъ служитъ, по 
силѣ артїкуловъ сεя главы, должεнъ; абытε εму в той командѣ, в 
которой онъ свѣдомъ. 

 
 
 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 22 § 1 
с поправлε-
нїεмъ 

Артїкулъ 3 
О платныхъ служивыхъ людεхъ 

Кто бы нибудъ з козаковъ, компанѣйцовъ и иныхъ имъ подоб-
ных платныхъ людεй войсковыхъ получалъ за службу свою плату, 
а были бъ оны з природы воинского званїя, таковіи вси, сами свои-
ми пεрсонами, под своимъ знамямъ, и при командѣ, а братя или 
родствεнники ихъ, кои с оными платными нε на роздѣлномъ имѣ-
нїи живутъ, под сотнεю гдѣ онїε имѣнїя находятъся государεву 
воинскую службу отправлять должны, дабы чрεз то в службѣ 
государεвой умалεнїε нε воспослѣдовало; а кто з посполитого 
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званїя в такой за заплату службѣ обрѣтатся будεтъ, таковаго бра-
тя и ихъ родствεнники посполитую повинностъ отбувать имѣютъ, 
дабы за тѣмъ в общεнародныхъ повинностεхъ другимъ, за 
виключεнїεмъ оныхъ, излишнεго нε было отягощεнїя. 

 
 
 
 
Стат. розд. 
2 артїк. 7 § 2 

Артїкулъ 4 
О тѣхъ которыи, имѣя свои имѣнїя, служатъ партикулярно 
Естли бы кто из знатныхъ или рядовыхъ воинского званїя 

людεй приватно при комъ-нибудъ служилъ, а наслѣднїε имѣнїя с 
братями или другими родствεнниками своими имѣлъ бы, тогда з 
братов или родствεнниковъ εго нεроздѣлεннихъ одинъ в госуда-
рεвой воинской службѣ обрѣтаться должεнъ; а εжεли кромѣ εго 
служить иному нѣкому, то таковъ самъ, оставя службу приват-
ную, должεнъ служить государεву службу. 

 
 
 
 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 4 § 1 с 
поправлε-
нїεмъ 

Артїкулъ 5 
Закладчики своихъ имѣнїй сами государεву воинскую службу 

отправлять должны 
Кто бы имѣніε своε кому в закладъ или в откупъ далъ, таковъ, 

нε отбываясъ тѣмъ, что онымъ имѣнїεмъ нε владѣεтъ, самъ, по 
званїю своεму, государεву воинскую службу отправлять должεнъ, 
дабы таковыε имѣній своихъ закладчики под тѣмъ образомъ от 
службы воинской нε укривались; развѣ бъ откупщикъ, или тотъ 
кто в заклад имѣнїu принялъ, за нεго надлεжащую отбувать 
службу самъ обовязалъся. 

 
 
 
 
Стат. розд. 3 
артїк. 24 с 
прибавлε-
нїεмъ 

Артїкулъ 6 
О службѣ промишлεнниковъ, кои воинского званїя 

Кто бы, шляхεтского и воинского званїя, члвкъ бεзъгрунтовїй, 
жилъ с процεнту или з торгового промислу, такожъ который бы 
сидѣлъ в лавки и промишлялъ купεчεствомъ, или шинковалъ, ли-
бо каким художнымъ рукодѣїεмъ управлялъся, таковый, какъ 
званїя воинского нε лишаεться, такъ по своεму воинскому званїю и 
надлεжащую службу воинскую отправлять должεнъ. 

 
 
 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 12 § 1 
и 2 

Артїкулъ 7 
О отправлεнїи службы воинской сыну за отца 

Кто бы, шляхεтского воинского званїя, будучи самъ здоровъ, 
имѣлъ сыни у сεбε возраста осмнадцятъ лѣтъ, нεотдѣлεныε или 
отдѣлεныε з таковыхъ сыновъ одного, который будεтъ угодный, 
можεтъ отцъ, вомѣсто сεбε, виправить в воинскую службу, с над-
лεжашимъ приборомъ, и оного сына своεго должεнъ прεдставить 
своεму командиру; а тотъ командиръ, оного сына, на мѣсто отца 
εго, в войсковой копмутъ вписать и в службу воинскую принять 
имѣεтъ.  
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Стат. розд. 2 
аттїк. 11 § 1, 
2 и 3 съ по-
правлεнїεмъ 

Артїкулъ 8 
О правилныхъ причинахъ, ради которыхъ от походу  

кто уволεнъ быть можεтъ 
Ежεли кто каковаго-нибудъ званїя воинскїй члвкъ во врεмя со-

стоявшогося о походѣ указу тяжко заболѣεтъ, или кому бы по-
жаръ домовый либо от кого грабитεлство в домѣ или на пути слу-
чилось, також дε εстли бы под то врεмя з домовыхъ кто εго умεръ, 
по которого смεрти слѣдовало бы за отлучкою εго какоε дому 
разорεнїε, да и другїя правилнїя причини, а нε имѣлъ бы онъ сына 
дорослого, таковаго, по освѣдитεлстѣвованїю болѣзни или пра-
вилной причины, от походу тогдашнεго уволнит надлεжитъ. 

 
 
 
 
 
Стат. розд. 2 
артїк. §11 1, 
2 и 3 

Артїкулъ 9 
О уволнεнїи старыхъ, дряхлихъ и изувѣчεнных от службы  

воинской 
Старихъ, дряхлихъ и изувѣчεнныхъ шляхεтского и воинского 

званїя людεй, которыи дѣйствитεлно ужε службы воинской по 
званїю своεму отправлять нε могутъ, а станутъ быть чεломъ об 
отставкѣ, то, по освидѣтεлствованїи ихъ старости и дряхлости 
или увѣчя, от воинскои службы самихъ отставлять, а на мѣсто 
ихъ, дѣтεй либо наслѣдников ихъ дорослихъ в службу воинскую 
опрεдѣлять; буди жε дорослыхъ нѣтъ, но токмо малолѣтнїε дѣти 
или наслѣдники ихъ будуть, таковыхъ малолѣтныхъ, до возрасту 
ихъ, в службу нε употрεблят, какъ о томъ сεя главы и въ артїкулѣ 
1 м, в пунктѣ 2 м показано. 

 
Артїкулъ 10 

О нεуволнεнїи никого от службы воинской бεз указу,  
кромѣ занятихъ государεвыми дѣлами 

1. Бεзъ указу никого от походу нε уволнять. 
2. О штрафѣ командира, который бы по прихотεмъ своимъ кого 

от походу уволнилъ или з войска отпустилъ. 
 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 3 § 1 
там жε 
Стат. розд. 3 
ар. 6 § 2 

Пунктъ 1. 
Никакїε командири, вышшїε и нижшїε, никого бεзъ указу, по 

прихотεхъ своихъ от войсковой службы уволить, ни з походу от-
пущат нε имѣютъ, кромъ тѣхъ, который, по нуждѣ дѣлъ госу-
дарεвыхъ, войсковыхъ и судовыхъ, такожъ и для посилокъ, от 
походу уволнεны быть могутъ. 

 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 17 § 1 

2. 
А который бы командиръ, бεз правилной причины, для взятку 

или по инымъ своимъ прихотямъ, какого воинского члвка во врεмя 
главного походу в домѣ оставилъ, или о самоволно оставшεмъся 
вышшимъ командирамъ нε обявилъ, либо ужε из похода, в домъ 
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от попустилъ, також кого бы кромѣ главного походу по очεрεдѣ в 
какїй воεнный нарядъ вислать надлεжало, но того уволнивъ, дру-
гого на εго мѣсто выслалъ, и то бы было на нεго правилно 
довεдεно, таковый командиръ за то чина своεго лишѣнъ быт 
имѣεтъ. 

 
Артїкулъ 11 

Всякъ воинского званїя должεнъ явитись на смотръ 
1. О смотровомъ спискѣ и рεεстрѣ войска. 
2. О штрафѣ нε бывшихъ в походε или на смотрѣ и бѣжавшихъ 

с походу. 
 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 10 § 1 
Стат. розд. 2 
артїк. 16 § 1 
с поправлε-
нїεмъ 

Пунктъ 1. 
При смотрѣ от командировъ, всякъ воинскїй члвкъ по имεни, 

прозванїю и чину своεму, такожъ вεсь приборъ εго воинскїй, ружε 
и конѣ записани быть имѣютъ в рεεстръ, и в какомъ кто приборѣ 
на смотрѣ явилъся и записанъ, с тѣмъ самъ, нε поставляя иного во 
мѣсто сεбε, до указаного возвращεнїя з походу должεнъ служить; 
всякомужε командиру накрεпко смотрѣть, чтобъ писари от пεрε-
писки войска ничεго нε брали, а сочинεнныε рεεстра содεрживать 
при сεбѣ и по онымъ вышшаго командира рапортоват надлεжитъ. 

 
 
Стат. розд. 
2, артїк. 
1 §2 
Там жε ар-
тїк. 1 § 3 

2. 
Кто бы нибуд воинской чвкъ самъ, кромѣ правилныхъ причинъ, 

о которыхъ сεя главы в артїкулѣ 8 м показано на службѣ указной 
воεнной нε былъ, или бы, по осмотрѣ и по пεрεписѣ в походѣ буду-
чи, с оного походу бεзъ волѣ командира прочъ уεхалъ, ухиляясь 
нарочно от службы, таковых, в походѣ бεз правилныхъ причинъ 
нε бывшихъ или ис походу бѣжавших, по войсковому обыкновεнїю 
штрафовать. Чиновныхъ людεй – лишεнїεмъ чина, из знатнѣй-
шихъ да нεчиновныхъ опрεдѣлεнїεмъ в радовїε; рядовихъ жε на 
тѣлѣ наказивать, по разсмотрεнїю, да и платных рядовыхъ по тому 
жъ на тѣлѣ наказивать и вичεтомъ за годъ жалованя штрафовать. 

 
 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 13 § 1 
и 2 

Артїкулъ 12 
Кто бъ умεдлѣлъ на срокъ до войска прїεхать 

Ежεли бы кто, бεз правилной причины, а найпачε за ослуша-
нїεмъ, умεдлѣлъ прибыть до войска на срокъ опрεдѣлεнный, тогда 
таковый ослушникъ в особливый имѣεть быть записанъ рεεстръ, с 
означεнїεмъ сколь долго, покамѣсть до войска прибудεтъ, замεд-
лѣлъ, за то столко жъ онъ врεмεни удвоε заслужить должεнъ. 

 
Артїкулъ 13 

О собранїи воинского званїя людεй к походу и о маршѣ 
1. Всякому воинского званїя под своε надлεжащоε знамя соби-

ратис и какъ в походѣ поступать? 
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2. О нεприбылихъ под знамя своεй команды. 
3. О должности хоружихъ. 

 
 
Стат. роз. 2 
артїк. 6 § 1, 
2, 3 и 4 
Стат. роз. 2 
артїк. 26 § 1 
розд. 2 артїк. 
6 § 3 при 
конци и ар-
тїк. 23 § 2 
Стат. розд. 2 
артїк. 6 § 4 
Стат. розд. 2 
артїк. 10 § 1 
с прибавлε-
нїεмъ 

Пунктъ 1. 
По получεнїи указа в походъ, всякого чина и званїя воинскїи 

люди, выступая з домовъ своихъ, всякъ подъ знамя своεй команды: 
бунчуковїε товарищи под бунчукъ гεтманскїй, значковїε под знамя 
полковоε, сотники жε изъ сотεнною старшиною и рядовыми коза-
ками под сотεнныε свои знамεна, в томъ мѣстѣ гдѣ повεлѣно бу-
дεтъ, на указный срокъ собиратъся должны; а собравъся, по 
получεнїи ордεра, всѣобщε, с настояшимъ командиромъ, или кому 
команда поручεна будεтъ, прамо, а нε стороннымъ путεмъ, или ку-
да способнѣε, под знамя главной команды, на мѣсто указомъ опрε-
дεлεнноε маршироват и въ одномъ мѣстъ, а нε порознъ, всεгда при 
своεмъ командиру или гдε в какомъ разстоянїи командиръ ука-
жεть, становиться имѣютъ; а командирамъ в маршε того накрѣпко 
смотрѣть и наблюдать, дабы подкоманднїи ихъ никому в пути и на 
станахъ ни въ чεмъ никакихъ обидъ нε дѣлали и ничѣго ни у кого 
насилно нε брали, но сεбѣ и лошадямъ своимъ торговою, а нε со-
бою уставлεнною цεною кормъ покупали и на свободной лѣтного 
врεмεни спаши и на поляхъ толочныхъ лошадѣ свои пасли бъ, а 
сѣнокосовъ и засѣянного хлѣба нε толочили и нε травили, и 
лѣсовъ в надобномъ дεрεвѣ нε пустошили бъ; однако жъ дрова, 
ради крайной нужды, и то кромѣ надобного дεрεва, рубать могутъ. 
Для лучшаго жε в Войску прεдъобεрεжεнїя от обидъ обыватεлεмъ 
наносимых, во врεмя становискъ комисари, а во врεмя маршовъ 
конвои з того уεзду, чрεзъ который войско маршироватъ будεтъ, 
имѣютъ быть опрεдѣляεми, и оныε комисари в станцїи равомѣрноε 
расположεнїε чинить, чтобъ обиватεлεм εдинимъ прεдъ другимы 
нε было обиды и отягощεнїя, а конвои в пути куда способнѣε вой-
ско вεсть имѣютъ, и такъ комисарамъ в станцїяхъ, яко и конвоямъ 
в маршахъ, того накрѣпко смотрѣть, дабы от войска обыватεлεмъ 
обыдъ и разорεнїя нε было, и в томъ с командирами сноситься 
должны. 

 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 6 § 6 

2. 
Кто бы из знатныхъ и рядовыхъ воинского званїя людεй по сεму 

установлεнїю под знамя своεй команды нε былъ или под онымъ нε 
маршировалъ, таковый, за обявлεнїεмъ от нижнεго вышшому ко-
мандиру, тамо жъ въ обозѣ штрафованъ быть имѣεтъ, по разсмот-
рεнїю. 

 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 5 § 1. 2 
и 3 с прибав-
лεнїεмъ 

3. 
Всякїй ныжшой и вишшой команды хоружїй самъ при командѣ 

своεй знамя, найпачε во врεмя акцїи и баталїи, нε подставляя в 
мѣсто сεбε иного кого, подъ потεрянїεмъ чина, кромѣ тяжкои 
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болѣзни, нεсть и дεржать имѣεтъ. А особливо жε εму знамя своε в 
бою нε оставлять, под смεртною казнїю, но оноε в лѣвой руки 
дεржїть, а правою рукою обороняться, дажε до смεрти; а εгда опас-
ный случай и в рεйтεрадѣ учиниться, тогда знамя от дрεвка ото-
драть и у сεбε сохранить или около сεбε обвить, и тако сεбε с 
онимъ спасать надлεжитъ. Приборъ жε воинскїи порядочный 
имѣεтъ постоянно, и храбро в томъ чину в службах воинскихъ об-
ходитись, по званїю чина своεго, должεнъ; а избират на тотъ чинъ 
хорунжεства надлεжитъ члвка достойного, заслужεного и ни в 
чεмъ нε подозритεлного. 

 
Артїкулъ 14 

О наѣздахъ на доми и на всякїε имѣнїя во врεмя походу,  
и о учинεнныхъ кому обыдахъ, бою, либо и убїствѣ 

1. Кто бы во врεмя походу здѣлалъ кому смεртноε убїйство или 
обыды. 

2. Убытки, во врεмя похода от кого учинεнныε, сугубо награж-
дεнны быть должны. 

3. Командири с подкоманднихъ справεдливостъ обидимимъ чи-
нить, а подкоманднїи командирамъ повиноватись должны. 

4. Кто нε получитъ в походѣ справεдливости въ обидахъ, и 
послѣ искать можεтъ. 

5. О кримѣналномъ дѣлѣ в походѣ приключившомъся. 
 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 18 § 1 
того ж розд. 
артїк. 6 § 5 и 
6 тотъ жε 
Стат. розд. 
11 артїк. 1 
§ 1 Зεрцал 
Саrон под 
слов. риба 
№ 1 и 2 

Пунктъ 1. 
Кто бы з знатныхъ и рядовыхъ воинского званїя людεй, до вой-

ска или з войска идучи, на домъ чїй, дховнихъ и мирскихъ людεй, 
или на другїε какїε имѣнїя наεхавъ, пруды и садки виловливалъ, 
или какіε-нибудъ обыды в скотѣ или птицахъ подѣлалъ, и при та-
комъ насилномъ наεздѣ буди бы кого в домѣ ономъ в смεрть убилъ 
или ранылъ, побылъ, или насилиε жεнскому полу учинилъ, – та-
ковый, по подлинному доказатεлству смεртїю казнεнъ быть 
имѣεть; а платεжъ за голову убитого, за побои, раны и увѣчε, по 
званїю оного. Такожъ и убитки, на имѣнїи такова прεступника до-
правит и отдать кому надлεжитъ. То жъ разумѣть и о помощни-
кахъ такова насилника. 

 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 18 § 2 
Стат. розд. 2 
артїк. 6 § 6 

2. 
Когда жε бы ни убылъ в смεртъ, ни ранилъ, ни жε побою и 

наруганїя никакова нε здѣлалъ, но толко самоволно что взялъ и 
шкоду какую учинилъ, таковый насилиε и убытки, по доказатεл-
ствамъ, обижεнному удвоε заплатить, а о такїε обиды и убытки 
обыждεнный справεдливости в походѣ у командира нижного или 
вышшого, какъ сεго жъ артїкулу в пунктѣ 4 м показано, искать 
имѣεтъ. 
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Стат. розд. 3 
артїк. 6 § 5 
при концу 

3. 
Всякѣй командиръ, по занεсεнной на кого жалобѣ, судъ и 

справεдливост, за доказатεлствомъ, з виноватого и на пожиткахъ 
εго нεоткладно и бεзволокитно доправку учинить имѣεтъ, а 
подкоманднїи во всякомъ пристойномъ послушания и повиновεніи 
командиром своимъ быть должны. 

 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 18 § 3 
и артїк. 27 
§§ 2 и 3 

4. 
А εжεли бы обыждεнный, для какихъ прεпятствий, в походѣ 

справεдливости получить нε моглъ, таковому онїя и послѣ искать 
свободно будεть; из помѣстного в надлεжащεмъ судѣ, а на бεзпо-
мѣсного быть чεломъ тамъ, гдε и под какимъ судомъ εго найдεтъ. 

 
 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 6 § 6 

5. 
Всякоε криминалноε дѣло в походѣ случающоεсь, по которому 

бы кому слѣдовала смεртная казнь, сложεно быть имѣεтъ на судъ 
главного командира, и прεступника в такомъ случаи до рѣшεнїя 
дѣла дεржать под крѣпкимъ арεстомъ, и в томъ криминалѣ посту-
пать по артїкуламъ главы 20. 

 
Артїкулъ 15 

О насилномъ одного на другого нападεніи 
1. Кто бы кого в походѣ убылъ, ранылъ или бεзчεстилъ? 
2. О ссорахъ, бранεхъ, дракахъ и о поεдинкѣ. 

 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 21 § 1 
и 2 

Пунктъ 1. 
Буди бы кто, на службѣ воинской или в обозѣ либо в походѣ на 

пути одинъ на другого нарочно с злобнымъ умышлεнїεмъ наεхалъ, 
или найшолъ на обозъ, либо на стану насилствомъ в смεрть кого 
убилъ или ранылъ, з чεго потомъ слѣдовала бъ ранεнному смεртъ, 
и то бы допряма на нεго довεлось, таковаго смεртію казнить; а εсли 
бы ранылъ лεгко, или хотя нε ранилъ, да нарочно нашεдъ, само-
волно ударилъ, а хотя бы и нε ударилъ, да бεзчεстными словами 
обругалъ, таковаго учрεждεннымъ на то судомъ судить и накази-
вать, къ чεму довεдεться поважности εго прεступлεнїя. 

 
 
Прибавлεнїε 
в согласїε 
прав в Стат. 
розд. 11 ар-
тїк. 10 и ар-
тїк. 38 права 
Хεлмѣн. 
книг 5 розд. 
49 и 50. 

2. 
Ссоръ, бранεй и дракъ в походѣ всѣмъ воинскимъ людεмъ мεжъ 

собою нε чинить и на помощъ к сεбѣ никого другого нε призиват, 
чтобъ, чрεзъ таковой людεй зборъ, смятεнїε или какій нεпристой-
ный случай произїйти нε моглъ; а εжεли кто противно сεму учи-
нить дεрзнεтъ, таковаго, и помощниковъ εго, по состоянїю дѣла, 
арεстомъ, или на тѣлѣ наказать и, εсли довεдεться, и смεртїю каз-
нит. Кто жε бы кого в походѣ на поεдинок визивалъ, либо за кимъ 
с обнажεнною саблεю гонилъся, или раныл, либо умεртвилъ, о 
томъ постулат какъ глави 20 в артїкулѣ 35 м показано. 
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Стат.розд. 2 
артїк. 15 с 
поправлε-
нїεмъ 

Артїкулъ 16 
Кто бы въ походѣ кому или у кого самъ позичалъ коня  

или ружжя, для показанїя сεбε во врεмя смотру 
Всякъ, вибираясъ в походъ воεнный, должεнъ имѣти коня, 

ружε и всякїε надлεжащїε воинскїε прибори, собствεнныε, а нε 
позичεнныε, а хотя бы и позичεнныε, толко бъ при ономъ были до 
окончанїя указного походу; и для того, кто бы ружя или лошадѣ и 
другого какого воинского прибору у сεбε нε имѣлъ, а у другого бъ 
в походѣ позичалъ, для показанїя толко сεбε прεд командиромъ во 
врεмя смотру, таковыхъ обохъ, за обману, штрафовать и накази-
вать, по разсмотрεнїю. 

 
 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 14, § 1 
с прибавлε-
нїεмъ 

Артїкулъ 17 
О ушεдшихъ из баталїй 

Который бы воинского званїя члвкъ в походѣ из баталїй во 
врεмя с нεприятεлεмъ сражεнїя ушолъ прочъ, таковый, за подлин-
нымъ доказатεлствомъ, по разсмотрεнїю вини, лишεнїεмъ чεсти 
или на тѣлѣ наказанїεмъ, а по важности дѣла, и смεртїю казнεнъ 
быть имѣтъ. Тожъ разумѣть о побѣгѣ изъ партїй и з других акцїй 
воεнныхъ. 

 
Артикулъ 18 

О покупкѣ в походѣ провїянта и фуража, о пεрεкупщикахъ,  
и о обидахъ от покупщиковъ 

1. О покупкѣ провїянта и фуража в походѣ с пристави. 
2. О пεрεкупщикахъ кормовъ в походѣ. 
3. Который бы покупшикъ обыду кому учинылъ? 
4. О посилки комисаровъ для слѣдствїя в какихъ обидахъ и о 

награждεнїи онымъ. 
 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 19 § 1 

Пунктъ 1. 
Кому бы отъ чиновныхъ, такожъ знатных и рядовых войско-

выхъ людεй, в походε или в лагεрѣ самимъ или лошадямъ ихъ 
нεдоставало корму, таковыε, с приставы от вишшаго командира 
опрεдѣлεнными, εхать в позволεнныε мѣста, и по волною, а нε со-
бою уставлεнною цεною, сколко потрεбно покупать имѣютъ; 
оныхъ жε приставовъ отпущать с пашпортами, для обεрεжεнїя от 
обидъ, такъ покупщикамъ, какъ и от покупщиковъ кому-нибудъ, 
и тѣмъ приставамъ за то покупщики ничεго давать нε должны.  

 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 19 § 2 
при конци с 
поправ-
лεнїεмъ 

2. 
А кто бы, имѣя корму у сεбε доволно в походѣ, да оного нε 

употрεбляя, иный сεбѣ запасъ кормовый покупалъ прεдъ другими 
скудными, для пεрεпродажи и привεли своεй, у таковаго пεрε-
купщика онїε, по прихотεмъ а нε по нуждѣ куплεнныε, запаси имѣ-
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ютъ быт отобраны, на роздѣлъ скуднымъ и нужду в томъ имѣю-
чимъ, по той жε цεнъ, какою онъ самъ купилъ, с разсмотрεнїεмъ за 
εго труда награждεнїя. 

 
 
Зεрцал 
Саrон. под 
слов. риба 
№ 1 и 2 

3. 
Кто бы из посилаεмыхъ за покупкою корму какую-нибудъ обы-

ду и убытокъ кому сдѣлалъ, таковый, по доказатεлству, обыждεн-
ному всε наградить удвоε должεнъ. 

 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 20 § 1 
с по-
правлεнїεм 

4. 
Если бы кто, по дѣлу насилия, побою или обыдъ, коммисара 

для слεдствїя трεбовалъ, такого коммисара командири на коштѣ 
чεлобитчика опрεдѣлять имѣютъ; а по окончанїи слѣдствїя и суда, 
отвѣтчикъ, буди виноватъ явится, свεрхъ сатисфакцїи за убытки, 
и вышшεнамѣнεнный коштъ чεлобытчику наградит должεнъ. 

 
Артїкулъ 19 

О нεвзиманїи самоволномъ у обыватεлεй провїянта и фуража 
1. Штрафъ служивымъ и нε служивымъ за взиманїε корму 

самоволноε. 
2. О сискѣ укривающагося прεступника за самоволноε корму 

взиманїε. 
 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 27 § 1 

Пунктъ 1. 
Кто бы, какова-нибудъ званїя, називая сεбε служивымъ и воин-

скимъ чεловѣкомъ, либо и прямий войсковїй чεловѣкъ, бεзъ указу 
на квартεрѣ сталъ, и тамъ стоя или в пути маръшируя, кормъ 
бεздεнεжно, а хотябъ и по уставу, да бεзъ указу взималъ, или обы-
ды какїε дѣлалъ, таковый прεступникъ прεдъ надлεжащεго коман-
дира сисканъ, εсли в томъ изобличεнъ будεтъ, по разсмотрεнію 
суда, наказанъ быть имѣεтъ; а за живност взятую или какїй 
здѣланным убытокъ, удвоε из пожиток εго доправя, отдават обы-
димимъ. 

 
 
Там жε ар-
тїк. 27 § 4 

2. 
Будиε бы таковаго прεступника, за εго укриватεлствомъ, никакъ 

сискат было мощно, то командир о поимки таковаго вεздѣ пуб-
лѣковат, и когда пойманъ будεтъ, то εго по вышшεписанному на-
казат имѣεт. 

 
Артїкулъ 20 

О приблудахъ в походѣ и о наказанїй за удεржку приблудъ  
и найдεнных вεщεй и за воровство 

1. Никто приблудъ и знайдεнныхъ вεщεй в войскѣ и в походѣ 
удεрживат нε должεнъ. 

2. Наказанїε за воровство в походѣ. 
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Стат. розд. 2 
артїк. 25 § 1 
и 2 с поправ-
лεнїεмъ 

Пунктъ 1. 
Никто в походѣ в войскѣ приблудной лошади либо другой ско-

тини, також дε найдεннои вεщи, болѣε одних сутокъ, бεз правил-
ных причинъ, у сεбε дεржат нε имѣεтъ, но об оных приблудах и о 
найдεнной вεщи командиру обявлят; а командиръ для вѣдома 
всѣмъ о томъ публѣковать, и кто к приблудѣ прїищεться, оную 
тому, чїя будεтъ, отдавать бεздεнεжно, а кто бы приблуду либо 
найдεнную вεщъ болѣε вишшεписанного врεмεни, бεз правилных 
причинъ, у сεбε удεржалъ, таковыи оную приблуду, тому чїя 
будεтъ, тому возвратит, и, сколко оную удεржвал, за всякїй дεнь 
по тридцяти копѣεкъ наградит должεнъ; а о найдεннои вεщи по-
ступат какъ о томъ в главѣ 17 в артїкулѣ 19 м показано. 

 
 
Зεрцал. 
Саrон. под 
словомъ 
рицεр или 
воинъ № 5 

2. 
Ежεли бы кто у кого в походѣ коня или иную скотину, також 

ружε или какую-нибудъ вεщъ своровалъ, таковаго, εсли будεтъ 
чиновный, чεсти лишить, а рядового на тѣлѣ наказат, по разсмот-
рεнїю; крадεнніε жε вεщи тому, чїи суть, возвратит или наградит 
должно. 

 
Артїкулъ 21 

О распущεнїи воинскихъ людεй з похода в доми 
1. Какимъ порядкомъ из похода войско в доми распущать? 
2. При распущεнїи войска кто бы пожεлалъ аттεстата? 
3. Рεεсстра компутовїε хранит при канцεлярїяхъ. 

 
 
Стат. розд. 2 
артїк. 16 § 1 

Пунктъ 1. 
По отпускѣ войска в доми, воинскимъ людεмъ своεго знамя и 

командира нε оставлять, но совокупно под знамямъ, при своεмъ 
командиру, дажε до опрεдѣлѣнного мѣста, откуду будутъ 
распущεни, слѣдоват имѣют, дабы бεзпорядочнымъ ходомъ 
обыватεлεмъ обыд нε учинилосъ; а кто бы знамя и командира 
своεго оставит и в дом свои бεз распущεнїя и позволεнїя коман-
дирскаго, хотя и по гεнεралномъ отпускъ, отεхать дεрзнулъ, та-
коваго штрафоват и наказиват, по разсмотрεнїю. 

 
 
Там жε § 2 с 
поправлε-
нїεмъ 

2. 
При распущεнїи в доми своихъ командъ, вишшїи командири 

низжѣшимѣ, кто пожεлаεтъ, аттεстати на то, что оны в госу-
дарεвой службѣ дѣйствитεлно находились, дават имѣютъ. 

 
 
Там жε § 2 

3. 
Всякїй командир в походнои своεй канцεлярїй имѣннїε списки 

подкомандных своих вонских людεй порядчнїε имѣть и тщатεлно 
онїε для всякой справки хранит должεнъ. […] 
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[…] ГЛАВА СЕДМАѦ 

J судахъ, судіяхъ и другыхъ пεрсонахъ к суду надлεжащихъ,  
и о содεржанїи правного порядка в дѣлахъ судεбныхъ 

Артїкулъ 1 
J чεлобитчикѣ и jтвѣтчикѣ 

1. Что εстъ судъ и изъ какихъ пεрсонъ учрεждаεться. 
2. Право и справεдливость что εсть. 
3. Званія малороссійскимъ судамъ. 
4. Какимъ началникамъ и пεрсонамъ в которомъ судѣ засѣдать? 
5. Кто какому суду подлεжить? 
6. Куда jт которого суда аппεляцїи быт надлεжить? 

 
 
С прибавлε-
ніεмъ в сог-
ласїε прав: 
Зεрц. Саr. 
под слов. 
судъ, № 101, 
103 и 104 и в 
Пор. част 1 
о пεрсонахъ 
к суду при-
надлεжа-
щихъ № 1 

Пунктъ 1. 
Судъ εсть правилноε спорныхъ мεжду чεлобитчикомъ 

jтвѣтчикомъ и крїмїналныхъ дѣлъ чрεз судεй рѣшεніε. Оный 
судъ всεгда составляεтѣся из нѣкоторого числа чεстныхъ пεрсонъ, 
которымъ ωт вышшаго началства власть и мощъ къ управлεнїю 
правосудїя поручаεма бываεтъ. 

 
 
Поряд. част 
1 о правѣ и 
различїи 
прав № 2 
Прав граж. 
артїк. 1 № 3 

2. 
Право εстъ наставлεнїε, котороε вεдεтъ ко всякой правости, а 

jтводитъ jт нεправости, дабы, чрεзъ такоε наставлεнїε и испол-
нεнїε оного продεрзостъ злыхъ людεй воспящаεма, а мεжду добры-
ми нεвиность в бεзопаствѣ содεрживанна была. Справεдливостъ 
εсть ωтдавать всякому то, к чεму кто имѣεтъ право.  

 
 
Прибавлεніε, 
во согласіε 
прав Стат. 
роз. 3 артик. 
13 § 1 и ар-
тїк. 15 § 1 
Зεрц. Саr. 
под слов. 
обичай 
№ 17, 8 и 13 

3. 
К произвождεнію судεбныхъ дѣлъ, по давнымъ в Малой Россіи 

порядкамъ и обыкновεніямъ, имѣются, имεнно: Правлεніε Гεтман-
скоε, в Войсковой εнεралной Канцεляріи, Судъ Войсковый εнεрал-
ный, и при Правлεніи Гεтманскомъ жε Трεтεйскій Судъ; въ пол-
кахъ: Канцεляріи Полковыε при полковникахъ и Суда Полковыε; в 
сотняхъ Сотεнныε, в городахъ упривиліованныхъ Магистратовыε, 
в нεупривиліованныхъ жε Градскіε Ратушныε, а в сεлахъ Сѣлскіε 
Суда. 

 
 
Прибавлεніε 
в согласіε 
права Стат. 

4. 
В вышшεпоказанныхъ судεбныхъ мѣстахъ обыкновεнно присут-

ствуютъ: в Войсковой εнεралной Канцεляріи гεтманъ, а в нεбытіи 
εго правлεніε гεтманского уряду по указу їмпεраторского вεли-
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роз. 3 артїк. 
13 § 2 Зεрц. 
Саr. под 
слов. обичай 
в тих жε 
вышεписан-
ных нумε-
рахъ 

чεства содεржащій, да при нεмъ нѣсколко пεрсонъ из εнεралной 
старшины; в Судѣ Войсковомъ εнεралномъ εнεралныи судіи и дру-
гіε из εнεралной жε старшины, или ωт знатнихъ бунчуковыхъ то-
варищεй, в правахъ искусныхъ; а Трεтεйскій Судъ изъ какихъ 
пεрсонъ состоитъ, показано нижε, в сεй главѣ, в артїкулѣ 24 мъ в 
Полковыхъ Канцεляріяхъ полковники и нѣсколко пεрсонъ из пол-
ковой старшины; а в Полковыхъ Судахъ судіи, такожъ другая 
полковая жъ старшина, и jт значковыхъ знатныхъ товарищεй; о 
Магистратовыхъ жε Судахъ в особливой, двадцят шεстой главѣ 
показано; в Сотεнныхъ Судахъ сотникъ, атаманъ городовый пи-
саръ, асаулъ и хоружій сотεнныε; а в Ратушныхъ Судахъ сотникъ 
жε, атаманъ, писаръ, да войтъ и бурмистры; Сѣлскіε жε Суда от-
правляютъся чрεзъ атамана, войта и нѣсколко козаковъ и поспо-
литихъ. 

 
 
Прибавлεніε 
в согласіε 
прав Стат. 
роз. 3 артик. 
15 § 1 и роз. 
4 арт. 54 § 1 
Поряд. част 
1 о судіи 
№ 2 и 5 и 
jтвѣтчикѣ 
№ 4 Поряд. 
част 1 о чε-
лобитчикѣ 
№ 2 тамъ жε 
часть 3, о 
процεссѣ 
судовомъ, 
№ 14 Зεрц. 
Саr. под 
слов. аппε-
ляціа № 5 

5. 
Судεбныя дѣла производить по жалобамъ Jтвѣтствіямъ; в Су-

дахъ Сѣскихъ на козаковъ и посполитыхъ тѣхъ жε сεлъ, а в Град-
скихъ или Ратушнихъ Судахъ на мѣщанъ и посполитихъ тамош-
ныхъ; в Магистратовыхъ жε Судахъ упривилїованныхъ городовъ 
на гражданъ и посполитыхъ житεлεй тѣхъ жε городовъ; в 
Сотεнныхъ Судахъ на урядниковъ сотεнныхъ жε, да на козаковъ 
тѣхъ сотεнъ; в Полковыхъ Канцεлярїяхъ и Судахъ на полковую 
старшину, сотниковъ и значковыхъ товарищεй; в Войсковой 
εнεралной Канцεляріи и въ εнεралномъ Судѣ на старшину 
εнεралную, на полковниковъ и бунчуковыхъ товарищεй, а о 
Трεтεйскомъ Судѣ показано нижεй, въ сεй главѣ в артїкулѣ 24 мъ. 
Всякому жε обидимому, нε бывъ чεломъ, по вышшεозначεнному 
порядку, в нижшомъ судѣ, в вышшій судъ бεз правилныхъ при-
чинъ нε чεлобитствовать; а кто бы чεлобитствовалъ, такова 
чεлобитя в ономъ вышшомъ судѣ нε принимать. 

 
 
Стат. роз. 
14 арт. 86 
§ 1 и артїк. 
90 § 1 Поряд. 
часть 3 о ап-
пεляціяхъ 
№ 1, 4 и 5 
Зεрц. Саr. 
под словомъ 
аппεляцїя 
№5 

6. 
Аппεляціа, то-εсть отдозвъ jт нижшихъ судовъ, кто бы оными 

нε доволствовалъся в вышшіε суда, имѣεтъ быть таковымъ поряд-
комъ: jт Сѣлского на козаковъ в Сотεнный, а на посполитыхъ в 
Ратушный Градскій Судъ: jт Судовъ Сотεнного, такожъ Ратуш-
ного, и jт того Магистрата, который привилεгіями нε виключεнъ 
изъ юрисдикціи подсудствія Полковой Канцεляріи в Полковый 
Судъ или в Полковую Канцεлярію, а от Магистратового жъ 
выключεнного из юрисдикціи Полковой Канцεляріи Суда в ту ко-
манду, которой онъ подсудεнъ; jт Полкового суда в Полковую 
Канцεлярію; jт Полковой Канцεлярѣй в Войсковый εнεралный 
Судъ; jт εнεралного Суда в Войсковую εнεралную Канцεлярію; а 
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jт оной до імпεраторского вεличεства. Кто жε почεму из оныхъ 
нижшыхъ в вишшіε суда аппεліовать правилно можεтъ? о сεмъ по-
казано нижε, в осмой главѣ в артїкулахъ 35 и 36. 

 
Артїкулъ 2 

О судіяхъ и присягѣ ихъ 
1. Какихъ пεрсонъ избирать в чинъ судεйскїй, а какихъ нε изби-

рать? 
2. О присягѣ судεй. 

 
 
Стат. роз. 4, 
артїк. 1 § 1, 
2, 3 и 4 с со-
кращεнїεмъ 
Поряд. в Тит. 
о избранїи в 
чини № 1, 2, 
3, 4, 7, 8, 9 и 
10 тамъ Жε 
част 1 о уря-
дѣ граждан. 
№ 1 и 2 и о 
пεрсонахъ к 
суду надлε-
жащихъ 
№ 3, 4, 5 и 6 
Зεрц. Саr. 
под слов. 
райца, № 12 
и 13 и под 
слов. король 
№ 19 и под 
словомъ су-
дія № 3, 4, 5, 
6 и 43 

Пунктъ 1. 
В чинъ судεйскій имѣютъ быть избирани людε достойныи, за-

служεнныи, в вѣрности імпεраторскому вεличεству нε подозритεл-
ныи, добросовѣстныи, грамотныи, в правахъ искусныи, управи-
тεлныи, изъ законного супружεства рождεнныи, чεстного обхож-
дεнія, в словахъ и в дѣлахъ постоянныи, да оныε жъ избираεмыя 
пεрсоны были бъ совεршεнныхъ лѣтъ, по крайнεй мѣри нε мεншε 
25 и нε вышшε 70, а нε избирани бъ были нѣміи, глухіи, лишεнный 
ума, и изувѣчεнныи на здоровю, ни пяницѣ, ни лихоимци, ни мздо-
прїεмныи, ни инозεмци, ни новокрεщεнныи, ни в клятвѣ сущїи, ни 
опубликованныи бεзчεстными такожъ нεвѣрныи, jтступники jт 
вѣри христіянскїя и гεрεтики. 

 
 
Стат. роз. 4 
артїк. 1 § 1 и 
4 и артик. 36 

2. 
Избранныи и опрεдѣлεнныи судіи, прεждε вступлεнія в долж-

ность чиновъ своихъ, имѣютъ в цεрквѣ, прεдъ стимъ εггεліεмъ при 
свящεнныку, и при пεрсонѣ, которой при томъ присутствовать 
повεлѣно будεтъ, трεзвεнно присягу чинит, пεрво по гεнεралной, 
показанной сεго права в главѣ 4 в артикулѣ 1 м а посля и на чинъ 
судεйскій, по нижεслεдующεй формахъ: 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 1 и 36 
Зεрц. Саr. 
под слов. 
присяга 
№ 23 Прав 

Форма присяги судεйской 
Азъ (имркъ) обѣщаюся и клεнуся всεмогущимѣ Бгом, прεдъ 

святимъ εго Евангεліεмъ, что хощу и должεнъ чистую совѣсть и 
всякую вѣрность εя їмпεраторскому вεличεству в сεмъ ннѣ пору-
чεнномъ мнѣ судεйскомъ правлεніи и чину сохранять, имѣю по Бзѣ 
и по сεму праву, по силѣ чεлобитя и отвѣтствія сторонъ и по 
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граждан. 
артик. 44 
№ 12 Поряд. 
прав цεсар-
ского артик. 
2 

доказатεлствамъ ихъ, а нε по собствεнной вεдомости моεй, ничεго 
нε прибавляя ни убавляu, судить бεзволокитно, протεсти, сознатя 
и записи принимать, нε норовя высоким и низкимъ чинамъ, бога-
тому и убогому, здεшнεму и прїεжжому, ни по какой страсти, ни 
по дружбѣ, ни по ссорѣ, ни по злобѣ, ни по нεнависти, ни за посули 
и дары, ни жε надѣясь потомъ даровъ либо какова награждεнія, и 
нε совεтуя одной сторонѣ на врεдъ другой, нε опасаясь ни чіεго 
мщεнія и угрожεній, но на самого Бга взирая на свтую правду, и 
совѣстъ свою нεврεждεнную сохраняя, врεмεни жε судового нико-
гда упущать нε имѣю, кромѣ вεликой и нεпритворной болѣзни и 
другихъ нεобходимихъ нуждъ, и сїε всε твεрдо соблюдать и 
содεржат буду, и что в томъ правεдно присягаю, такъ мнѣ, Бжε, 
помози; в заключεніи жε сεй моεй клятвы, цѣлую слова и крεстъ 
Спаситεля моεго. Аминь. По сεй формѣ и другїи, которыи опрε-
дѣлεны бываютъ за члεновъ к судεбнымъ дѣламъ, присягу чинит 
должны.  

 
Артїкулъ 3 

О власти и силѣ судεй 
1. Всякъ суду надлεжащому повиноватися должεнъ. 
2. О нεпослушныхъ суду. 
3. Судіямъ никого к чεлобитю нε принуждать, а кого и бεз 

чεлобитя судить надлεжитъ? 
4. Если бы чεлобитчикъ, по своεму чεлобитю нε вступая с  

отвѣтчикомъ в судъ, jтшεлъ из оного мимо вѣдома судεй; или 
jтвѣтчикъ нε хотѣлъ противъ чεлобитя jтвѣтствовать, либо нε 
дожидаясь судового рѣшεнїя, прочь ушεлъ? 

 
 
Прав граж. 
артик. 59 
№ 4 Стат. 
роз. 1 ар-
тик.10 § 3 
Поряд. в Тит. 
о избиранїи 
на уряди 
№ 14 в срε-
динѣ Зεрц. 
Саr. под 
слов. судія 
№ 43, 101 и 
102 и под 
слов. цεсар 
№ 15 и под 
слов. королъ 
№2 и 15 

Пунктъ 1. 
Понεжε сущія власти jт Бга учинεнны сутъ и всякая дша 

властεмъ прεдεржащимъ повиноватися должна, а в томъ числѣ и 
судεйская власть считаεтъся, ибо всякъ судія божій судъ 
jтправлять по высокомонаршεскому указу опрεдѣляεтъся, того 
рады, и в Малой Россіи, къ всякимъ вышшимъ и нижнимъ судамъ 
учрεждεныи судіи, когда по чіεму чεлобитю кого ωт подсудныхъ 
сεбѣ указомъ позовнымъ призиват и дѣло судεбноε производить 
будутъ, должεнъ всякъ суду и власти ихъ быть послушεнъ и ихъ 
жε самыхъ в надлεжащомъ имѣть почитаніи. 
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Стат. роз. 4 
артик. 3 с со-
кращεніεмъ 
Зεрц. Саr. 
под слов. 
акція № 1 
под слов. 
ослушной 
№ 1 под 
слов. нεви-
новатъ № 1 
и под слов. 
послушаніε 
№ 3 под 
слов. позов 
№ 3 под 
слов. jтвѣтъ 
№ 3 под 
слов. судъ 
№ 1 Поряд. 
част 3 о 
позвѣ № 16 и 
17 и о про-
цεссѣ прав 
противъ по-
званного 
№ 2 

2. 
А кто бы нибудъ jт вышшаго до нижного чина, былъ позвань 

и, противясь надлεжащому суду, нε хотѣлъ в оный стать, то судъ 
имѣεтъ полную власть с таковымъ ослушникомъ по сεму праву и 
артїкуламъ нижεписаннымъ поступать, какъ кто в какую вину и на 
которомъ срокѣ, впадεтъ дажε до остатного пункта права. 

 
 
Зεрц. Саr. 
под слов. ак-
ція № 5 и 7 
под слов. 
судъ № 13 и 
107 и под 
слов. упоръ 
№ 4 Права 
граждан. 
артик. 47 
№ 16 при 
конци 

3. 
Судіи хотя никого бεз чεлобитя и настоянія судить, ни к 

чεлобитствію и к произвождεнію дѣла въ судѣ нε начатого прину-
ждатъ нε должны, ибо всякъ о своεй обидѣ какъ чεлобитсвовать, 
такъ и молчать, поки самъ хочεтъ, волεнъ; однакъ, εжεли бы кто 
худоε что, к соблазни и врεду общεму, здѣлавъ, нε крился, но 
нεбоязнεнно и бεзстидно ходилъ, вмѣняя, будто εму волно и при-
стойно было тоε дѣлать, хотя бы и чεлобитя на нεго в томъ ни jт 
кого нε было, а было б толко подлинноε о такомъ εго худомъ дѣлѣ 
подозрѣнїε jт слуха произшεдшоε, таковаго в судъ для допросу 
можно взять и задεржать, поки нε оправдитъся или поруки нε по-
ставитъ в томъ, что имѣεтъ сεбε правилными очистит доводами. 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 3 § 2 и 
под слов. 
позовъ № 36 
Поряд. в 
артик. Прав 
Магдεб. о су-
діах к дѣла-
нію справεд-

4. 
А когда бы кто на кого чεлобитε в судъ подалъ, то хотябъ и нε 

вступивъ εщε в судныε дѣла, прочъ ушεлъ бεзъ позволεнія судεй, 
таковаго чεлобитчика, εстли того jтвѣтчикъ вострεбуεтъ, могутъ 
судіи, сискавъ, в судъ принудить, дабы дѣло начатоε правнымъ 
процεссомъ кончилъ. Если жъ бы и jтвѣтчикъ, по чεлобитю 
чіεму, за пεрвымъ или за вторичнымъ указомъ, хотя εщε и нε на 
крайнεположεнный срокъ в судъ ставъ и копію чεлобитной при-
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ливости 
№ 13 там жε 
част 3 о по-
зовѣ № 17 и 
18 

нявъ, началъ jтвѣтствовать, но, избывая чεлобитчика нεнадлεжа-
щими и нεпотрεбними jтговорками, на самоε дѣло Jтвѣтствовать 
нε хотѣлъ, или и, вступивъ ужε в дѣло тоε с чεлобитчикомъ, прои-
зводилъ оноε, да прεдъ окончанїεмъ суда и приговора либо так 
побѣжалъ либо нε хотя быть суду послушнымъ и нε оставя 
повѣрεнного, упрямо, бεз всякихъ правилныхъ причинъ, прочъ 
пошεлъ, тогда судіи на таковомъ jтвѣтчику ужε нε штрафъ за 
нεстатε в судъ, но тотчасъ и самый искъ, о чεмъ было чεлобитε, по 
подлинному чεлобитчикову доказатεлству, εму жъ приговорить 
имѣютъ. Тоε жъ разумεть и о чεлобитчику, который, когда бы 
вступивъ с противною ж своεю стороною в судъ, прочъ из оного 
суда упорно ушεлъ, то искъ свой тεряεтъ, ибо какъ чεлобитчику, 
такъ и jтвѣтчику, равноε в томъ право быть должно. А в доправ-
ки за просрочки штрафа поступать какъ глави 8 в артїкулахъ 5 м и 
6 м показано. 

 
Артїкулъ 4 

О должностεхъ судεй в правосудіи 
1. Должность судεй в Свящεнномъ Писаніи означаεтъся. 
2. Судіямъ судить бεзъ всякой страсти. 
3. Судіямъ на опрεдѣлннномъ судовомъ мѣстѣ судить и дεкрεти 

jтправлять. 
4. Судіямъ по собствεнному своεму знанію нε судить и наказанія 

правно опрεдѣлεнного нε ωтмѣнять. 
5. Если бы к рѣшεнію какого дѣла артікуловъ в сεмъ правѣ нε 

сискалось. 
6. О сумнитεлствѣ права ради двоякого в наказаніи или пла-

тεжѣ означεнія, и о умѣритεлствѣ в εrεкуціяхъ над виноватими. 
7. Судія подчинεнныхъ своихъ в иномъ судѣ судить нε дол-

жεнъ. 
 
 
 
 
 
Поряд. пεрεд 
зачатіεм ар-
тікулов пра-
ва Магдεб. 
№ 3 

Пунктъ 1. 
Должностъ судεй изображаεтъся из Свящεнного Писанія. 

Второзаконія глава 1 стихъ 16 и 17 
Разсуждайтε мεжду братїεю своεю и судѣтε правεдно посрεдѣ 

мужεмъ и пострεдѣ братомъ εго, и посрεдѣ пришεлцεмъ εго, и нε 
познайтε лица на судѣ, малому и вεликому судиши и нε устидитися 
лица чεловѣчεска, яко судъ Божій εстъ. 

 
 
Тамъ жε № 8 

Тамъ жε глава 16 стихъ 18 и 19 
Судіи и книгочія поставити сεбѣ во всѣхъ градѣхъ твоихъ, яжε 

Гспдъ Бгъ дастъ тεбѣ по плεмεнεмъ, да судятъ людεмъ судъ 
правεдный, да нε уклонятъ суда, нижε да зрятъ на лицε, нижε да 
возмутъ мзду, мзда бо ослѣпляεтъ очεса мудрыхъ. 
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Тамъ жε № 2 

Тамъ жε глава 27 стихъ 19 
Проклятъ, ижε уклонитъ судъ пришεлцу, сиротѣ и вдовѣ 

2. Паралипомεнонъ глава 19 стихъ 7 
Видитε что иматε творити? нε бо чεловѣчεскій сотворитε судъ, 

но Господεнь, и что εлико жε судитε во васъ прεизбудεтъ, и да 
будεтъ страхъ Гспдεнъ с вамы присно, и съ тщаніεмъ вся творитε, 
нѣстъ бо у Гда Бга нашεго злоба, ни жε зрѣніε на лица, ни пріятіε 
мзди. 

 Іεрεмїй глава 22 стихъ 3 
Сія глаголεтъ Гпдъ творитε судъ и правду и избавляйтε силою 

угнεтεнна jт руку клεвεтника, и пришεлца и сыра и вдовицу нε 
оскорбляйтε и нε угнѣтайтε бεзъзаконно и кровъ нε измяйтε. 

 
 
Поряд. при 
артікулахъ 
прав Магдεб. 
№ 7 

Исхода глава 22 стихъ 23 
Всякія вдовы и сыроты нε врεдѣтε, ащε бо злобою врεдитεсь, и 

тія возстεнавшε возопїютъ ко Мнѣ, слухомъ услышу гласъ ихъ и 
разгнѣваюся яростію и побїю вы мεчεмъ, и будутъ жεны вша, вдо-
вы и чада ваша сыроты. 

Исхода глава 23 
Убогу (повинну) нε являй милости на судѣ 

Ψаломъ 57 стихъ 2 
Правая судитε сыновε чεловѣчεстїи. 

Іоанна глава 7 стихъ 24 
Нε судътε на лица, но правεдный судъ судѣтε. 

Луки глава 18 стихъ 2, 3 и 4 
Судія бѣ нѣкій в нѣкоεмъ градѣ, Бга нε бояся и чεловѣкъ нε 

срамѣляяся, вдова жε нѣкая бѣ в градѣ томъ, и прихождашε к нεму 
глаголющи: jтмсти мεнε jт сопεрника моεго, и нε хотяшε 
надолзѣ врεмεни, и протчая. 

 
 
Там ъ жε в 
артик. права 
Магдεб. о су-
діяхъ и о до-
ланіи спра-
вεдливости 
№ 14 Поряд. 
част 1 о су-
діяхъ № 3 
Прав Цεсар. 
артик. 1 № 1, 
2 и 3 артик. 2 
№ 2 и артик. 
47. Зεрц. Саr. 

2. 
Jт сεго Писанія явствуεться быть главнѣйшая должност су-

дεй в томъ, дабы дѣла суду ихъ надлεжащіε, нε смотря на лица, бεз 
всякія страсти, гнѣва, злоби, милости, страха, похлѣбства, поноро-
вки, дружбы, по самой истинѣ, за совѣстъ и по правамъ, 
бεзволокитно и бεз бгонεнавистного лицεмѣрїя и противныхъ исти-
нѣ проклятихъ користεй, судили и рѣшили, со удоволствованіεмъ 
обидимого и достойнимъ наказаніεмъ обидящого, избавляu нεмо-
щныхъ jт руки нεправды, инако жε, нε помя своεй должности и 
присяги поступаюшіи, тѣмъ развѣ умысломъ и чинъ судεйскій на 
сεбε принимаютъ, дабы из нεго имѣть могли сквεрную прибεль, 
сыротъ жε и бεзпомощныхъ угнεтали, а εсли нε для такова 
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под слов. су-
дія № 6, 51, 
52, 53 и 92. 

сквεрѣноприбытчεства, то и в судѣ бы нε засѣдали. Кто жъ самыхъ 
таковыхъ судεй нε осудитъ быть за бεзсовѣстнѣйшихъ клятво-
прεступниковъ и тѣхъ явногрѣшниковъ, о которыхъ вышεозна-
чεнная εгεлская гласитъ причта тако: (Бга нε бояться и чεловѣкъ 
нε срамляютъся) и какоε на ныхъ слѣдуεтъ, за нарушεнїε и 
прεзрѣніε тѣмъ Бжіu суда, εго жъ страшноε jтмщεнѣε? самы да 
разсуждаютъ. 

 
 
Зεрц. Саr. 
под слов. 
акція № 1 на 
конци и под 
слов. судъ 
№ 8 Прав 
Хεлм. книг 2 
роз. 8 Поряд. 
част 3 о су-
дѣ виложεн-
номъ № 6 
Стат. роз. 4 
артик. 3 § 1. 
Трибунал. 
под тит. ка-
кимъ обра-
зомъ засѣ-
дат Саr. под 
слов. дεк-
рεтъ №42 
причина 6 

3. 
Что жε прεдлεжитъ к правному процεссу или поступку, 

имѣютъ судіи на пристойномъ и ко jтправлεнію судовъ опрεдѣ-
лεнномъ мѣстѣ, а нε на другомъ какомъ, оныε суда производить, и 
тамо ж всякія опрεдѣлεнія и дεкрεты судовыε на писмѣ сочинять и 
своими руками закрѣплять, ибо приговоръ, нε на писмѣ изданный, 
за силный и правилный принятъ быть нε можεтъ, яко о томъ в 
главъ 8 в артїкулѣ 37 показано. 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 54 § 3 
ωт полу По-
ряд. част 1 о 
пεрсонах су-
ду надлεжа-
щих № 5 
част 3 [в ар-
тεлю] или 
приговорε 
№ 12 тамъ 
жε Прав 
цεсар. артик. 
2 № 2 там 
жε в артик. 8 
Тит. прав 
Магд. о су-
діях и спра-
вεдливости 
№ 11, 21 и 
23 Зεрц. Саr. 
под слов. 

4. 
Всякъ судія должεнъ судить по сεму праву и по написаннимъ в 

нεмъ артїкуламъ; по своεму жε умствованію, догаду, самомнѣнію и 
по собствεнному знанію ничεго нε судить и нε приговоривать, но по 
силѣ прозводимыхъ в судъ рѣчεй и по правилнымъ сторонъ 
доказатεлствамъ приговоръ чинить имѣεтъ. К тому жε и наказанїя 
осуждεнному ни по милосεрдію или по наровкѣ убавлять, ни по 
нεнависти и злобѣ прибавлять нε должεнъ, кромъ какъ сіε право 
повεлѣваεтъ. 
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манъ № 22 и 
под слов. 
шкода № 18 
под слов. дε-
крεтъ № 34 
и 52 и под 
слов. судъ 
№ 43 и 45 
 
 
Стат. роз. 4 
артик. 54 § 4 
книги Поряд. 
въ артик. 
прав Магдεб. 
о судахъ и о 
чинεніи спра-
вεдливости 
№ 26 Стат. 
роз. 3 артик. 
15 § 1 и роз. 
14 артик. 54 
§ 4 Зεрца. 
Саr. под 
слов. акція 
№ 19 и под 
слов. обичай 
№ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 и 
13 

5. 
А εстли бы чεго в сεмъ правѣ нε доставало, то судіи, склоняясь 

к справεдливости, судить имѣютъ по совѣсти и по примѣру дру-
гихъ правъ христіянскихъ и прεждε сужεнныхъ сим жε правомъ 
подобнихъ дѣлъ, разсуждать могутъ, ибо какъ одно право из дру-
гого происходитъ, такъ и подобныε случаи, хотя многіε, однымъ и 
тѣмъ жε правомъ, в нεимѣніи точного на то артїкула, могутъ быть 
сужεнны, яко, напримѣръ: εсли бы кто толикой допустилъся бго-
противности, что, нε будучи в чинъ прεсвитεрскїй посвящεнный, 
дεрзнулъ свящεннодѣйствоват, пачε жε литургисать; о такого 
казнѣ, хотя в правахъ имεнно нε показано, а показано какъ казнить 
цεркви окрадающихъ, то, по тому праву, и оного прεступника, какъ 
святотатца, смεртїю казнить; по такому примѣру мощно разсуж-
дать и о другихъ случаяхъ, о которыхъ бы в правахъ имεнно нε 
было показано; и для того и по добрымъ обикновεніямъ, чрεзъ 
долгоε врεмя употрεбляεмымъ, которыε закону Божію, граждан-
скимъ правамъ и чистой совѣсти нε противны, в чεмъ бы нε было 
права, судить надлεжитъ, ибо таковыε добрыε обикновεнія силу 
права имѣютъ. 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 101 
§ 2 и роз. 14 
артик. 3 § 4 
на конци 
Зεрц. Саr. 
под слов. 
королъ № 4 
и под слов. 
обѣщаніε 
№ 11 на кон-
ци 

6. 
А гдѣ бы сумнитεлство в какомъ дѣлѣ и в правѣ, ради двоякого 

состоящεго в нεмъ означεнія, было, тамо лεгшоε права к приговору 
избирать надлεжитъ, ибо судъ в сумнитεлныхъ случаяхъ имѣεтъ 
быть склоннѣйший къ освобождεнѣю, пачε нεжεли к обвинεнію; 
чεго ради, и в такомъ иску, в которомъ бы означалось двоякоε, бо-
лшоε и мεншоε, награждεніε, мεншій платεжъ, а в сумнитεлствѣ 
какого-нибудъ прεступлεнія лεгшоε наказаніε, во всякихъ жε 
эrεкуціяхъ умиритεлство, пачε нεжε суровство, судія дεржать до-
лжни. 

 
 
Зεрц. Саr. 
под слов. 
судъ № 10 
Прав граж. 
артик. 28 
№ 4 

7. 
Судія подчинεнныхъ сεбъ спорныхъ сторонъ в иной юрисдикціи 

судить нε имѣεтъ, понεжε тамо онъ нε какъ судія, но какъ и другїй 
общεлюдинъ быть признаваεтся; однакъ, когда миротворεнїεмъ 
дѣло мεжду таковыми спорными сторонами, по согласію самыхъ, к 
окончанію произвεдεтъ, тоε учинить εму свободно. 
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Артїкулъ 5 

О бεзопаствѣ судεй и другихъ судовихъ чиновниковъ  
во врεмя суда 

1. Кто бы дεрзнулъ в судεбную избу с огεнннымъ оружіεмъ 
внійти и кого из судовыхъ пεрсонъ словεсно обεзчεстить? 

2. Который бы продεрзатεлъ судію или кого другого jт члε-
новѣ судовыε в судεбной избѣ ругалъ, ударилъ, ранылъ или в 
смεртъ убилъ.  

3. Когда бы таковый прεступникъ по учинεнномъ собою 
прεступлεній бѣжалъ. 

 
 
Стат. роз. 1 
артик. 10 § 3 
со изяснε-
нїεмъ прав 
Трибуналъ 
пор. бεзопас-
тва сεйми-
ков. Зεрц. 
Саr. под 
слов. вина 
№ 5 тамъ жε 
под словомъ 
гвалтъ № 10 
Прав граж. 
артик. 16 
№ 1 Поряд. в 
рεεстрѣ вε-
ликомъ под 
слов. бург-
рабская вина 
Стат. роз. 
14 артик. 7 
§ 1 Зεрц. Саr. 
под слов. 
лавник № 44 
и под слов. 
судъ № 60 
при концу 
Прав граж. 
артик. 73 
№ 1 Прав 
Хεм. книг. 2 
розд. 2 

Пунктъ 1. 
Во врεмя произвождεнія суда дабы судіи и прочіε судовыε 

пεрсоны могли быть jт всякого опаства охранεнны, бεз помѣшки 
жε и прεпятствія судεбныε дѣла jтправляли бъ, никто бεз дѣла и 
за дѣломъ нε имѣεтъ к нымъ в судεбную избу, нε докладаясь, упо-
рно тиснутись и приходить с огнεннымъ ружεмъ, яко то: с пис-
толεтами, фузіεю и протчимъ, кромѣ обыкновεнного оружія: саб-
ли, спаги, либо кордика, при чεмъ кто ходить; к тому жъ нε долж-
ны быть ни jт кого в оной судεбной избѣ шуму и ссоры, но 
надлεжитъ каждому вѣжливо, тихо и учтиво прεдъ судомъ и суді-
ями сεбε содεрживать. А кто би, противно сεму, с огнεннымъ 
ружεмъ или другимъ нεобычнимъ орудіεмъ в судεбную избу, во 
врεмя засѣданія судящихъ, вшεлъ, хотя бы никого и нε врεдилъ, 
таковаго наказать по состоянію дѣла; кто жε бы в той избѣ шумъ и 
ссоры дѣлалъ, на таковомъ тотъ часъ, нε испущая εго изъ суда, 
чεтирнадцять рублεй дεсять копъεкъ на канцεлярскіε расходы до-
править. Если жъ бы кто толико продεрзливъ и нε учнивъ быть 
показался, и дεрзнулъ судію или другихъ судовыхъ пεрсонъ в судъ 
ругать и словамы чεсти и слави ихъ касающимися поносить, тако-
вый имѣεтъ быть взятъ подъ арεстъ, и в нεмъ шεсть нεдεлъ ви-
сидѣвъ, за бεзчεстїε обεзчεщεнному заплатить, по званію εго. 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 7 § 4 с 
поправлε-
ніεмъ 

2. 
Кто жε бы, тамо жъ в судѣ, судію или другого члεна судового 

зашиб либо ранилъ, jт чεго бы нε воспослѣдовала смεрть, тако-
вому прεступнику надлεжитъ jтсѣкти руку доправить на нεмъ, за 
увѣчъε или рану, увѣчεнному платεжъ удвоε, по званію εго; а когда 
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бы ωт того бою либо раны воспослѣдовала смεрть, или бы тамо 
жъ в судѣ и гдѣ-нибудъ самъ судія или кто другій jт судовыхъ 
члεновъ до смεрти убитъ былъ, таковаго убыйцу чεтвεртовать или 
другимъ чрεзъвычайнымъ казни образомъ казнить, а дѣтεмъ или 
родствεнныкамъ убитого противъ званія εго, за голову, изъ пожи-
тковъ убійци удвоε жъ доправить. 

 
 
Стат. розд. 
4 артик.7 § 2 
и 4 с поправ-
лεніεмъ 

3. 
Если жъ бы таковый прεступникъ, кого ωт вышшε показан-

нихъ судовыхъ пεрсонъ зашиб, ранилъ или въ смεрти убилъ, самъ 
куда бѣжалъ, то о сискъ и поимки εго всякоε тщаніε прилагать, и с 
пойманнымъ поступать в судѣ по тому жъ какъ вышε показано; а 
будε бы оного бѣглεца сискать было нεвозможно, то о сискѣ и по-
имки εго вεздѣ публїковать, и за увѣчε или за голову того жъ часа 
изъ εго жъ прεступничεскихъ имѣнїй надлεжащій, по вышεписан-
ному, платεжъ имѣεтъ быт доправлεнъ и jтданъ самому 
увѣчεнному или ранεнному, либо наслѣдникамъ убитого. По сεму 
жъ поступать в охранεніи jт опаства и другихъ пεрсонъ, которыи 
опрεдѣляютъся к Трεтεйскимъ Судамъ, и к дѣламъ мεжовымъ, и 
въ другіε коммїссіи. 

 
Артїкулъ 6 

О писарахъ судовихъ, о присяги и должности ихъ 
1. Каковыхъ избирать пεрсонъ в чинъ писарства судового? и по 

какой формѣ имъ присягать? 
2. Какъ писару судовому судεбного канцεляріεю управлять, су-

дεбныε дѣла содεржать и докладивать? 
3. Книги всякихъ судовыхъ дѣлъ, рεεстра оныхъ жε дѣлъ 

вεршεнныхъ и нε вεршεннихъ и протоколъ какъ содεржать? 
4. Писару в судѣ голосу нε имѣть, но токмо дѣла судіямъ вѣрно 

прεдставлять и jтправлять и прεждε судεй в судъ приходить. 
5. J нѣразширитεлномъ, но обстоятεлномъ, бεзъ упущεнія чεго 

потрεба, jт писарεй дѣлъ сочинεніи.  
6. J вѣрномъ виписокъ сочинεніи и подвεдεніи правныхъ 

артїкуловъ к приговору, а особливо в крїмїналныхъ дѣлахъ. 
7. Судіи εсли бы какого jт писара к приговору и какому 

опрεдѣлεнію прεдставлεнія правилного в дѣло нε приняли. 
8. Штрафъ писару и канцεляристамъ за нεскороε дѣлъ, званію 

ихъ подлεжащихъ, ωтправлεніε на волокиту сторонъ. 
9. J погрѣшεніи ошибкою и j прεступлεніи умышлεнномъ пи-

сара и канцεляристъ в дѣлахъ, подлεжащихъ званію ихъ. 
 
 
Ста т. роз. 4 
артик. 1 § 1 
Поряд. част 

Пунктъ 1. 
Какъ в судεйскій чинъ, по вышεписанному сεя глави артїкулу 

второму, показано избирать людεй достойнихъ, такъ и в чинъ 
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1 о писару 
№ 1 и 5 

писарскій судовъ: εнεралного, Полковыхъ, и Сотεнныхъ избрани 
быть имѣютъ в писарскихъ дѣлахъ управный, в житїи постоянны, 
всεгда трεзвыи, во взяткахъ нε лакомыи, ко всякому склонныи, и 
во всεмъ должности и званію своεму довлεтворить могущіи. Из-
браннымъ жε таковымъ судовымъ писарамъ надлεжитъ присягу 
учинить, пεрво по формѣ рεгламεнта, а потомъ и по слѣдующεй 
формѣ жъ. 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 1 По-
ряд. част 1 о 
писару № 2 

Форма присяги писарεй судовыхъ 
Азъ, имя ркъ, обѣщаюсь и клянуся всεмогущимъ Бгомъ, прεдъ 

святимъ εго Еггεлїεмъ, что имѣю и должεнъ буду правεдно, по Бзѣ 
и по силѣ правъ, по чεлобитю и jтвѣту спорныхъ сторонъ, ничεго 
нε прибавляя ни убавляu, всякіε званію и должности моεй подлε-
жащіε дѣла записивать и докладать судіямъ вѣрно и правεдно, 
приговоры судовыε по сознанъю и по доводамъ показаннымъ jт 
спорныхъ сторонъ сочинят в сущую правду, тщатεлно и по тѣмъ 
жε правамъ, нε прεвращая ихъ и нε толкуя инако, на обиду одной а 
нε ползу другой стороны, но какъ сущε в своεй силѣ состоятъ, и 
смотрѣтъ дабы правεдно были в книги вписаны, а из книгъ 
эrтракти и правныε выписѣ трεбующимъ, такъ какъ оныε в кни-
гахъ записаны, с вѣдома судεй выдавать; всε жε то дѣлать, нε взи-
рая на высокіε и низкіε чины и на достоинства ихъ, на богатого и 
убогого, на друга, родствεнника и пріятεля, на житεля здεшнεго и 
пріεжжого, нε по дружбѣ и ссорѣ, ни за страхъ, ни за посулы, дары 
и обѣтници, нε опасаясь ни чіεго угрожεнїя и отмщεнія, но самого 
Бга и εго святую правду и право общоε прεдъ очима имѣu, и 
совѣстъ мою христіянскую нεврεждεнну содεржуя. Такъ мнѣ, Бжε, 
помози. Аминь. 

 
 
Стат. розд. 
4 артик. 4 § 5 
с прибавлε-
ніεмъ тамъ 
жε § 8 

2. 
Надлεжитъ в помощъ писару судовому опрεдѣлит столко 

канцεляристовъ, сколко по разсмотрεнію судεй и по состоянію 
дѣла явиться быть потрεбно? и над ными, такожъ и над всεю 
судεбною канцεляріεю, надлεжащую имѣть дирεкцїю или прав-
лεніε, а во-пεрвыхъ, εму самому собирать всѣ укази, промεморіи, 
чεлобитніε росписи и другіε писма, jтпуски и какіε-нибудъ дѣла в 
судѣ приключаются, и докладиватъ судіямъ из рεεстра по поряд-
ку, принимать что къ тѣмъ дѣламъ потрεбно εсть, и стараться да-
бы дѣла равнымъ порядкомъ, смотря по числамъ, когда jт кого 
чεлобитε или другоε что подано? jтправляεми были, изъ тѣхъ 
дѣлъ, которыε важнѣйшіε сутъ, какъ jсобливо приговоры, самъ 
онъ должεнъ сочинять, а другіε канцεляристамъ по повѣтямъ, 
смотря по должности и управности всякого, к сочинεнію опрε-
дѣлять, к скорой и бεзволокитной jтправки ихъ понуждать, и 
прилѣжно наблюдатъ, чтобъ всѣ jтправлεнія или jтпуски по 
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силѣ правъ, по опрεдѣлεніямъ и по приговорамъ судεйским, 
обстоятεлно и ясно сочиняεмы и исправляεмы и из нужныхъ дѣлъ 
копіи взимаεмы были бεзъ всякого просмотру и упущεнія; и для 
того надобно εму на всѣхъ к правамъ надлεжащихъ дѣлахъ на 
пεрεдъ подписиватись своεручно, а потомъ давать к подпису 
судїямъ, но бεзъ закрѣпы рукъ судεйскихъ никакихъ дεкрεтовъ и 
ωтпусковъ нε выдавать; всε жε вышεописанноε, кто бы и другій за 
писара jт судεй былъ jпрεдѣлεнъ, когда тако исправитъ и 
подпишεтъ, имѣεтъ быть силно, какъ бы за исправкою и подпи-
сомъ самого писара. 

 
 
Стат. в 
триб. врεмя в 
котороε пи-
саръ и сторо-
на для запис-
ки дѣлъ сε-
жатся дол-
жны с при-
бавлεніεмъ 

3. 
В каждомъ судѣ должны быть содεржуεми таковыε книги: 

1) протоколъ приходящихъ и jтпускаεмыхъ писεмъ, 2) дεкрεтовъ 
или приговоровъ и мнѣній по чεлобитчεскимъ дѣламъ, 3) всякихъ 
протεстовъ или явочныхъ чεлобитεнъ, 4) особливыε чεрныε книги 
j всякихъ прεступлεніяхъ и прεступникахъ, двойныε, о которых в 
главѣ 25 в артїкулѣ 14 и в главѣ 26 в артїкулѣ 2 м показано. Ачтоб 
всякій чεлобитчикъ и jтвѣтчикъ в судѣ о рѣшεнныхъ своихъ и 
вεршεнныхъ дѣлахъ вεдать моглъ, и чрεз то jт оныхъ суду 
утруждεнія нε было, надлεжить в судовой канцεляріи рεεстри 
всѣхъ дѣлъ содεржать и на ныхъ помѣчать: пεрвоε которыε дѣла нε 
вεршεни и зачимъ?  второε которыε вεршεны но къ исполнεнію за-
чимъ нε привεдεны? трεтεε вεршεны и совсѣмъ во исполнεніи 
привεдεны, с надписаніεмъ на оныхъ всѣхъ дѣлахъ года, мця, числа 
и нумεра, и тотъ рεεстръ вεлѣть прибить в удобномъ мѣстѣ, дабы 
каждый, кому дѣло εстъ, всεгда видѣть моглъ котороε дѣло за ко-
торымъ слѣдуεтъ, и котороε ужε jтправлεно, а котороε за чимъ 
ны? особливо жε смотрѣтъ за протоклистами, чтобъ всякїε прихо-
дныε и отпускниε дѣла в протоколную книгу порядочно были за-
писиваны. 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 40 § 1 
в срεдинѣ 
тамъ жε 
Стат. в 
Триб. врεмя в 
котороε пи-
саръ сεжать-
ся должεнъ. 
Тамъ жε 
Стат. роз. 4 
артик. 16 с 
поправлεнім 

4. 
Оному жъ писару, хотя нε надлεжитъ мнѣніu своεго к 

опрεдѣлεнію и рѣшεнію судεбныхъ дѣлъ издавать, и голосу мεжду 
судіями имѣть, однакъ должно всякіε росправы судовыε, со всякою 
вѣрностію прεдставляя судіямъ, что нужно напамятивать, внушать 
и jтправлять, памятуя на присягу и обовязатεлство своε; при-
лѣжноε жε имѣть тщаніε, чтоб дѣла исправно и вѣрно записиваны 
и бεзволокитно jтправляεмы были, и для того, заврεмεнно, 
прεждε прочіихъ члεновъ судовыхъ в судъ приходя, одны дѣла, 
которыε прεдлεжатъ к jтправкѣ, канцεляристамъ роздѣлять, а 
другіε исправлять и заготовлять для прεдставлεная судіямъ. 
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Стат. роз. 4 
артик. 103 
§ 1 и 2 до 
полу 

5. 
К тому жε имѣεтъ писаръ судовый самъ тщитись и того за 

канцεляристами смотрѣть, чтоб в сочинεніи дѣлъ судовыхъ нε бы-
ло излишнεго разширεнія, ни жε упущεнія того что к тѣмъ дѣламъ 
нужно, дабы судимимъ jт разширεнія излишняя волокита, а jт 
упущεнія потрεбного убытокъ и затруднεніε нε воспослѣдовали; и 
для того спорнымъ сторонамъ самимъ того досматривативатись нε 
возбранять, и чεго бы которая jт оныхъ тробовала в какомъ дѣлѣ 
своεмъ обстоятεлнѣε и обширнѣε написать, такоε трεбованіε мощно 
исполнить, толко б оноε было правамъ и опрεдѣлεнію судовому 
противно, а обида бы другой сторонѣ jт того нε воспослѣдовала.  

 
 
Поряд. Прав 
цεсарского 
артик. 89 с 
прибавлεні-
εмъ и попра-
влεніεмъ 
Тамъ жε 
част 4 о каз-
ни злодѣεвъ 
№ 1 

6. 
Во всъхъ справочныхъ дѣлахъ виписки с дѣлъ сочинят вѣрныε, 

и того самому писару за канцεляристами смотрѣть, чтобъ ничεго 
нε было упущεно или прибавлεно; на тѣхъ жε выпискахъ 
чεлобитчику и jтвѣтчику, по пунктамъ, каждому на своεмъ, под-
писаться, для того, всε ли выписано, и εсли будутъ спорить, что нε 
всε или инако выписано, тѣ пункти, подписанныε jт ныхъ, 
прεдложить имъ; буди жε что нε исправно быть покажεться, тоε 
исправить и, когда стороны подпишутъ, судіямъ к слушанію 
прεдставить; да к той жε выписки, по опрεдѣлεнію судεйскому, 
самыε точныε правныε артїкули и пункта съ правъ вѣрно виписавъ, 
за рукою своεю приложит и судіямъ прεдставить. В дѣлахъ жε 
кримїналныхъ, гдѣ слѣдуεтъ приговоръ на смεртъ чїю, должно 
быть особливоε прилѣжноε писара смотрѣніε, чтобъ чεго в выпис-
кѣ таковыхъ дѣлъ нε уронεно или нε прибавлεно излишнεε, и чрεзъ 
то нε показано б было прεступлεніε тяжшоε, нεжε оноε в самомъ 
дѣлѣ εсть: а на той випискѣ самому писару подписаться, такожъ 
бы приличныε к тому артїкули правныε подвεдεны и судіямъ ясно 
внушεны были, какую сущε в сεбѣ имѣютъ силу? дабы нε изданъ 
былъ кто напрасно на мучεніε и смεртную казнъ, и за то б какъ на 
самыхъ судεй, яко и на нεго, писара, нε воспослεдовало правεдноε 
Бжїε jтмщεніε, а отъ вышшой власти истязаніε. 

 
 
Прибавлεніε 

7. 
А когда бы писаръ основатεлноε что, по правамъ и справεд-

ливости, к приговору судіямъ прεдставлялъ и внушалъ, но такова 
бы εго прεдставлεнія нε принято, тогда силεнъ будεтъ оноε своε 
прεдставлεніε дать судіямъ на писмѣ, котороε судіи и принят 
должны. Чεго ради во врεмя истязанїя и обвинεнія за то жъ судεй 
jт вышшεй власти онъ писаръ никакой винѣ и наказанію под-
лεжати нε имѣεтъ. 
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В Стат. 
Триб. опрε-
дѣлεніε или 
опатрεніε за 
труда суді-
ямъ глав-
нимъ съ по-
правлεнїεмъ 

8. 
Нε имѣютъ жε писаръ, протоколїсти и канцεляристи никакихъ 

jтнюдъ взятковъ у судимыхъ сторонъ вымагать jт дεкрεтовъ и 
jт всякихъ судεбныхъ ными jтправляεмихъ дѣлъ, свεрхъ 
нижεозначεнного, в слѣдующεмъ 7 артїкулѣ правного опрεдѣлε-
нія, и в волокиту ихъ нε вводя, мεдлитεлнымъ писаніεмъ, нεско-
рымъ jтправлѣніεмъ и удεрживаніεмъ к напраснимъ приводить 
убыткамъ; инако жε, εсли бы кто jт ныхъ, на которого что 
положεно будεтъ, нε jтправилъ в надлεжащоε врεмя, в которомъ 
бы, смотря по дѣлу, мощно было то jтправить, а особливо 
дεкрεта, указа или какихъ виписεй трεбующεй сторонѣ j рѣшεнія 
и опрεдѣлεнія в судѣ состоявшагося по крайнεй мѣрѣ за нεдεлю нε 
видалъ, и тѣмъ сторону оную, к волокитѣ и напраснымъ убыткамъ 
приводя, затруднилъ, на таковаго свободно всякому обидимому в 
томъ жε судѣ чεлобитствовать, и по доводамъ εсли в томъ изобли-
чεнъ будεтъ, за то имѣютъ судіи доправить на нεмъ обидимому, 
сколко бы дній напрасно онъ, нε получа чрεзъ то jтправки, про-
жилъ за всякій дεнъ по дεсяти копѣεкъ. Буди жε бы кто из ныхъ и 
за другоε тожъ учинилъ, то, свεрхъ доправки на нεмъ обидимому 
за напрасно прожиліи дни, арεстомъ, по разсмотрεнѣю судεй, εго 
наказат; а εсли бы и трикратно тотъ жε и в томъ прεступлεніи 
подлинными доводи изобличεнъ былъ, таковаго, по прεдставлεнію 
объ нεмъ в какую надлεжитъ вышшую команду, jт должности 
εго jтрѣшивъ, впрεдъ ни к какому чину в уряду нε припущать.  

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 5 § 5 
Стат. роз. 1 
артик. 16 § 1 
Поряд. част 
1 о писару 
граждан-
скомъ № 3 

9. 
А εсли бы в jтправляεмихъ судεбнихъ дѣлахъ какая ошибка и 

погрѣшεниε учинилось, и jттуду которой сторонѣ воспослѣдо-
валъ убытокъ, за то нε такъ на канцεляристахъ, какъ на самомъ 
писару, обидимая сторона искать имѣεтъ. Буди жε бы писаръ или 
кто другій умишлεнно и подложно, на чію обиду а ползу и потачку 
другаго, какіε укази, дεкрεты или выпись сочинивъ, подписалъ на 
оныхъ руки судεйскіε, такожъ εсли бы книги судовыε пофалшо-
валъ, или бы в чεмъ-нибудъ другоε какоε прεступлεніε, противно 
указамъ, правамъ, должности и присягѣ своεй учинилъ, и то бы 
подлинно на нεго довεлося, с таковымъ поступать какъ в сεмъ жε 
правѣ, в главѣ трεтой в артїкулѣ 13 показано. 

 
Артїкулъ 7 

О доходахъ писарамъ, протоколїстамъ и канцεлляристамъ  
судовымъ, и о указахъ позовныхъ по чεлобитю  

какого из тѣхъ жε писарεй и противу ихъ 
1. Доходы имεнныε писарамъ и канцεляристамъ от дѣлъ 

судεбныхъ, и штрафъ за излишныε взятки. 
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2. Если бы на кого писаръ или кто на писара въ судѣ чεлобит-
ствовалъ. 

 
 
Стат. роз. 4 
арт. 6 § 1 с 
поправлεні-
εмъ 

Пунктъ 1. 
Писарамъ, канцεляристамъ и писцамъ, при судах и урядахъ 

обрѣтающимъся, вдругъ на всѣхъ, а нε каждому особно, взимать у 
судимыхъ за труда, а имεнно: jт позовного указу или сискной ін-
струкціи по дεсяти копѣεкъ, jт писма запрεтитεлного под штра-
фомъ двадцять копѣεкъ jт писма увѣщатεлного дεсять копѣεкъ, 
jт записки в рεεстръ или в протоколъ чεлобитья или дѣла дεсять 
копѣεкъ, jт записки призиванія в судъ или jт нεприбитія какой 
стороны, такожъ jт записки за нεприбитіε в судъ дεсять копѣεкъ, 
jт записки всякого дѣла в книги дεсять копѣεкъ, jт выписѣ из 
книгъ явочного чεлобитя или протεсту в обидахъ приключающи-
хъся и jт сознатя возного дεсять копѣεкъ, jт судовыхъ пригово-
ровъ или дεкрεтовъ на вотчины, на людεй и грунта по суду во 
вѣчностъ, и jт другихъ всякихъ или купчихъ записεй, такожъ 
jт записεй на урядахъ, и jт виписки, и jт арεстовныхъ писεмъ 
jт цѣлого на чεтирεхъ страницахъ листа по двадцяти пяти 
копѣεкъ, толко бы писмо на ныхъ обыкновεнно и вомѣститεлно, а 
нε нарочно, для болшого взятку, распространяεмо было; и тѣ 
дεнги собирая писару самому до сεбε, на канцεляристов и на пис-
цовъ роздѣлять по своεму разсмотрεнію, сколко кому достойно, а 
бумагу, сургучь, воскъ и чεрнило должεнъ истεцъ покупать, чіε 
будεть дѣло, εсли жъ бы писаръ или кто jт канцεляристъ из-
лишнε jт которого дѣла свεрхъ вышεписанного вымагалъ и 
взялъ, таковий, по изобличεнію, взятоε удвоε обидимому возвра-
тить должεнъ будεтъ. 

 
 
Стат. роз. 4 
арт. 6 § 2 с 
поправлεні-
εмъ 

2. 
Писаръ или канцεляристъ, при какомъ-нибудъ судѣ или урядѣ 

обрѣтающійся, когда бы кого в своεмъ дѣлѣ позвалъ, или бы кто 
чεлобитствовалъ на нεго въ томъ жε судъ или урядъ, тогда судіи 
или урядники должны будутъ, мимо такого чεлобитствующого 
или jтвѣтствующого писара либо канцεлляриста, опрεдѣлить к 
писанию и к произвождѣнію того дѣла кого другого, а εсли бы онъ 
нε похотѣлъ в иску по чεлобитю своεму или в jтвѣтствіи противъ 
чεлобитчика правным порядкомъ поступать, или бы в чεмъ-нибудъ 
тому, кому мимо εго другому поручεно будεтъ, прεпятствоватъ или 
за прямоε дѣла произвождεнїε чεмъ угрожалъ, с таковымъ в 
штрафованіи или наказніи поступать по силѣ артікуловъ сεго пра-
ва, положεннихъ о нεпослушныхъ суду. 
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 Артїкулъ 8 
О другихъ пεрсонахъ к суду надлεжащихъ, яко то коммїссарахъ  
или судіяхъ мεжовыхъ и возныхъ, j присягѣ ихъ и должности 

возного 
1. Коликоε число при какихъ судахъ должно быть комміс-

саровъ мεжовыхъ и возныхъ? 
2. Какъ и из какихъ людεй избирать в коммїссари мεжовыε и 

возныε? и по какимъ формамъ имъ присягать? 
3. J комміссарахъ мεжовыхъ. 
4. J должностεхъ возного по указамъ и інструкціямъ судо-

вымъ. 
5. J иныхъ должностεхъ того жъ возного, которыε ко испол-

нεнію εму подлεжатъ. 
6. Jсмотр возного на писмѣ в судъ jтдаванъ и въ книги вписи-

ванъ быть имѣεтъ. 
7. Наказаніε или смεрть возному за прεступлεніε противно своεй 

должности. 
8. Если бы возный, по своεмъ осмотру чіихъ шкод въ судъ нε 

доεхавъ, умεръ?  
 
 
Стат. роз. 9 
артик. 1 и 
роз. 4 артик. 
8 § 1 и артик. 
104 

Пунктъ 1. 
Понεжε найболшε происходитъ мεжду народомъ споровъ, ссоръ 

и обидъ однымъ jт другихъ в дѣлахъ зεмскихъ, грунтовыхъ, за 
мεжи и нεправилноε чрεзъ оныε чужого присвоεваніε, которыхъ 
споровъ в судахъ и урядахъ, бεзъ jчεвидного знающихъся в томъ 
дѣлѣ людεй осмотру и подлинной о томъ жε jт ныхъ справки, 
рѣшити бεзобидно на обѣ сторони никакъ возможно, такожъ 
многіε и важныε состоятъ потрεбы при тѣхъ жε судахъ и урядах в 
посилкахъ управнихъ и вѣроятія достойныхъ людεй с позовими 
указами и інструкціями для сиску позиваεмыхъ, а особливо в ос-
мотрѣ чїих побоεвъ, шкодъ и убытковъ, происходящихъ в разныхъ 
спорахъ и другихъ случаяхъ, того ради, при всяком судѣ имѣютъ 
учрεждεны быть особливыи коммиссари или судіи мεжовыи, 
мεжовщиками називаεмыε, такожъ и возныε или посилныε; кото-
рыхъ комміссаровъ мεжовыхъ должно бытъ имεнно при сотεннихъ 
урядахъ и при магистратахъ – по одному, присудахъ полковыхъ до 
два, а при войсковамъ εнεралномъ судѣ главный одинъ, а подъ 
нымъ мεншихъ чεтири чεловѣка; а возныхъ или посилныхъ, смот-
ря по пространству мѣстъ, суду или уряду подлεжащихъ, коликоε 
число оныл возныхъ к потрεбѣ судовой довлѣти можεтъ. 

 
 
Тамъ жε 

2. 
Избраніε комміссаровъ мεжовыхъ или мεжовщиковъ и возныхъ 

должно быть такимъ образом, какъ и другихъ вышεозначεнныхъ 
судовыхъ чиновниковъ. А понεжε званію и должности тѣхъ жε 
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мεжовщика и возного важныε дѣла подлεжатъ, того ради надлε-
житъ избирать оныхъ из людεй помѣстныхъ, постоянныхъ, гра-
мотныхъ, нε нεискусныхъ в правахъ, всεгда трεзвεнныхъ, чεст-
ныхъ, добросовѣстныхъ, нε лакомыхъ ко взяткам и управныхъ, 
такъ чтоб могли той своεй должности во всεмъ довлεтворить; по 
избраніи жε произвождεніи своεмъ в тѣ чины, оны жъ, мεжовщикъ 
и возный, должни присягу учинить, по нижεслѣдующим формамъ.  

 
 
Тамъ жε роз. 
9 артик. 1 

Форма присяги мεжовымъ коммїссарамъ 
Я, имркъ, jбѣщаюся и клянуся всεмогущимъ Бгмъ, прεдъ εго 

святимъ Еггεліεм, что который чинъ комміссарскій дѣлъ мεжо-
выхъ по высочайшεй імпεраторского вεличεства милости пріεмлю, 
к оному чину всε, что по званію моεму надлεжитъ, исполнять 
вѣрно, тщатεлно и правεдно обѣщаюсь, а имεнно: в слушаніи jт 
обоихъ сторонъ споровъ и сказокъ ихъ и свѣдитεлствъ людскихъ, 
в дѣланіи новыхъ и въ поновлεніи старыхъ мεжεй и копцовъ, и в 
записиваніи всεго того, такожъ и в протчіихъ повѣраεмыхъ мнѣ 
дѣлахъ ничεго болшε нε смотрѣть, токмо святой справεдливости, 
нε опасаясь гнѣва и погрожокъ ничїихъ, никакихъ жε взятковъ нε 
вымагая, даровъ нε принимая, ни на посулы и обѣтници нε соизво-
ляя, но εдиного Господа Бга прεдъ очима имѣя, тую жъ справεд-
ливость и правду εго святую сохранять должεнъ буду; такъ мнѣ 
Гди Бжε, помози. Аминь. 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 8 § 2 в 
Поряд. част 
1 о подвой-
скомъ № 3 

Форма присяги вознымъ 
Я, имркъ, jбѣщаюсь и клянуся Бгомъ всεмогущим, прεдъ свя-

тимъ Еггεліεм εго, что к вѣрности εя імпεраторскому вεличεству 
касаεтъся, и что званію, котороε на мнѣ положεно, надлεжитъ, 
имѣю и должεнъ εсмъ вѣрно, чεстно, совѣстно и правεдно посту-
пать, всякіε укази сискніε и інструкціи судовыε тщатεлно 
jтносит, jтдавать и обявлять тому самому, до кого будεть напи-
сано, а в нεбитность εго, жεнѣ εго жъ или кому домъ εго поручεнъ 
будεтъ. Такожъ и тоε, к чεму буду jт суда посланъ, и jт какой 
стороны вострεбують? правεдно сознавать, и что подлинно услышу 
и увижу, тоε и признавать буду; нападки, побои рани и убытки 
осмотрѣвъ, по самой сущεй правдѣ, о всεмъ доεзднымъ доношε-
ніεмъ обявлять и бεзjтлагатεлно сознавать, и протчоε всε, что 
званію моεму принадлεжитъ, радѣтεлно jтправлять, а ничεго 
излишнεго нεпристойного, свεрхъ інструкціи мнѣ данной, чинить 
нε буду, ни за взятки, ни за посулы или обнадεживаніε даровъ, ни 
за дружбы, ни изъ вражды, ни за страхъ и нε боясь никакихъ 
угрожεній, токмо по Бзѣ и святой правдѣ обходясь, должность 
званія моεго, бεз всякихъ вымышлεнныхъ jтговорокъ и волокитъ, 
исполнять буду; такъ мнѣ Бжε, помози. Аминь. 
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Прибавлεніε 

3. 
Что многіε и разныε должности сутъ комміссара мεжового, для 

того о такихъ εго должностяхъ показано особливо, в 17 главѣ, в 
разныхъ артїкулах, которыε j самыхъ мεжовыхъ званію подлεжа-
щихъ дѣлахъ и спорахъ во своεмъ состоятъ обстоятεлствѣ. 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 9 § 1 и 
2 

4. 
Возный присяжный, по опрεдѣлεнію из суда, а в случаяхъ и бεз 

опрεдѣлεнія судового, по трεбованію всякого обидимого, в самыхъ 
нужныхъ дѣлахъ, имѣютъ, нε умεдлѣвая, должност свою jтправ-
лят бεз всякихъ jтговорокъ, и тоε, что εго званію подлεжитъ, 
чинить, а имεнно: укази изъ судовъ до всякого, к кому посланъ бу-
дεтъ, jтносить, jтдавать, обявлять и по тѣмъ в судъ сискивать и 
прεдставлять; такожъ кому в какіε имѣнія и грунта, по приговору 
судовому, надлεжать будεтъ вручать тѣ имѣнія и грунта во вла-
дѣніε, платεжъ за голову, за увѣчъε и бεзчεстїε, и проторы и убит-
ки, на комъ приговорεно будεтъ судомъ, доправлять, правой сто-
ронѣ бεз всякого удεржанія и волокиты jтдавать, и по данной 
сεбѣ инструкци во всεмъ поступать. 

 
 
Тамъ жε § 2 

5. 
В случаяхъ нападεнія jт кого на доми, и всякихъ дѣлъ крова-

вихъ, бою, ранъ, и убійства и другихъ насиліях, когда обидимыи, 
нε успѣвъ в судъ опротεстовать, вострεбуютъ возного, для осмот-
ру, тотъ осмотръ онъ возный и бεз опрεдѣлεнія судового должεнъ 
чинит, но при такомъ осмотрѣ надлεжитъ εму имѣть с собою 
двухъ чεстныхъ и добрыхъ людεй, в лутшоε сознатя и 
свѣдитεлства εго достовѣріε; а мεншіε дѣла: бой и спаши и всякіε 
шкоды, за что смεртію нε казнятъ, нижε арεстомъ наказуютъ, и 
которыε нε прεвосходятъ дεсяти рублεй, онъ жε возный, и бεз при-
сутствія другихъ людεй, самъ осматривать можεтъ. 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 9 § 3 
Тамъ жε 
артик. 17 § 3 
Поряд. част 
1 о подвой-
скомъ № 7 

6. 
Всякій жε осмотръ свой имѣεтъ возный пεрсонално в судѣ, при 

доεздномъ доношεніи за своεю рукою, сознавать вѣрно, ничεго нε 
прибавляя, ни убавляя, бεз всякого умεдлѣнія, а нε далѣε, буди в 
томъ жε городѣ гдѣ суди jтправляютъся что случилось, того ж 
дня или другого, а когда в иномъ мѣстѣ, то за нεдεлю, а нε далѣε 
какъ за двѣ нεдεлѣ, смотря по разстоянію мѣста; и такоε εго возно-
го сознатε и доεздноε доношεніε надлεжитъ в судε принимать и, 
записавъ в книгу, к дѣлу сообщить; всѣ жε оного возного сознатя и 
оныхъ выписѣ из судовыхъ и урядовыхъ книгъ и у всякого права за 
вѣрныε и силныε приниманы быть имѣютъ; и для того, когда 
вострεбуεтъ которая сторона тѣхъ выписεй или копій такова соз-
натя и доношεнія, то писаръ должεнъ, за вѣдомомъ судεй и за 
своεю рукою, оной сторонѣ нε возбранно давать. 
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Стат. роз. 4 
артик. 9 § 5 

7. 
Если жъ бы возный противно присяги и должности своεго 

званія что-нибудъ здѣлалъ, яко то: когда бы нεправεдно что соз-
налъ, либо с какой ни εстъ причины обиду кому в дѣлѣ εго пока-
залъ, норовя противной сторонѣ, или бы, по указу и по нужномъ 
чіεмъ трεбованію, куда посилаютъ нε поεхалъ, позовныхъ указовъ 
по інструкціи носить и jтдавать прεнεбрεглъ, а за тѣмъ и урε-
чεнный срокъ промεдлѣлъ, и то бы дѣлалъ за страхъ, либо для 
користи своεй, или по какой другой страсти, то, по подлиннымъ 
доказатεлствамъ, имѣεтъ быть наказиванъ, смотря по важности 
прεступлεнія, а имεнно: за нεправεдноε сознатε в кріминалномъ 
дѣлѣ, по которому над кимъ воспослѣдовала б эrεкуціа смεртной 
казни, имѣεтъ быть и самъ казнεнъ смεртію jтсѣчεніεмъ головы, а 
за другїε мεншіε прεступлεнія наказанъ арεстомъ дванацятонεдεл-
нымъ и награждεніεмъ за убитки чεлобитчику, которыε jт того 
бъ воспослѣдовать могли, и лишεніεмъ вовся чина εго. 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 9 § 4 

8. 
Когда бы и то случилось, что возный, по учинεнномъ собою ос-

мотру, нε доεхавъ к суду и доношεнія нε подавъ, умрεтъ, тогда 
чεлобитчикъ, тѣхъ людεй, которыи с нымъ, умεршимъ, при осмот-
рѣ для свѣдитεлства были, имѣεтъ в судъ прεдставит, и что при 
писмεнномъ осмотрε умεршого возного под совѣстію сознаютъ, 
оноε сознатε надлεжитъ въ судѣ к дѣлу сообщить, в книги запи-
сать и за силноε у всякого суда, какъ и при самомъ возномъ, при-
нимать. 

 
Артїкулъ 9 

J доходахъ возного и о бεзопаствѣ εго в посилкахъ 
1. По чεму jт чεго возному платить. 
2. Кто бы возного к сεбѣ посланного с указомъ и інструкціεю, и 

при нεмъ опрεдѣлεнныхъ людεй, побилъ и обεзчεстилъ? 
3. Если бы тотъ, кто возного побεтъ и обεзчεститъ, судовому 

приговору противился. 
4. В случаи смεртного jт какого противника убійства возному 

или кому принεмъ другому, какъ в судѣ поступать? 
5. Если бы побой или убійство возному случилось jт слугъ 

или домашнихъ того гпдна, к которому былъ посланъ, мимо 
вѣдомость εго. 

6. И вопротивъ, когда бы то случилось возному с початку и при-
чины εго самого или посланныхъ при нεмъ людεй. 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 10 и 

Пунктъ 1. 
Возному, за труда εго, имѣεтъ быть плачεно: когда по дѣлу 

чεлобитчика посланъ будεтъ с позовнымъ указомъ либо съ 
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артик. 15 § 1 
с поправлεні-
εмъ 

інструкціεю за нѣсколко вεрстъ или и милъ, то на всякую вεрсту 
по копійки, нε ставячи того в число, что и назадъ будεтъ εхать об-
ратно; а εсли jтправиться для какого осмотру, то, свεрхъ оного 
повεрстового, особливо за осмотръ пятъ копѣεкъ; jт посилки жε 
по кого в одномъ мѣстѣ, гдѣ и судъ учрεждεнъ, и jт всякого ос-
мотру ранъ, побоεвъ, спаши, порубу и другихъ шкодъ, а особливо 
когда о томъ в судѣ сознаεтъ, jт оного сознатя пятъ жε копѣεкъ, 
а кто при возномъ у того жъ осмотру будεтъ, такожъ при чіεй при-
сяги в судεбномъ дѣлѣ присутствовать повεлятъ, тѣмъ по чεтири 
копεйки; когда жε онъ, возный, для jтдачи и вручεнія кому 
приговорεнныхъ имѣній, дεнεгъ и другихъ движимихъ пожитковъ, 
jтправлεнъ будεтъ, и то вручεніε самимъ дѣломъ учинитъ, тогда 
εму правая сторона, по оцѣнки оныхъ имѣній и пожитковъ, на 
сколко сумми получитъ, jт рубля по двѣ копійки заплатить, а 
онъ, возный, на обвинεнной сторонѣ то доправивъ, той жε правой 
сторонъ вручит имѣεтъ. Кормъ жε, сколко гдε по чіεму дѣлу онъ, 
возный, промεдлитъ, и сколко надобно будεтъ бумаги и чεрнила, 
то особливо εму jт истца производитεсь должно. 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 14 § 1 
Поряд. част 
1 о подвой-
скомъ № 6 

2. 
Кто бы возного, посланного к сεбѣ изъ какой канцεляріи или 

суда с указомъ либо інструкціεю, самъ или чрεзъ слугъ и поддан-
ныхъ своихъ в рожу ударилъ, за волоси рвалъ, побилъ, и людεмъ 
при нεмъ отправлεннымъ то жъ учинилъ, или укази и інструкцїю 
jтнявъ, подралъ, таковаго на срокъ крайноположεнный в тотъ 
жε судъ сискать, и εсли на нεго по подлиннымъ доказатεлствамъ 
явиться, то такъ самому возному, яко и тѣмъ кто при нεмъ будεтъ 
побитъ и обεзчεщεнъ, надлεжащій платεжъ, противъ званія ихъ, и 
за шкоды, εсли бы при томъ какіε учинεны были, награждεніε 
удвоε допровивъ, jтдать имъ жε; за нεпочитаніε жε в томъ суда и 
продεрзость, оного жъ прεступника дванадцятонεдεлнымъ 
арεстомъ, или какъ судовоε состоитъся разсмотрεніε, наказать. 

 
 
Тамъ жε в 
Стат. роз. 4 
артик. 11 § 2 
с поправлεні-
εмъ 

3. 
А εсли означεнный прεступнику ставъ при упорѣ, по приговору 

судовому за побой, за бεзчεстіε и шкоды возному и другимъ при 
нεмъ платить нε схочεтъ и под арεстъ взять сεбε нε допуститъ, то 
судъ силεнъ, εго сискавъ, такъ платεжъ за тотъ побой и бεзчεстіε, 
противъ званія ихъ удвоε, яко и подѣланныε при томъ шкоды, 
учεтвεро, ужε обидимимъ на нεмъ приговорить и доправить 
имѣεтъ. Когда жε оный противникъ, ничεго того нε исполнивъ, 
прочъ уйдεтъ, тогда из того суда в вышшій судъ о такой εго про-
тивности донεсть, и из оного суда и поимки εго опубликовавъ, и 
пойманного взявъ под арεстъ, поти εго дεржать, поки по всεму 
вышшεописанному нижшого суда приговору надлεжащεго нε учи-
нить исполнεнія. 
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Тамъ жε § 3 
Стат. роз. 
11 артик. 4 
§ 1 

4. 
Буди жε бы и то случилось, чтоб кто возного или кого jт при-

сутствующихъ εму в смεртъ убилъ, таковаго убійцу и самого, по 
доказатεлствамъ, бεз всякого пощадѣнія, смεртію казнить, за го-
лову жε убитого наслѣдникамъ удвоε изъ имѣній εго, убійци, до-
править; а когда б тотъ жε прεступникъ, укриваясь гдѣ, нε моглъ 
быть в судъ сисканъ или и прочъ ушεлъ, тогда оный судъ имѣεтъ 
противъ нεго поступать по артикуламъ сεго права, в главѣ 20 
изображεнными, а платεжъ за голову и убытки убитого, хотя тотъ 
жε убійца и нε сисканъ будεтъ, удвоε из имѣній εго доправить, или 
самыε тѣ имѣніяεго, до уплатки приговорεнной суммы, истцамъ во 
владѣніε jтдать. 

 
 
Тамъ жε роз. 
4 артик. 11 
§ 4 и роз. 1 
артик. 24 § 4, 
5, 6 и 7 с 
сокращεні-
εмъ 

5. 
А гдѣ бы такоε бεзчεстїε, побой или смεртноε убійство возному 

или кому jт бившихъ при нεмъ случилось нε jт самого того 
гпдна, к которому были посланы, но jт кого другого из εго 
слугъ, подданыхъ или иныхъ домашныхъ, и оный господинъ, 
ставъ в судъ, подлинными доказатεлствами сεбε оправдитъ, что то 
учинилось мимо волю, приказъ и вѣдомость εго, в такомъ случаи 
судъ имѣεтъ поступать с самимы, кто виноватъ явиться, по 
вышεпоказанному: о всякихъ с указами посланцяхъ, в главѣ трεтεй 
в артікулѣ 12 пунктѣ 3 мъ. 

 
 
Прибавлεніε 
в согласіε 
права Ста. 
роз. 11 ар-
тик. 22 

6. 
Равнымъ жε образомъ, εсли бы возный или кто при нεмъ будεтъ 

куда с указомъ посланъ, нεучтиво поступая и самы кому причину к 
ссорѣ давъ, учали кого на дворѣ оного, к которому посланы, 
бεзчεстить или бить, или бы кого и в смεртъ убили, и з тоεй при-
чины имъ самымъ бεзчεстіε или в оборонѣ чіεй и смεртноε убійство 
воспослεдовало б, то в такомъ случаи поступать, какъ сεя жъ гла-
вы в артїкулѣ второмнадцять, в пунктѣ 1 м и 2 м изображεно. 

 
Артїкулъ 10 

О врεмεни произвождεнія судовъ, такожъ j всεгдашнεмъ в то  
врεмя бытіи в судѣ опрεдѣлεнныхъ пεрсонъ, и j опрεдѣлεніи  

в случаи каковъ, на мѣсто настоящихъ, судεй наказныхъ 
1. В какоε врεмя суды производитись должны, а въ какоε 

jтставляются. 
2. Опрεдѣлεннымъ судовымъ пεрсонамъ самымъ всεгда, когда 

судъ jтправляεться, быть, и какимъ порядкомъ, для нεволокити 
судимыхъ, дѣла ихъ jтправлять. 

3. По какой нуждѣ на мѣсто jтлучного члεна иная пεрсона 
опрεдѣляεтъся. 
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4. Кто бы из судовыхъ пεрсонъ трикратно обличεнъ былъ в на-
прасномъ jт суда jтсутствіи. 

5. Если бы командиръ, во мѣсто настоящого судіи, опрεдѣлилъ 
наказного бεз помѣстного и обидливого?  

6. На наказныхъ судεй, за обидливоε jт нεискуства в дѣлѣ 
чіεмъ рѣшεніε, апεлляцїя быть можεтъ до опрεдѣлившого ихъ ко-
мандира.  

 
 
Зεрц. Саr. 
под слов. 
судъ № 2 и 
под слов. 
празничніε 
дни № 7 По-
ряд. Артик.* 
Права Маг-
дεб.о судіях 
и справεдли-
вости № 20 
Поряд. част 
2 о завѣшо-
ныхъ или 
свободных 
дняхъ jт 
судовъ № 25 
и част 4 о 
караню зло-
дѣεвъ изна-
чала № 6 

Пунктъ 1. 
Во всякихъ судахъ и урядахъ судεбныε дѣла производить по 

всякъ дεнъ, кромѣ воскрεсныхъ, сї-εстъ нεдεлныхъ дній, празни-
ковъ господскихъ, богородичныхъ и нарочитихъ свтихъ, такожъ 
кромѣ государствεнныхъ торжεствъ, а особливо, jт 20 дεкабра по 
8 гεнваря число, да нεдεля сырная и пεрвая вεликого поста, а того 
жъ поста jт лазарεвой субботи до понεдεлка фоминой нεдεлы, и 
кромѣ пεрвыхъ трεхъ дній пятдεсятницы, да канїкулярного врε-
мεни, то εстъ jт 15 іюля о 15 чисεлъ августа, в которыε всѣ дни, 
кромѣ приниманія протεстовъ и тεстамεнтовъ и вписиванія оныхъ 
в книги, всякіε дѣла jтставляютъся, развѣ бы оныε были вεсма 
нужныε и врεмεны нε тεрпящіи, о которыхъ показано имεнно нижε, 
в главѣ 9 в артїкулѣ и в главѣ 25 в артїкулѣ 8 в пунктѣ 5 мъ ибо 
таковыε дѣла за нужду надлεжитъ производить в празничноε и во 
всякоε вышεозначεнноε врεмu.  

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 4 § 1 
Зεрц. Саr. 
под слов. 
дѣло № 4 
Стат. роз. 4 
артик. 16 § 1 
и артик. 46 
§ 2 при кон-
ци 

2. 
Во врεмя жε надлεжащεго такихъ судεбныхъ дѣлъ произ-

вождεнія должны судіи и другіε к судамъ опрεдѣлεнныε пεрсоны 
самы всεгда быть в судѣ и оныε дѣла тщатεлно и бεзволокитно 
jтправлять, дабы от волокити судимимъ особливого разорεнія и 
напраснихъ убитковъ нε могло послѣдовать; и для того имѣютъ 
всякоε дѣло, смотря по записаннымъ на чεлобитных числамъ, 
прεждε другихъ послѣднихъ ј тправлять, развѣ бы чіε дѣло было 
нε столъ нужноε, а другого хотя, послѣ к суду пришεдшоε, но 
нужнѣйшоε, особливо пріεжжихъ иностранныхъ людεй, и котороε 
состояло бъ о убійствѣ, насиліи и ј  протчεмъ, врεмεни нεтεр-
пящεмъ, ј  чεмъ вышшε, в 1 мъ сεго артїкула пунктѣ, и нижε, в 
главѣ 9 в артїкулахъ 10 мъ, 11 мъ и 12 мъ показано, то в такихъ 
случаяхъ и послѣдніε дѣла прεдъ пεрвыми ј тправлять над-
лεжитъ. 

 
 
 

 

                                         
*      Номер артикула не зазначений. 
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Стат. роз. 4 
артик. 4 § 1 и 
2 с поправлε-
ніεмъ 

3. 
Если бы судія тяжко и долго болѣзновалъ, либо в какой госу-

дарεвой службѣ находилъся, или, какіε другіε правилныε имѣя 
прεпятствія, в судѣ быть нε возмоглъ, в такихъ случаяхъ, на мѣсто 
оного, судій настоящій командиръ за обявлεніεмъ jт того, кому 
что jт вышεозначεнныхъ прεпятствїй случится, и за подлинною о 
томъ справкою, иного, в правахъ искусного, управного и добросо-
вѣстного, опрεдѣлить имѣεтъ. 

 
 
Стат. роз. 4 
арти. 38 § 2 и 
артик. 4 § 3 и 
4 

4. 
А когда кто изъ судεй и другихъ судовыхъ члεновъ, за болѣз-

ною или инимъ какимъ правилнымъ прεпятствіεмъ, в надлεжащіε 
къ ј тправлεнію судовъ дни ј т суда ј тлучиться чрεзъ цѣлую 
нεдεлю, тогда должεнъ показать достовѣрноε свѣдитεлεство j та-
комъ своεмъ прεпятствіи, в томъ жε судѣ, прεд другими члεнами; 
инако жε, εсли тѣмъ сεбε нε оправдитъ, и ј ттуду воспослѣдуεтъ 
сторонамъ какой убытокъ и волокита, то убытокъ оный члεнъ 
самъ награждать имѣεтъ. Буди жε кто изъ судовыхъ члεновъ, бεз 
всякихъ правилныхъ причинъ и нуждъ из εдиного о должности 
своεй прεнεбрεжεнія, трикратно по цѣлой нεдεлѣ или и болшъ 
устранялся jт правлεнія судовыхъ дѣлъ, и то бы на нεго допод-
линна довεлось, таковый нεрадѣтεлный члεнъ, за оноε своε 
нεрадѣніε, чина лишεнъ, а на εго мѣсто другій, тщаливѣйшій и до-
стойный, опрεдѣлεнъ быть имѣεтъ. 

 
 
В Стат. роз. 
4 артик. 37 
§2 

5. 
Когда жε бы который командиръ, во мѣсто настоящихъ судεй 

или члεновъ судовыхъ, кому бεзпомεстному и нεуправитεлному 
поручилъ правлεніε судεбныхъ дѣлъ, и jт того бы воспослѣдо-
вала кому в судѣ обида, волокита и убытки, тогда, в нεдоволствѣ 
имѣнія такова наказного нεуправитεлного и обидливого судіи, 
самъ за нεго настоящѣй командиръ должεнъ будεтъ обижεнному 
за тѣ убытки по доказатεлствамъ награждать. 

 
 
Тамъ жε § 3 
с поправлεні-
εмъ 

6. 
Но в такихъ обидахъ и убыткахъ, которыε кому бы, противно 

праву, jт наказаннихъ учинились, свободно обидимимъ до 
настоящεго командира аппεліовать, а командиръ оный должεнъ 
будεтъ правноε отомъ чинить разсмотрεніε и надлεжащую обиди-
мимъ справεдливость; инако жε, εсли бы оной тѣ обидимыε полу-
чить нε могли, то имъ и на самого того командира в вышшій судъ 
аппεлляцїя волная быть имѣεтъ. 
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Артїкулъ 11 

J судіяхъ, на которыхъ бы в судѣ чεлобитчикъ или ј твѣтчикъ 
имѣлъ подозрѣнїε, и которыи сами б или ихъ подданныи 

с кимъ имѣли дѣло 
1. Кто бы jт судимихъ на какого судового члεна в чεмъ имѣлъ 

подозрѣніε. 
2. Имεнныε подозрѣнія в нεправосудіи на судεй причины. 
3. Который бы судовый члεнъ имѣлъ с кимъ в томъ жε судѣ, 

гдѣ самъ засѣдаεтъ, дѣло. 
4. В обидѣ криминалного дѣла jт судεй или ихъ подданныхъ 

куда чεлобитствовать? 
 
 
Прибавлεниε 
по силѣ дру-
гихъ правъ 

Пунктъ 1. 
Который бы чεлобитчикъ или ј твѣтчикъ по какому-нибудъ 

дѣлу своεму имѣлъ на кого jт судεй подозрεніε и сумнѣніε, нε 
чаючи jт нεго правосудного в ономъ дѣлѣ произвождεнія и 
рѣшεнія, таковый должεнъ в судѣ доношεніεмъ или словεсно, поки 
дѣло производитись нε начнεтъ, обявить причину того подозрѣнія 
имεнную, и εжεли покажεться быть оная причина к тому правил-
ная и подозрѣніε будεтъ доказатεлноε, то оный судія имѣεтъ быть 
jт слушанія того дѣла ј трѣшεнъ, а на εго мѣсто другій, в чину 
εго равный, или хотя б и нε равный, но к судовымъ дѣламъ довол-
ный и достойный, опрεдѣлεнъ быт имѣεтъ. А буди судію чεлобит-
чикъ или ј твѣтчикъ в чεмъ по своεму дѣлу опорочитъ и нε 
довεдεтъ, таковаго порицатεля штрафовать, противъ обстоятεл-
ства дѣла, по артїкуламъ сεго права, дабы, на то смотря, и другимъ 
чинить того было нε повадно. 

 
 
Прибавлεніε 
по тому жъ 

2. 
Причини жε такова на судεй подозрεнія за правилныε принима-

ютъся слѣдующія, а имεнно: 1) εжεли который судія обязанъ 
будεтъ съ чεлобитчикомъ или ј твεтчикомъ свойствомъ или иною 
какою особливою дружбою; 2) εжεли онъ противу которого jт 
ныхъ имѣлъ или имѣεтъ вражду; 3) εжεли тотъ жε судія εстъ до-
лжникъ въ заимствованіи дεнεгъ или одолжилъся которой сто-
ронѣ явнымъ и вεликимъ jт нεя благодѣяніεмъ; 4) εжεли оного 
судію одна сторона усмотритъ часто в компаніи с спорною εя сто-
роною бывающεго и с оною на ухо шεпчущого. По сεму жъ и 
другіε причины могутъ быть, которыε къ подозрънію в правосудіи 
какого судію приводили бъ. 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 4 6 и 7 
Зεрц. Саr. 
под слов. 

3. 
Кто бы jт судовыхъ члεновъ, в томъ жε судѣ гдε засѣдаεтъ по 

чεлобитю на кого или jт кого на нεго, либо два судовыε жъ 
члεны мεжду собою, имѣли какоε дѣло, таковоε дѣло имѣютъ дру-
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судъ № 100 
тамъ жε под 
словом по-
зовъ № 4 

гіε ихъ товарищи судить, бεз поноровки, по правамъ и по присяж-
ной своεй должности; а оны, какъ судимыи, вставъ изъ своимъ 
мѣстъ, должны будутъ, стоя, собою или чрεзъ повѣрεнныхъ сво-
ихъ, с сопεрниками своими росправлятись, и что приговорεно в 
судѣ будεтъ, тоε исполнять. 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 39 § 1 
и 7 

4. 
Кому жε бы jт которыхъ началныковъ, судεй или другихъ су-

довыхъ члѣновъ, либо jт ихъ прикажчиковъ, служитεлεй и под-
данныхъ ихъ владѣнія, какая в дѣлεхъ кріминалныхъ учинилась 
обида, и в томъ бы jт обидимого было чεлобитε в оный судъ гдѣ 
самы засѣдаютъ, но ны изъ самыхъ бы ихъ, по правамъ, ни изъ ихъ 
подкомандныхъ, обидимый надлεжащой нε моглъ получить тамо 
справεдливости, на таковыхъ судεй свободεнъ оныи чεлобитчикъ 
искать сатисфакціи в вышшεмъ судѣ, в который когда тѣ судіи 
позваны будутъ, то никакими причинами нε ј тговариваясь, такъ 
самы становитись, яко и подкомандныхъ своихъ в оный вышшній 
судъ ставить, и противъ чεлобитья обижεнного за сεбε жъ и за 
оныхъ подкомандныхъ ј твѣтствовать, послѣдоватεлно жε, и в 
чεмъ виновати быть покажуться? правному истязанію и винѣ, бεзъ 
всякія поноровки, подлεжати должны. 

 
Артїкулъ 12 

J бεзчεстіи, ранахъ или убійствѣ, кому бы в судѣ 
воспослεдовали jт самыхъ судεй 

1. Штрафъ и казнь судіямъ, кого бы в судѣ обεзчεстили, ранили 
или и убили. 

2. Если бы кто jт судовыхъ пεрсонъ ранилъ и убилъ кого в 
судѣ боронясь? 

 
 
Стат. роз. 4 
артик. 63 § 1 
и 2 

Пунктъ 1. 
Который бы командиръ, или судія, либо кто другій jт судо-

выхъ пεрсонъ во врεмя произвождεнія суда, явно кого бεзчεстними 
словами обругалъ, таковый самъ имѣεть быть за то наказанъ 
шεстонεдεлным арεстомъ; а εсли бы оный командиръ, судїu или 
другїй судовый пεрсона, нε почитаu государεва, то εсть судεбного 
мѣста, котороε засѣдаεтъ, но в нεмъ гвалтъ или насилїε дѣлаu, та-
мо жъ на судѣ кого ранилъ, таковаго продεрзатεлu смεртїю каз-
нить; а εсли бы до смεрти убилъ, за то самого, по суду, нε токмо 
живота, но и чεсти лишить, а платεжъ за увѣчε ранεнному, или за 
голову убитого наслѣдникамъ, удвоε из имѣнїй εго жъ доправить. 
То ж разумѣть о писарах, мεжовщикахъ и других чиновных людях, 
такожъ и служитεляхъ канцεлярскихъ. 

 
 
Стат. роз. 4 

2. 
Но εсли кто и jт судимихъ или другихъ зачимъ пришεдшихъ, 
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ар. 63 §3 своεволно поступаu, на судѣ или в какомъ правлεнїи который jт 
правящихъ или судовой пεрсонѣ укоритεлнымъ словомъ причину 
дастъ, или рукою тронεтъ, и початокъ к ссорѣ и бою учинитъ, а 
той бы, охранuu своε здоровε и животъ, оного своεволца ранить 
или въ смεрть убить принуждεнъ былъ, таковый судїu или кто из 
судовыхъ пεрсонъ другїй, правылнымъ въ своεй нεвинности 
оправданεмъ и доказатεлствомъ сεбε очистивъ, никакому штрафу и 
наказанію подлεжать нε имѣεтъ.  

 
 
 
 
Стат. роз. 4 
ар. 12 

Артїкулъ 13 
J пεчатεхъ при судахъ и канцεлярїяхъ 

При всякихъ канцεлярїяхъ и судахъ обыкновεнная пεчать 
имѣεтъ быть, с приличнымъ надписанїεмъ около гεрба того, какїй 
гдε издавна содεржитъсu и изображаεтъсu, и за тою пεчатю всякїε 
укази, сискныε и прочїε урядовыε писма выдавать; а содεржать 
оную пεчатъ писару, или гдъ какоε обыкновεнїε εсть 

 
Артїкулъ 14 

J содεржанїи книгъ и дѣлъ судовыхъ во всякой канцεлярїи 
1. Гдѣ и какъ при судахъ книги и дѣла судовыε содεржаны быть 

имѣютъ. 
2. Во врεмu jтлучки, смεрти или пεрεмѣни судεй какоε должно 

быть дѣлъ судовыхъ содεржанїε. 
 
 
Стат. роз. 4 
ар. 13 § 1 и 2 

Пунктъ 1. 
Для крѣпкого и бεзопасного содεржанїu и хранεнїя книгъ и 

дѣлъ судовыхъ, какъ в судъ гεнεралномъ судїи, такъ в полках пол-
ковники с полковою старшиною, а в сотняхъ сотники с протчїими 
сотεнными, а в магистратахъ войти съ магистратовыми урядника-
ми устроεвать должны судовыε домы и при ныхъ добрыε, крѣпкіε и 
бεзопасныε кладовыε, а в ныхъ порядочныε ящики или шафи, и 
при томъ сторожу учрεждεнную всεгда имѣεтъ. На строεнїε жε и 
подчинку таковыхъ судовыхъ домовъ и кладовыхъ хранилищъ 
трεбовать опрεдѣлεнїu jт надлεжащой власти изъ какихъ дохо-
довъ повεлεно будεтъ тоε исправлять. 

 
 
Стат. роз. 4 
ар. 13 § с 
поправлεніεм 

2. 
Когда случитъсu, по какой общой или и своεй нуждѣ, на врεмu 

з судящимъ пεрсонамъ jт судовъ ј тлучитись, тогда таковыε 
книги и дѣла в сундукахъ замикать и пεчати свои к нымъ прикла-
дивать имѣютъ, приказиваu, чтобъ до ихъ возвращεнїu были нεру-
шимыε; в случаи жε которыхъ другихъ судовыхъ пεрсонъ смεрти, 
или произвεдεніu в иный чинъ, либо ј тставки, кто на мѣсто ихъ 
другій опрεдѣлεнъ будεтъ, тому имѣютъ быть всѣ книги и дѣла 
оныε судовыε в цѣлости с описю вручεни. 
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Артїкулъ 15 

J часахъ, в которыε εжεднεвно, в опεрдѣлεнныε их судамъ дни  
судовыε пεрсоны сходитись должны, и о нεотлучкѣ из суда  

сторонъ 
1. В которыε часи в судъ приходить для слушанія дѣлъ и в 

которыε ј тходить судїи и писаръ имѣютъ? 
2. Когда кто з сторонъ, в судъ по рεεстру званъ, до трохъ дεнъ 

нε явитъсu. 
 
 
Стат. роз. 4 
ар. 46 § 2 со 
изяснεніεмъ 

Пунктъ 1. 
Судіи по всякъ дεнь должны, в обыковεнныε к отправлεнїю су-

да дни, заврεмεнно сходитись, а имεнно: по полуночи сεдмого, а 
сидѣть до пεрвого с полдни часа. Писаръ жε прεждε судεй, для 
всякихъ справокъ и для заготовлεнїu дѣлъ к прεдставлεнїю и 
слушанїю судіямъ, и для порядочной записи в рεεстръ чεлобит-
нихъ и прочїихъ дѣлъ, чтобъ, чїε дѣло прεждε к суду прийдεтъ и 
въ рεεстръ записано будεтъ, тоε напεрεдъ и произвождεнно было.  

 
 
Стат. роз. 4 
ар. 16 в срε-
динѣ съ по-
правлεнїεм 

2. 
Кого jт судимихъ в судѣ по рεεстру позовутъ и онъ за отсутс-

твїεмъ своим нε отзовεтьсu, того жъ, другого и трεтого потомъ 
днu нε явитъсu, то чεтвεртого дня, хотя бъ ужε явилъсu, однакъ, 
за штрафъ, что суда нε смотритъ, должεнъ будεтъ иного сроку 
дожидатись, какой εму судъ опрεдѣлитъ; развѣ бы, в оправданїε, 
причины правилныε тому прεдставилъ, то и дѣло εго тогда жъ, за 
εго сεбε явлεнїεмъ, производитεсь имѣεтъ. […] 

  
ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ШЕСТАU 

О магистратѣ или урядѣ гродскомъ упривилїованныхъ 
и другихъ мεншихъ городовъ, о судахъ ихъ градскихъ 

и о другихъ должностεхъ 
Артикулъ 1 

О магистратѣ упривилїованныхъ и о урядѣ нεупривиліованныхъ 
городовъ 

1. Магистратъ из какихъ члεновъ состоитъ, и оныε також дε и в 
нεуприѣвилїованныхъ городѣхъ члεны з какихъ людεй избиратись 
должны. 

2. При магистратѣ и при ратушахъ которымъ урядникамъ быть 
надлεжитъ кромѣ члεновъ. 

 
 
Книг Поряд-
ка част 1 о 
урядѣ град-

Пунктъ 1. 
Во всякомъ упривилїованномъ магистратѣ состоятъ тѣ имεнно 

члεны: войтъ, бурмистри, райци и лавники, и оныε члεны избира-
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скомъ № 1 и 
2 там жε о 
пεрсонах су-
ду принадлε-
жащихъ № 5 
в Титулах 
избраніε на 
урядъ № 1, 
2, 3, 4, 5, 8, 9 
и 10 Прав 
Граж. артї. 
44 № 10 и 11 
и арті. 46 
№ 12 Права 
Хεл. кни. 1 
роз. 5 Зεр-
цал. Саrон. 
под слов 
райца № 6, 9 
и 11 

тись должни из мѣщанъ знатныхъ, постоянныхъ, совѣстныхъ, раз-
судныхъ, добронравныхъ (и гдѣ могутъ быть) учεныхъ, законно-
рождεнныхъ, в правахъ искусныхъ, нε молодшихъ от двадцяти 
пяти, а нε старѣйшихъ от сεмидεсяти лѣтъ, нε излишнε богатихъ, 
которыи общεство утѣснять обыкли, и нε вεсма скудныхъ, которыи 
ради скудости служит пачε, а нε судить способны, но срεдныхъ и 
нε лакомихъ, нε лихваровъ, нε прεлюбодѣεвъ, нε иновѣрныхъ и нε 
иностранныхъ, но тубилцεвъ, во всѣмъ достойныхъ и ни в чεмъ нε 
подозритεлныхъ, избраніε жε то должно быть в обыкновεнноε 
врεмя при собранїи всѣхъ мѣщанъ, такожъ цεховихъ людεй и всεго 
посполства волними ихъ голосами, тожъ разумѣть о избранїи уря-
дников в ратушахъ городовъ нεупривилїованныхъ, в тѣхъ жε ра-
тушахъ должно быть войту одному, а тромъ толко бурмистрамъ. 

 
 
Стат. роз. 9 
артї. 1 и роз. 
4 арт. 8 По-
ряд. част 1 о 
пεрсонахъ 
судовыхъ о 
урядѣ граж-
данскомъ 
№ 7 и 8 о 
войтѣ № 4 о 
лавникахъ 
№ 3 о писару 
гродскомъ 
№ 2 Зεрцал. 
Саrон. под 
слов райца 
№ 14 и 15 

2. 
При томъ жε магистратѣ и ратушахъ подлεжитъ бить и иннымъ 

урядникамъ, а имεнно: писару, да мѣжовихъ дѣлъ коммисару или 
мεжовщику и подъмεжовщику, городничому, возному одному или 
двомъ, чрεзъ которихъ возныхъ всякіε с позовными и другими пис-
мами посилки и протчіε поручаεмыε имъ дѣла отправляютъсu, а 
избирать и в оныε урядники из таковых жε какъ вышшεозначεно 
достойныхъ людεй, по изъбраніи жε своεмъ вышшεозначεнныи всѣ 
члεны или урядники должны на вѣрность в содεржанїи своихъ чи-
новъ присягу чинить по формѣ, какъ о присягѣ судεй и другихъ 
судовыхъ пεрсонъ в артікулахъ сεго права сεдмыu главы. 

 
Артїкулъ 2 

О судѣ магистратовомъ или градскомъ 
1. Судъ градскій в коликомъ числѣ члεновъ быть и какъ от-

правлятись должεнъ. 
2. О купчихъ и другихъ записяхъ в магистратѣ и в ратушах. 
3. Судъ по какимъ дѣламъ отправляεтьсu и в празднычныε дны. 
4. Сколко часовъ магистратовымъ и ратушнымъ урядникамъ 

судεбныε и другіε дѣла производить. 
5. Аппεляціu от магистрата и от ратуша в вышший судъ сво-

бодна. 
6. Кому бы обида учинилась от войта или другихъ урядниковъ 

и вопрεки кто бы ихъ изобидилъ. 
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Кни. Поряд. 
част 2 о ви-
ложонномъ 
судѣ № 7 
Зεрцал. 
Саrон. под 
слов дεкрεтъ 
№ 12 с по-
правлεнїεмъ 

Пунктъ 1. 
В судѣ магистратовомъ надлεжитъ засѣдать, войту и прот-

чіимъ, вышшε в пεрвомъ сεя главы артїкулѣ показаннымъ пεрсо-
намъ, в полномъ ли числѣ оныхъ или нε в полномъ, толко бъ в ма-
гистратѣ от пяти, а в ратушѣ от трεхъ пεрсонъ мεншε нε было, 
судъ жε тотъ производить имъ εжεднεвно, кромѣ праздничныхъ и 
торжεствεнныхъ дный, по всякимъ чεлобитчεскимъ и крїмїнал-
нымъ дѣлам, слѣдуu оныu надлεжащимъ правнымъ порядкомъ и 
совεршεнноε дѣлаu рѣшεнїε и приговоръ, токмо жъ по артікуламъ 
сεго права, а нε по своεму мнѣнїю и договорам, в крїмїналныхъ жε 
дѣлахъ по рѣшεнїю самыu приговорεнныu надъ прεступникомъ 
эrεкуцїи нε исполняu, прεдставлять о томъ для разсмотрεніu и 
конфїрмацїи в вьшшїй судъ, у которого в командѣ оный магист-
ратъ будεтъ. 

 
 
Стат. роз. 
14 арті. 8 § 1 
и 2 Стат. 
роз. 14 артї. 
12 

2. 
В каждомъ магистратѣ и в ратуши должны быть книги: 1) про-

токоли приходящихъ и отходящихъ писεмъ; 2) дεкрεтовъ, приго-
воровъ и мнѣній по чεлобитчεскимъ дѣламъ; 3) всякихъ про-
тεстовъ; 4) высокомонаршихъ грамотъ, привилεгіεвъ, купчихъ за-
писεй, тεстамεнтов, контрактовъ, облиговъ и другихъ новыхъ и 
вεтхихъ крѣпостεй по какимъ-нибудь здѣлкамъ; 5) особливо имѣть 
чεрныε книги; из тѣхъ в каждую книгу какъ что вписивать и из 
чεго виписы давать, – о томъ поступать по артїкуламъ сεго права. 
Всε жε то отправлять всѣмъ урядникамъ общε в магистратѣ и в 
ратушѣ, а нε по приватнымъ домамъ и ни по какимъ другимъ 
мѣстамъ нε обыкновεннымъ. 

 
 
Поряд. част 
2 о горячом 
судѣ № 1 
Права Хεл. 
кни. 2 роз. 63 
с прибавлεні-
εмъ 

3. 
В томъ жε магистратовомъ и градскомъ судѣ урядники могутъ 

засѣдать и въ воскрεсεныε, праздничныε и высокоторжεствεнныu 
дни, для отправлεнїu самонужнѣйшихъ и врεмεни нεтεрпящихъ 
дѣлъ, да для всякихъ случаεвъ должни оніε жъ градскїε урядники 
з-мεжду сεбε опрεдѣлять в судεбную избу днεвалныхъ по очεрεдѣ 
пεрεмѣнно. 

 
 
Поряд. част 
2 о виложε-
номъ судѣ 
№ 6 о бург-
рабском вε-
ликомъ судѣ 
№ 15 там жε 
в Артї. правъ 
Магдεб. о су-
діях № 22 

4. 
Оного ж магистрата пεрсони во всu дни собираясu в ратуш в 7 

часу по полуночи до 1 часа полудεнного быт должны, всεгда жε 
были бъ трεзви и разсматриваu дѣла празнословіεмъ и другими 
нεпотрεбными разговорами нε мѣшалися бъ, но со страхомъ 
Божіимъ и всякимъ прилεжаніεмъ по сущому правосудію оныε 
дѣла производили и вεршили, и εжεли бы который з тѣхъ урядни-
ковъ пришεдъ хотu и в указноε врεмя в судъ да пянъ, и былъ бы к 
разсуждεнїю нε дѣйствитεлεнъ, таковому тогда жъ из ратуша за 
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Права Цεсар. 
арті. 1 № 3 
да в вεликом 
рεεстрѣ под 
словом суды 
Зεрцал. 
Саrсон. под 
слов графъ 
№ 6 и 9 да 
под слов. суд 
№ 91 Права 
Граж. арті. 
16 № 22 По-
ряд. част 1 
войтъ № 3 с 
поправланїεм 

пεрвим разомъ казать вийти, в другій разъ, εсли бы таковъ жε 
былъ, ратушными служитεлми выслать, дабы чрεзъ нεго в 
произвождεнїи дѣлъ нε чинилось помѣшатεлство и остановка, а по 
трεтεму разу наказать εго арεстомъ или штрафомъ дεнεжнимъ по 
разсмотрѣнїю, буди жε бы и в чεтвεртїй разъ кто от ныхъ в томъ 
нε исправлεнъ быть показалъся, таковаго от чина εго отрѣшить, в 
протчεмъ жε всεмъ оному гражданскому суду поступать какъ в 
артикулахъ 7 и 8 главъ показано. 

 
 
Зεрцал. Са-
rон. под слов 
аппεляціu 
№ 12 на 
концѣ 

5. 
Кто бы судомъ магистратовимъ и градскимъ нε будучи 

доволεнъ почиталъ оный быть за нεправεдный и обидливый, тому 
свободна аппεлляцїя въ вышшїй надлεжащій судъ, по которого 
апробацїи какъ явитьсu, поступать в томъ по артїкулу осмія главы. 

 
 
Зεрцал. 
Саrон. под 
слов. дεк-
рεтъ № 12 и 
под слов. 
позовъ № 4 
Права Хεл. 
кни. 2 роз. 6 

6. 
Буди жε кому из магистратовыхъ и ратушнихъ урядниковъ или 

мѣщанъ сдѣлаεтъсu обида от самого войта или от другихъ уряд-
никовъ, то надлεжитъ искать сатисфакціи из войта, яко началного 
другимъ урядникамъ нεподкомандного члεна, в вишшεмъ судѣ, гдѣ 
онъ судимъ, а з другихъ урядниковъ тамъ жε, в магистратѣ или в 
ратушѣ, в обидѣ жε своεй от кого другого самъ войтъ собою ли, 
или чрεзъ повѣрεнного в томъ жε магистратѣ или ратушѣ искать 
управи можεтъ, токмо жъ тогда в судѣ εму на своεмъ мѣстѣ нε си-
дѣт и своεго дѣла нε судить, но протчіε магистратовыε или ратуш-
ныε пεрсоны то дѣло по сущεй совѣсти и по правамъ произвεсть и 
рѣшить должны. 

 
Артїкулъ 3 

О почитаніи в судѣ градскомъ судовыхъ и приходящихъ пεрсонъ, 
такожъ и о штрафѣ за нεпочтεнїε 

1. Почтεніε в судѣ градскимъ урядникамъ и взаимноε от ных: 
кому быть должно. 

2. Штрафъ на тѣхъ, кто бы которого градского урядника сло-
вами обεзчεстилъ или боεмъ коснулъсu. 

3. Штрафъ на судимихъ пεрсонъ, которыε мεжду собою 
бεзчεстно поступали бъ.  

 
 
Права Граж. 
арті. 8 № 6 
Зεрцал. 

Пунктъ 1. 
Войтъ и другїε градскиε урядники всεгда, а пачε когда по зва-

нїю своεму судъ отправляютъ от всѣхъ вѣдомства своεго мѣщан и 
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Саrон. под 
слов судъ 
№ 7 

от тѣхъ, кои прεд ними судятъсu, почитаεми быть имѣютъ, взаим-
но жε εжεли и к нимъ в судъ знатнаu пεрсона по случаю или за 
потрεбою какою прїйдεтъ должны они того пришεдшого, смотрu 
по εго достоинству, почитать и пристойноε дать εму к сидѣнїю 
мѣсто, εжεли онъ самъ будεтъ нε чεлобитчикъ и ни отвѣтчикъ.  

 
 
Зεрцал. 
Саrон. под 
слов судъ 
№ 60 и под 
слов лав-
никъ № 44 

2. 
Кто бы войта, бурмистра, райцу, писара, лавника и другихъ 

урядниковъ в судѣ побилъ, тронулъ, либо словами обεзчεстил, та-
ковъ обεзчεщεный, вставъ изъ своεго мѣста, имѣεтъ сатисфакціи 
искать в томъ жε судѣ у другихъ урядников и с тѣмъ продεр-
затεлεмъ поступать и εго штрафовать, какъ въ главѣ 7 в артїкулѣ 
пятомъ о процεсѣ судовомъ показано. 

 
 
Стат. роз. 4 
арті. 62 в 
Поряд. по 
Арті. прав 
Майдεб. ус-
тавъ пла-
тεжа № 19 

3. 
Равнаu должность прεдлεжитъ чεлобитчику и отвѣтчику или 

ихъ повѣрεннымъ, чтобъ и оны при произвождεнїи в судѣ градс-
комъ своихъ дѣлъ, учтиво мεжду собою поступали и одинъ друго-
го нε укоряu ни жε досаждаu, говорили бъ толко то, что дѣлу ихъ 
касаεтъсu, буди жε бы кто от ныхъ прεзирая почтεнїε судіямъ и 
судεбному дому должноε своεго сопεрника словами обεзчεстилъ 
или боεмъ коснулъсu, с такимъ поступать, да и в протчεмъ 
процεсѣ или тяжбѣ судящихъсu имѣεтъ такъ содεржать сεбε ма-
гистрат и урядники, какъ о томъ в артікулахъ сεдміu, осміu и 
прочїихъ главъ сεго права показано. 

 
Артікулъ 4 

О должности магистратовыхъ и ратушныхъ урядниковъ 
в правлεнїи градскомъ 

1. Войтъ какъ правлεніε своε содεржать и в ономъ поступат 
имѣεтъ, а потому жъ и другіε градскіε урядники. 

2. Войту с урядниками градскіε дѣла общε управлят, о прода-
жѣ сεстныхъ и питεйныхъ вεщεй надсматриват и продавщиковъ 
тѣхъ вεщεй излишнεю цεною какъ штрафовать. 

3. Мѣры хлѣбныε и питεйныε, вѣси, локтѣ вεздѣ должны быть 
равныε и кто инныε прεдставлятъ и употрεблят будεтъ, тѣмъ ка-
ковъ штрафъ.  

4. Цѣну хлѣба и всякихъ продажныхъ вεщεй поставлять и про-
тивно тому дѣлающихъ штрафовать. 

5. О воспящεніи своεволныхъ игрищъ, рεлεй, кулачныхъ боεвъ, 
вεчεрныхъ соборищъ и о здоровихъ прошакахъ и бурлаках. 

6. Смотрѣть дабы по шинкамъ нε было никакова бεзчинства. 
7. О приходахъ и росходахъ ратушныхъ. 
8. О цεховыхъ майстεровыхъ людεхъ и о штрафахъ. 
9. Должность магистратового и ратушного писара. 
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10. Должност коммисара мεжовихъ дѣлъ и подмεжовщика. 
11. Должность возного. 

 
 
Поряд. част 
1 о судїи 
№ 3 Права 
Граж. арті. 
18 № 3 Зεр-
цал. Саrон. 
под слов 
судія № 101 
и 102 

Пунктъ 1. 
Войтъ яко εсть начальникъ и судія гражданъ во всякомъ 

упривилїованномъ и нεупривилїованномъ городѣ имѣεтъ власть 
тѣмъ городомъ править, градскіε порядки всякіε устроεвать, од-
накъ с совѣтомъ другихъ урядниковъ и знатнѣйшихъ мѣщанъ в 
ползу общεнародную гражданскую; имѣть жε ко всякому добро-
склонность и нε возбранный к сεбѣ приходъ позволять, а вѣдомства 
своεго мѣщанъ, а найпачε жε вдовъ и сиротъ от обидъ и 
озлоблεный охранять со всякою рεвностїю, нεпослушныхъ жε и 
проступнихъ штрафовать и наказивать и во всεмъ поступать с 
разсмотрεніεмъ управно по своεму званію, какъ надлεжитъ добро-
му и бодрому градоначальнику. Да посεму жъ во всεмъ примѣра-
тись прεдълεжитъ и другимъ магистратовимъ члεнамъ и урядни-
камъ, яко то бурмистрамъ, райцамъ и лавникамъ. 

 
 
Поряд. част 
1 о урядѣ 
граж. № 3 
Зεрцал. 
Саrон. под 
слов райца 
№ 1, 2 и 4 и 
под слов бур-
мистръ № 1 
Права Граж. 
арті. 19 № 1, 
2, 3 и арті. 44 
№ 2 и арті. 6 
сначала Зεр-
цал. Саrон. 
под слов. пε-
рεкупεцъ 
№ 1 Поряд. в 
Титулѣ о 
монополіи 
№ 18 и 19 

2. 
Магистратовыε урядники коликимъ числомъ ихъ в которыхъ 

городахъ за обычай бываεтъ, должни εжεднεвно сходясь в ратушъ 
имѣть совѣтъ и старатεлство о всякомъ добромъ состоянїи градс-
комъ; ссоры, распри и драки, которыε к нεмалимъ народъ приво-
дятъ озлоблεніямъ, усмирять, користи и прибεли ратушныε разм-
ножать, к тому жъ прилѣжно надсматривать и прεдъобεрεгать, 
чтобъ εстныε и питεйныε всякіε вεщи в народѣ продавались пропо-
рцїялною цεною, а продавщикамъ излишнεю цεною сεбѣ в прибεль, 
а в убытокъ общεнародный всякихъ харчεвихъ вεщεй продавать нε 
допущать, а кто з тѣхъ продавщиковъ противно сεму поступат 
будεтъ онаго за пεрвоε, второε и трεтоε в томъ прεступлεніε по раз-
смотрѣнїю наказать, а εсли и за трεтимъ разомъ нε исправитьсu, то 
εго от того чимъ бы онъ торговалъ отставить и впрεдъ εму тѣмъ 
торговать вовсu запрεтить. 

 
 
Стат. роз. 3 
арті. 36 § 1, 
2, 3, 4 и 5 
Зεрцал. 
Саrон. под 
слов бурмис 
№ 1, 2 и 3, и 
под слов 
раица № 4 
Права Граж. 

3. 
Мѣри, коими хлѣбъ мѣрать, вѣси малїε и болшїε, коими товари 

важить, локтѣ, коими сукна, матεріи шεлковіи, полотна и протчоε 
симъ подобноѣ мѣрать, вѣдра, гарци и кварти, которими питїu 
продаютъсu, должны быть вεздъ правεднїε, а нε фалшивіε, а 
имεно: 1) чεтвεрти государεви, чεтвεрички и гарци, а в каждой 
чεтвεрги чεтвεриковъ восεмъ, гарцεй жε шεстьдεсятъ чотирε и 
тѣми чεтвεртми, а нε мъшками вεздѣ хлѣбъ продавать нε 
натрасиваu, бεз вεрха, но подгрεбло в щεркъ, и тѣ мѣри дεржать в 
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арті. 9 № 1, 2 
и 3 и арті. 44, 
№ 9 Поряд. 
часть 1 о 
урядѣ граж. 
№ 4 с по-
правлεніεмъ 

ратушѣ за пεчатми ратушними и трεбующимъ давать бεздεнεжно. 
2) Вѣсы, а в ныхъ были б пуды, в пудѣ сорокъ фунтовъ, в фунтѣ 
тридцять два лота, а в лотѣ три золотника. 3) Локти, а в ныхъ бы-
ло бъ тринадцять вεршковъ пεчатного аршина, а в вεршокъ 
чεтвεртая доля чεтвεрти аршина. 4) Вεдра государεви: в вεдри жε 
ономъ восѣм квартъ или осминъ, а в одномъ питεйном гарци двѣ 
кварти или осмини, и тѣ мѣри, вѣси, локти и вѣдра вεздѣ в Малой 
Россїи должны быть по вышшεписанному во всεмъ равны, а уряд-
ники градскїε досматривать должни, дабы такими, а нε инными 
мѣрами, вѣсами, локтями и вѣдрами всε было продаванно. Для 
лутчεго жε в том смотрεнїu з мεжду сεбε опрεдѣлять кого при-
стойно и записивать почεму, что въ который торгъ бываεтъ в про-
дажи, для всякой справки и о томъ имѣть особую о цεнахъ книгу, а 
будε бы кто какого бъ онъ званіu ни былъ, инныε противъ 
вышшεписанныхъ мѣръ и вѣсовъ подставлять и ихъ употрεблять и 
тѣмъ общεство изобижать дεрзнулъ, а урядники того смотрѣть 
прεнεбрεгали бъ, и то правилно довεдεно будεтъ, на таковомъ вся-
комъ виноватом, кто бы онъ ни былъ, штрафа чεтирнадцят рублεй 
и сорокъ копѣεкъ доправить, и с тѣхъ дεнεгъ половину одну на 
канцεлярскіε росходи употрεблять, а другую отдать обидимому. 

 
 
Стат. роз. 3 
арті. 36 § 5 
Поряд. част 
1 о радѣ 
градской №3 

4. 
Оныε жъ градскїε урядники по каждимъ торгамъ всякого 

хлѣба, смотрu по урожаю и по врεмεни за докладомъ в городѣ вы-
шшой власти з общого согласіu питεйныхъ, εстныхъ и крамныхъ 
вεщεй правдивую цεну ставить должны, чтобъ продавцам за 
умалεніεмъ, а купцамъ за подвишεнїεмъ той цεни нε было убиточно 
и обидно, и тоεю жъ цεною обыватεли всякого званіu покупать 
имѣютъ бεзъ наддачи, а кто бы в противность сεму инако посту-
палъ и в томъ изобличεнъ былъ, таковаго штрафоват, какъ 
вышшε сεго в пунктѣ 2 показано. 

 
 
Поряд. част 
1 о урядѣ 
граж. № 5 и 
о жεбракахъ 
№ 1 там жε в 
Арті. права 
Магдεб. а 
инструкціи 
во врεмя по-
жεги № 16 
сначала 

5. 
Градскимъ урядникамъ возбранять игръ, яко то рεлεй, купал-

ныхъ огнεвъ, костирства, пянствεнныхъ шумовъ, кулачныхъ 
боεвъ, вεчорничнихъ зборищъ и тѣмъ подобнихъ игрищъ, а особ-
ливо собою и чрεзъ городничихъ и сторожεй присматривать вся-
кихъ бродягъ и прошаковъ, найпачε здоровыхъ, которыε б бεзъ 
свидьтεлства и пашпортовъ волочились, и гдѣ такіε являтъсu, 
брать оныхъ под караулъ, понεжε под тѣмъ видом многіи зліи лю-
ди, яко то воры, зажигатεли и другїи sлодѣи укриваютъсu и по-
ступать с оными какъ в главѣ 27, артікулѣ 12 изображεно. 

 
 
Стат. роз. 
14 арті. 33 с 

6. 
Надлεжитъ урядникамъ градскимъ крѣпкоε имѣть в том смот-

рѣніε и приказивать городничимъ, дабы оны с сторожами, особли-
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сокращεні-
εмъ 

во ночной добы, шинки обходили и какіε сискались бы бεзчин-
ствующїε людε, а пачε блудники и блудници такожъ костири и 
другіε ссоръ и дракъ зачинщики и бродяги, тѣхъ бы под караулъ 
брали, а въ судѣ б оныхъ бεзчинников чεго достойни наказивано 
бεзъ послаблεніu, по сεлахъ жε, дεрεвняхъ и гдѣ-нибудь шинки 
имѣютъсu сεлскимъ урядникамъ по тому жъ надлεжащоε имѣть 
смотрѣніε и всякими образи бεзчинству быть нε допущать. 

 
 
Поряд. часть 
1 о урядѣ 
граж. № 6 и 
7 

7. 
Ежεли гдѣ в упривилїованныхъ и другихъ городѣхъ и мѣстахъ 

какиε ратушныε имѣютъсu заводи, сεла и дεрεвни и протчіε угодіu 
из онихъ собираютъся в ратушъ доходы, то кому из мεжду градс-
кихъ урядниковъ оный зборъ будεтъ поручεнъ, тотъ должεнъ 
вѣрно собирать, кромѣ всякой утайки за обстоятεлними записками 
и росписками, и на то имѣть шнуровыε книги за пεчатю ратушною 
прилεжно смотрѣтъ, чтобъ ничεго изъ таких доходовъ ни на ка-
кую привату нε было употрεбляεмо, сколко жε чεго в приходѣ, а 
что для нεобходимихъ какыхъ нуждъ в расходъ пущεно будεтъ, в 
томъ по окончаніи года правилный давать в присутствїи всεго ма-
гистрату изъ сεбε счεтъ, и буди явитъсu какоε кимъ упущεніε 
ошибкою или забвεніεмъ, то на нεмъ доправлять бεзъопустно. А 
εсли бъ что сεбѣ нарочно утаилъ, либо похитилъ, за то εго от 
уряду отрѣшить и судит какъ вора по артікуламъ сεго права 
23 главы.  

 
 
Поряд. част 
1 о рεмεсни-
кахъ № 1 и 2 
Зεрцал. Са-
rон. под слов 
рεмεсникъ 
№ 1 и под 
слов. кра-
маръ № 1 
Права Граж. 
арті. 19 № 4 
и 5 Стат. 
роз. 1 арт.17 
§ 1 с поправ-
лεніεмъ 

8. 
Градскїε урядники над цεхмистрами всякихъ цεховъ, яко и 

цεхмистри над своими братчики цεховыми должны смотрѣть, 
чтобъ никто учεниковъ своихъ и другихъ какого ни εсть худо-
жεства совεршεнно нε изучившихъся в майстεри нε производили, 
инако жε εстли бы от такого нεискусного майстра учинилъсu ко-
му в чεмъ чрεзъ εго нεискуство убытокъ и порча, тоε истцу цεхомъ 
награждать имѣютъ. А золотара, εсли б золото или сεрεбро 
примѣсомъ фалшовалъ, за то публїчно εго на тѣлѣ наказавь и 
бεзчεстньм опублїковавь, обижεнному изъ имѣній εго доправить.  

 
 
Поряд. часть 
1 о писарѣ 
№ 1 и 4 

9. 
Писара магистратового и ратушного должность в том имεнно 

состоитъ, чтобъ былъ онъ в своεмъ званїи тщаливъ, в правахъ и в 
сочинεнїи писарскихъ дѣлъ искусεнъ, всεгда трεзвій, в записиваніи 
и содεржанїи дѣлъ вѣрный, к взяткамъ нε лакомъ, а в протчεм 
всεмъ тако поступалъ бы, какъ в главѣ 7 о судовомъ писари пока-
зано.  
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Стат. роз. 9 
арт. 2 § 1 

10. 
Коммисаръ мεжовыхъ дѣлъ или мεжовщикъ должεнъ быть во 

всεмъ такового доброго состоuнїu, какъ вышшε в сεмъ жε артї-
кулѣ о должностεхъ магисѣтратовыхъ пεрсонъ написано, а особ-
ливо в правах и въ дѣлахъ мεжовыхъ искусεнъ, а в званїй своεмъ 
имѣεт онъ поступать, какъ о томъ в главѣ 17 показано. 

 
 
Стат. роз. 4 
артї. 8 § 1 
Поряд. част 
1 о подвой-
скомъ № 1 
со изяснε-
ніεмъ 

11. 
Возному тожъ надлεжитъ быть во всεмъ доброго состоuнїя и 

всεгда трεзвому, а должность εго имѣεтъсu посилки от магистра-
та с позовными приказами по дѣлам чεлобичεскимъ, отправлять 
для поставки в судъ отвѣтчиковъ либо свидѣтεлεй и протчіихъ по 
какому дѣлу потрεбныхъ людεй, такожъ для вручεнїu или отдачи 
во владѣніε опрεдѣляεмыхъ кому по приговору судовому имѣній и 
пожитковъ, для осмотрεніu с приданными от магистрата к нεму 
вѣри годными людми побоεвъ, ранъ, шкодъ, разорεнный и описанїu 
оных кому бъ то от кого приключитись могло и для протчіихъ 
разныхъ потрεбъ и случаεвъ, что жε онъ возныи по такимъ своимъ 
посилкамъ и поручεнїямъ управить, о томъ всεмъ в магистратъ 
доεзднимъ доношεніεмъ должεнъ рапортовать вѣрно, чтобъ маги-
стратъ моглъ на томъ доношεніи εго утвεрждатись, а в протчεмъ 
возному поступать какъ и другихъ судовъ должность возныхъ 
описана в главѣ 7 сεго права. 

 
Артікулъ 5 

О порядкахъ градскихъ 
1. Мости в городѣхъ на главныхъ улицахъ чіимъ коштомъ 

строитись должны. 
2. О мостахъ на малыхъ улицахъ градскихъ. 
3. О вивозки изъ города в особεнноε мѣсто всякихъ нεчистотъ. 
4. В дворахъ и на улицахъ градскихъ чистоту содεржат. 
5. О воспящεніи[!] мясниковъ от убою скотинъ в городѣ. 

 
 
Стат. роз. 1 
арті. 29 § 3 и 
в согласіε 
Зεрцал. Са-
rон. под слов 
вода №8 и 9 
со изяснεні-
εмъ и попра-
влεніεмъ 

Пунктъ 1. 
Во всякихъ городѣхъ на главныхъ улицахъ уεздныхъ и виεзд-

ныхъ, такожъ в брамахъ или воротахъ, мости должно старыε под-
чинять или новыε строит, нε однымы мѣщанами, но всякого званіu 
такъ духовного, яко и воинского того города житεлми и уѣздными 
мѣстεчками, сεлами и дεрεвнями, понεжε вεздъ и виѣздъ всѣмъ оз-
начεннымъ чинамъ, а нε однымъ градскимъ мѣщанамъ нужεнъ, и 
для того в строεнїи такихъ мостов опрεдѣлятъ дѣлници сколко 
довεдεтъсu на самый городъ, а сколко на какіε владѣлцовъ духов-
ныхъ и мирскихъ и свободныε сεла и дεрεвны того уѣзда по пропо-
рцїи дворового числа, смотрu особливо на такїε мѣста, гдѣ болшоε 
доволство в лѣсахъ имѣεтьсu, и чтобъ одним прεдъ другими нε 
было в томъ обидно. 
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Там жε 

2. 
На протчіихъ жε мεншихъ улицахъ, гдѣ по нεобходимости нуж-

но быть мостамъ, оныε строить и подчинять тѣми гражданами, 
которыε при тѣхъ жε мостахъ дворы свои имѣютъ, смотрu по вся-
кого имущεству и который суть заможнѣйшії, тѣ должны дεрεво и 
прочыи матεрїяли выстатчать, а убогїи своими трудами на тихъ жε 
заможнѣйших харчи такоε мостовъ строεнїε отправлять. 

 
 
 
Прибавлεніε 

3. 
Понεжε чистота по натурѣ всякому блгопрїятна, вопрεки жε 

нεчистота мεрзостна и гнушаεма εсть, из оной происходить смрадъ 
и врεдитεлный воздух, того ради со всякихъ городовъ и мѣстε-
чокъ, здохліε скотини и всякиε стεрва и нεчистіε навозы вывозить 
за городъ прочь, и на то опрεдѣлять особεнныε мѣста подалѣε от 
жилихъ дворовъ всячεски должно, от чεго бъ нε было смрада и нε 
могло воспослѣдовать врεдитεлноε повѣтрε и мεжду житεлми вся-
кіε болѣзни. 

 
 
Прибавлεнε 

4. 
В чіεмъ бы дворε, или проптивъ двора на улици, какая скотина 

или бεстія собою здохла, либо была убита, или бы какій имѣлъсu 
смрадный навозъ, такіε стεрва на опрεдѣлεнныε за городомъ мεста 
тεхъ дворовъ хозяεва виволѣкать и навозы из дворовъ вивозить 
должны и о томъ самимъ им приказиват, а из улицъ и другихъ 
мѣстъ общихъ приεзджимъ на торги людεмъ, которыε порожня-
комъ выѣзджають на грεбли гдѣ оныε суть, а гдѣ нѣтъ, то за го-
родъ жε на опрεдѣлεнноε мѣсто вивозить должно. 

 
 
Зεрцал. 
Саrон. под 
слов мяс-
никъ № 16 и 
8 на конци 
Поряд. част 
1 о худож-
никахъ № 3 
и о урядѣ 
№ 4 там жε в 
Титулах 5 
откупѣ подс-
тупномъ 
№ 14, 15 и 
16 Права 
Граж. арті. 
44 № 17 

5. 
Особливо жε смотрѣть урядникамъ градскимъ, дабы мясники 

поврεждεнного болного скота нε били и мяса здохлой и удавлεн-
ной скотини нε продавали, а били бъ скотъ здоровый и то нε в 
городѣхъ при своихъ лавкахъ, гдѣ мясо продаютъ, ни жε в своихъ 
дворахъ в городѣ, но для такого убою имѣли бъ особεнныε сεбѣ за 
городомъ, оподалѣ обыватεлскихъ жилищъ, мѣста, а для продажи 
готовіε ужε туши и очищεнныε привозили бъ, от чεго бы смрадъ в 
городѣ к поврεждѣнїю воздуха происходить нε моглъ. Кто жε бы 
от ныхъ инако чинить дεрзнулъ, таковаго нεчистоту из убитого 
скота за городъ вивεзти принудить, а за вишшεозначεнную за зака-
занную мяса продажу εго на тѣлѣ по разсмотрεнїю наказать, и мя-
са впрεдъ продавать εму запрεтить и от того промысла εго вовсu 
отрѣшить. 
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Артікулъ 6 

О осторожности отъ пожара 
1. О тщаніи урядниковъ в осторожности от пожара. 
2. По росписанїи дворового числа должны быть в нεмъ 

дεсятники и надъ ными сотεнныки. 
3. Дεсятникамъ и сотεнныкамъ смотрѣть, чтобъ трубы и комεни 

в жилляхъ всякого били вичищани. 
4. При ратушахъ к гашεнію пожара содεржать потрεбныε 

инструмεнты. 
5. Штрафъ тѣмъ кто бъ на пожаръ гасить нε бѣжал. 
6. Штрафъ тѣмъ которыε при пожарѣ нε слушаu урядниковъ 

или надсмотрщиковъ ихъ жε обεзчεстили бъ или побили. 
7. О штрафѣ похититεлεй изъ пожара какой вεщи и о 

награждεнїи нεутаεвающимъ оныu. 
 
 
Поряд. в 
Арті. Права 
Магдεб. нау-
ка во врεмя 
случая по-
жара № 1 

Пунктъ 1. 
Понεжε нε токмо приватнымъ дворамъ и жилищамъ многихъ, 

но и цѣлимъ городамъ крайнεε приключаεтъсu разорεніε от по-
жара бываεмого, или от нεосторожности самыхъ хозяεвъ, или от 
умышлεнного зажиганїu бεзсовѣстныхъ и пагубныхъ зажигатεлεй, 
что хотя почитуεтьсu особливо Божїю попущεнїю, однакъ самъ 
Бгъ далъ члвку разумъ и способы, какъ бы в какихъ случаяхъ по-
ступать и дѣлать то, что к ползѣ чεловѣчεского общεства быть 
можεтъ. Того ради ко охранεнію от таковаго пожарами случаю-
щагосu sла должны градскіε началники всεпрεлѣжнѣйшоε имѣть 
тщаніε и радѣніε в содεржанїи добрыхъ порядковъ и всякихъ спо-
собов, которыми бы возможно было при Божой помощи в томъ 
sлоключεніи пособствовать от пожара разоряεмимъ приватно 
чїимъ-нибудь жилищамъ и всεго общεства градского к оному разо-
рεнїю нε допускат, способы жε к тому могутъ быть слѣдующіε. 

 
 
Там жε № 3, 
4, 8, 10 и 21 с 
прибавлεні-
εмъ 

2. 
Во-пεрвыхъ градскимъ урядникамъ должно имѣть в своихъ го-

родахъ и мѣстεчкахъ всεго дворового числа росписаніε и учрεдить 
на всякіε дεсятокъ дворовъ дεсятниковъ, из которыхъ бы всякъ 
своεго дεсятка дворовъ смотрѣлъ, а надъ тѣми дεсятниками управ-
ныхъ сотεнныковъ, в которыхъ бы вѣдεнїи было по сту дворовъ, и 
тѣжъ сотεнныки имѣли бъ у сεбε имεнныε оныхъ ста дворовъ 
рεεстра с означεнїεмъ в чіεмъ дворѣ какїε и по коликому числу 
содεржать к оборонѣ от пожара орудїu а имεнно: вѣдра, топоры, 
заступы, лопати, лубu и прочіε потрεбности, чтобъ всякъ с тѣми 
орудїи гдѣ бы учинилъсu пожаръ скоро услишав звонъ на сполохъ 
или барабанный бой тотъчас со всякою скоростїю бѣжалъ и по-
жаръ всякими мѣрами угашуu и пεрεриваu нε допущали оному на 
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другіε жилища разширятись, а особливо изъ оных жε дворовъ, 
пристойноε число опрεдѣлить для возки кухвами води, изъ кото-
рыхъ бы дворовъ хотя ужε другихъ людεй на пожаръ и нε висилаu 
тую одну возку воды собою и своими лошадми отправляли. 

 
 
Там жε № 5, 
21 и 22 с 
прибавлεніεм 

3. 
Сотεнныки и дεсятники имѣютъ накрѣпко пригрожат всякимъ 

градскимъ, какъ в городѣ такъ и около города по подваркамъ 
житεлствующимъ обыватεлεмъ, дабы издεбныε и кухεнныε трубы 
и комεни, такожъ в баняхъ, в пивоварняхъ и винокурняхъ часто 
сажу вычищали и по всякимъ чεтвεртямъ года у всякого тѣхъ 
трубъ или комεновъ осматривать, буди жε бы у кого явились быть 
нε вычищεны, о томъ на ратуши урядникамъ обявлять, а урядники 
таковыхъ, кои о своεмъ и общεмъ добрѣ прεнεбрεгаютъ, а суть имъ 
подчинεны, имѣютъ штрафовать доправкою дεнεгъ от трубы или 
комεна, також и гдε ни εсть сажа нε вичищεнна будεтъ на замож-
нихъ по пятьдεсятъ, а на убогших по двадцять пять копεεкъ, нε 
имущихъ жε тюрεмным сидѣніεмъ наказивать, а доправляεмыε на 
ныхъ тѣ дεнги давать по разсмотрѣнію урядниковъ, тѣмъ кои нε 
от своεu нεосторожности, но от нεчаянного случаu пожарεмъ 
крайнε бы были разорεны, а которыε в городѣхъ жилци другой ко-
манди, а нε ратушной в вышшεписанномъ явилися бъ проступны, о 
таковыхъ из ратуша прεдставлять туда, гдѣ оны вѣдоми и тамъ 
онихъ прεступниковъ штрафовать, какъ вышε в сεмъ пунктѣ пока-
зано. 

 
 
Там жε № 4, 
5, 6 и 7 

4. 
Особливо жε при ратушахъ должны всεгда быть нарочно для 

пожаровъ заготовлεнныε круки, лѣсници, щити из лубовъ и порт-
ныε, да на долгихъ шεстахъ вѣхти и протчіε ко угашεнїю пожара 
потрεбныε инструмεнта, а вода в бочкахъ и ставняхъ нε токмо при 
ратушахъ, но и во всякомъ дворѣ всεгда бъ, а особливо в вεсεнноε, 
лѣтноε и осѣнноε врεмя в готовности содεржались, чεго наблюдать 
и смотрεть имѣютъ за всякимъ дворомъ опрεдѣлεнныε дεсятники, 
а за ними сотεнныки, да при ратушахъ жε всεгда содεржать пляцо-
вую сторожу, а найпачε ночнои добы имѣть над ными смотрѣніε 
городничому, и гдѣ бы усмотрεно было от тоεй сторожи учинив-
шїйсu пожаръ, того жъ момεнта давано бъ сигналъ на сполохъ 
колоколомъ и барабаннымъ боεмъ, на тотъ жε пожаръ должны 
бѣжать и самиε урядники общε с означεнными сотεнныками и 
дεсятники, надлεжащїй порядокъ и поводъ подаваu какимъ бы 
образомъ оный пожаръ угашать и прεкращать, обыватεлεй к тому 
понуждали бъ и для надсмотру и бεрεжεнїu особливихъ ставили 
бъ добрих людεй на караулѣ, чтобъ вεщи изъ пожара виносимыε нε 
были похищаεми и с оными похититεли прочь нε уходили. 
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5. 

Во врεмu пожара смотрѣть тѣмъ жε дεсятникамъ и сотεн-
ныкамъ, чтобъ всякъ ихъ вѣдомства из своεго двора нε токмо самъ 
хозяинъ былъ, но и домашніε εго дорослыε и здоровыε, оставu ко-
го надлεжитъ для бεрεжεнія дому, к гашεнію того жъ пожара вы-
сланни бъ были и что надлεжитъ к оному, нε праздно стоu 
дεйствовали, буди жε который тамошный жилεцъ самъ к тому по-
жару с надлεжащимъ орудіεмъ нε прибѣжитъ и никого из своεго 
двора нε вышлεтъ, кромѣ правилных причинъ, таковаго штрафо-
вать, смотрu по имущεству εго доправкою дεнεгъ по два или по 
одному рублю, а нεимущаго арεстомъ или на тѣлѣ наказивать, 
дεнги жε тѣ давать для вспоможεнїя тому, кому бы нε с εго причи-
ни и нεосторожности, но с какого случаu учинилос от пожара 
крайнεε разорεніε, какъ о сεмъ и вышшε в 3-мъ пунктѣ изображεно. 

 
 
Там жε № 12 
с поправлεні-
εмъ 

6. 
Кто бы при пожарѣ праздно стоu понуждающихъ градскихъ 

урядниковъ или сотεнныковъ и дεсятниковъ нε слушалъ, пачε жε, 
εсли бы кого от ныхъ обεзчεстить или ударить и побить дεрзнулъ, 
такова прεступника за нεслушаніε арεстомъ, а за бεзчεстїε и бой 
платεжεмъ удвоε противъ званіu въ томъ обидимого; нε имущаго 
жε чимъ платить турεмнимъ заключεніεмъ или на тѣлѣ накази-
вать. 

 
 
Там жε 
№ 15, 16 и 
17 с прыбав-
лεніεмъ 

7. 
Всякъ жε во врεмu пожара, кому бы случилось из дому огнεмъ 

разораεмаго какіε вεщи взять и от згорѣніu освободить, должεнъ 
тому чїи оныε суть в цѣлости возвратит или в нεвѣдомости, кото-
рого бъ хозяина тѣ вεщи были, на ратушу обявить, когда жε бы 
кто под образомъ гашεнїu пожара или под видъ помощεствованіu 
такіε вεщи виносилъ и при собѣ оныu укриваu, нε отдалъ тому чїи 
оны суть или на ратуши чрεз три дни ихъ нε обявилъ и изобличεнъ 
былъ в томъ правилными доводи, с таковымъ поступать в наказа-
нїи или в казни, какъ с умышлεннымъ воромъ, а кто бы тѣ жъ 
вεщи с трудомъ и опасεніεмъ своεго здоровu из пожара витаскалъ 
и оныхъ нε укриваu хозяину в цѣлости отдалъ или за нεвѣдѣнїεмъ 
чїи суть на ратуши обявилъ, тому от оного хозяина должно учи-
нитись награждεніε по разсмотрѣнїю судовому, сїя жε должность 
прεдлεжитъ и всякимъ духовного, шляхεтского и воинского 
званыu градскимъ житεлямъ, которыи, что касаεтъсu до прεдъос-
торожности и в самый случай пожара, къ гашεнію оного во всεмъ 
томъ общε с мѣщанами согласуu, всякіε вишεписанныε порядки от 
своεu стороны содεржать и исполнять имѣютъ. […] 

Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743. – К., 1997. – С. 58–60; 63; 68–76; 80–100; 
452–460.
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№ 288

Середина XVIII ст. – З Опису звичаїв за панування Авґуста ІІІ Єнджея Кіто-
віча про розміри жалування різним категоріям урядовців та слуг

O ZASŁUGACH, CZYLI ZAPŁACIE

Marszałkowie, koniuszowie i inni oficyjalistowie dworscy rozmaicie u rożnych 
dworów byli płatni, nigdzie jednak więcej nad cztery tysiące ani mniej nad jeden 
tysiąc złotych, oprócz furażu na konie, barwy i strawnego dla służalców, to tylko u 
wielkich panów. U pomniejszych zaś dla takich oficyjalistów największa była płaca 
tysiąc jeden złotych.

Dworzanin respektowy nie brał żadnych zasług prócz furażu na konie i strawnego 
na jednego człowieka lub dwóch ludzi. Pospolicie takowi dworzanie bywali synowie 
majętnych obywatelów, oddani do dworu dla poloru i swego czasu dla promocyi do 
urzędów ziemiańskich tudzież funkcyj poselskich, deputackich i skarbowych, jakimi 
są: superintendencyje i pisarstwa celne bogatych komor; nareszcie dla złapania jakiego 
starostwa od króla JMci za promocyją pana.

Dworzanin, służący u pana wielkiego [za] złotych na rok 400, musiał mieć: 
trzy konie i rząd suty z kulbaką, kilka lub kilkanaście par sukien, szablę oprawną, 
ładownicę blachmalową i zawsze prezentować się strojno i modno, do tego na straw-
nem lub wichcie skarbowym pacholika albo masztalerza, a czasem oprócz tego służkę 
jakiego.

Dworzanin podwójny, to jest służący z parą koni i człekiem, u pana mierne-
go brał zasług na rok dwieście złotych, był obowiązany mieć porządki też same co 
pierwszy, choć nie tak sute.

Dworski służący u szlachcica urzędnika pojedynczo, to jest na jednym koniu, brał 
najwięcej półtarasta, najmniej sto złotych, miał dobrego mierzyna, kulbakę od rzemie-
nia, na czas rządzik czerkieski, sukien parę jedne i drugą i inne mniejsze porządeczki, 
szablę czarną – to jest w żelaznej oprawie – lub też ze srebrnym kapturkiem.

Przyjmując do służby bądź dworzanina, bądź dworskiego, każdy pan uważał 
najprzód kształt osoby, potem porządki, z których sądzono o statku; przymiotów 
doświadczano w czasie służby. Kogo natura udarowała urodą, kształtem i miną dobrą, 
choć bez talentów, które zwyczajnie na wierszchu nie siedał, ten prędko wszędzie, 
gdzie się udał, znajdował służbę. Jeżeli zaś nie miał lepszej zalety, tylko urodę i minę, 
niewiele estymowany, przesłużywszy rok, przenosił się od dworu do dworu. Talenita 
dworzanina były: roztropność, obyczajność; co do przystojności: zręczność w wyko-
nywaniu rozkazów pańskich i umiejętność robienia dobrze szablą, gdzie tej bądź w 
interesie pańskim, bądź w swoim zażyć potrzeba było.

Panowie przeto tak utalentowanym dworzanom nadgradzali podarunkami małe 
zasługi wyżej wyrażone, dając w rekompensę i w miarę przysługi konia gołego, konia 
z rzędem i z siąjdzeniem, karabelę ze skarbcu oprawną w srebro, pas, czapkę, parę 
sukien, parę pistoletów, fuzyją lub inny fant jaki.

Oprócz zaś takowych podarunków przypadkowych były insze, pospolite dla 
wszystkich, w dzień imienin pańskich, a te były czasem z skarbcu pańskiego, czasem 
z garderoby, czasem z kieszeni i nie przenosiły dziesiątka czerwonych złotych, która 
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kwota była najwyższa i tylko u wielkich panów, mniejsi panowie imieniny swoje 
wywięzywali mniejszą, na czas trunkiem obficiej nad zwyczajną porcyją dodanym, 
wieczerzą i tańcami, którymi się i sami ucieszyli.

Pokojowi u niektórych panów znaczyli jedno co chłopcy, chodzili w barwie, tę 
mieli dwoistą: od powszedniego dnia i od święta. W kalwakacie przed karetą w pub-
licznej paradzie nie asystowali panu, tylko w drodze, i nie wszyscy, tylko naznaczeni, 
chyba że pan ruszał się z całym dworem; służyli do stołu z talerzem i do butelki z 
tacą, po społu z lokajami i inną liberyją. Należeli do jurysdykcyi marszałka, który miał 
moc za każde przewinienie skarać ich plagami, położywszy na kobiercu, dla różnicy od 
liberyi prostej kondycyi, która odbierała takowąż karę rozciągnięta na gołej podłodze. 
Młodych chłopców i pokojowców za najmniejszą rzecz karano plagami: za słowo w 
dyskurs pański wmieszane, za odpowiedź albo milczenie niewczesne, za nieochędóstwo 
kolo siebie, za plamę na sukni, za niewyczesanie czupryny, za nieoberznięcie pazurów, 
za nieranne wstanie, za drzymainie wieczorne, za złe opasanie się, za grę w karty 
lub w kości, za skosztowanie trunku panu lub gościowi podawanego, za łakomstwo 
w jakiej relacyi lub służbie popełnione, zgoła za najmniejszy defekt w obyczajach i 
manierach, najbardziej zaś za komplementa i umizgi do fartuszka ćwiczono w skórę 
panów młodych. Marszałek sam był sędzią najwyższym takowych pacyjentów i mini-
strem sprawiedliwości. Czasem też pan, postrzegłszy jakowe wykroczenie, napisał bilet 
pod pieczęcią do marszałka i posłał go przez winowajcę, który natychmiast porwany 
na kobierzec, bez wszelkiej justyfikacyi nie pozwolonej ani nie słuchanej, odbierał 
płagi, biletem naznaczone. Czasem mu i nie powiedziano, za co, aby tym sposobem 
bardziej się strzegł wszystkiego, czego się strzec był powinien, i żeby takowe utajenie 
przyczyny w większej młodych ludzi utrzymowało karności.

Po wysłużeniu trzech lat, сzyli wybyciu tego twardego nowicyjatu, pan – podczas 
jakiej gali, publicznie, przy gościach – wyzwoleńca, ubranego już w suknie paradne, 
niebarwiane, uderzył w gębę, aby pamiętał łaskę pańską, przypasał mu potem szablę 
do boku, wypił do niego kielich wina i ofiarował mu konia z siądzeniem i drugiego 
z masztalerzem, który już w tę chwilę czekał na dziedzińcu na swego nowego pana; 
to było całą zapłatą trzechletnią pokojowego i chłopca.

Jeżeli pan chciał go konserwować u siebie za dworzanina, naznaczał mu marszałek 
stancyją wygodniejszą, a pan zasługi innym dworzanom równe. Jeżeli, nie chciał go 
pan mieć w służbie swojej albo on sam nie chciał dłużej służyć, opatrzył go na drogę 
kilką lub kilkunastą czerwonych złotych i zarekomendował tam, gdzie sobie życzył. 
Jeżeli zaś nie na pewne, ale przypadkowe wynosił się miejsce, nie dawano mu żadnej 
rekomendacyi, gdyż pod panowaniem Augusta III listy zaświadczalne, czyli odpraw-
ne, dla osób stanu szlacheckiego nie były w zwyczaju, nawet i pospolitej kondycyi 
służącym nie dawano testimoniów, chyba że odprawujący się wyraźnie o nie prosił, 
to te dawał marszałek dworu.

Gdzie zaś pokojowi trzymali średni stopień między chłopcami i dworzanami, 
lam ceremonija wyzwolin odprawiała się przy postępowaniu z chłopca na pokojo-
wego, z tego zaś gradusu idąc na dworzanina nie było żadnej ceremonii, miał tylko 
podwyższone zasługi i stół odmieniony.

Służba takich pokojowych była: prezentować się na pokojach pańskich dobrze 
ubranym od rana do wieczora, wyjąwszy obiad i wieczerzą, asystować przed karetą 
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na koniu lub pieszo panu jadącemu, w której kalwakacie początek czynili pokojowi, 
dalszy szereg dworzanie, co też i w pieszej asystencyi obserwowano. Pokojowi byli 
używani do listów wożenia, kiedy te nie miały iść na pocztę, ale przez umyślnego, do 
spraszania gości do pana na jaki festyn lub obiady i kolacyje, do interesów mniejszej 
importaincyi jako to: odwiezienia i odprowadzenia podarunku od pana, drugiemu 
panu ofiarowanego, na przykład klejnotu, fantu drogiego, konia, psa, karety i tym 
podobnych rzeczy; do takiej usługi zażywali panowie pokojowców zasłużeńszych i 
milszych, ponieważ przy takowej okazyi oddawający prezent zyskiwał podarunek od 
pana przyjmującego w fancie jakim lub w pieniądzach. Nareszcie używano pokojowców, 
a tych śmielszych i sprawniejszych, do wyzywania na pojedynki imieniem pańskim, 
gdy się pan z panem skłócił i chciał orężem krzywdy pretendowanej dochodzić.

Gdzie zaś nie było takich pokojowych, dworzanie wypisana wyżej kommissa 
wypełniali. Oprócz zaś tych dworzanie sami należeli do asystowania pani, czyli powo-
dowania ją za rękę, do czego pospolicie bywał jeden wyznaczony i zwał się rękodajny. – 
Używani także bywali dworzanie za Szyprów do Gdańska ze zbożem i do Królewca, 
do wołów, koni, owiec, trzody chlewnej i innych produktów czyli towarów krajowych, 
które panowie z majętności swoich na sprzedaż do rożnych miast wysyłali. I to była 
łaska pańska oraz i sprawności próba. Jeżeli się dobrze popisał, prócz obrywczej, jaką 
na swoją stronę przedający dworzanin od kupca mógł wytargować, potkała go druga 
od pana i nowy konimis. Jeżeli źle sprawił interes, poszedł w zaniedbanie albo i służbę 
stracił. Zasłużonych dworzan dobrze panowie promowali do fortuny, puszczając im 
wsie w dzierżawy niskim kontraktem albo też bez kontraktu, do wiernych rąk, albo 
dożywociem bez opłaty, albo dobrym ożenieniem. Choć tedy dworzanie małą w sa-
mej rzeczy brali płacą, wspierani jednak tymi sposobami od panów, którym służyli, 
przychodzili do znacznej substaincyi i stawali się słusznymi obywatelami, ale za to na 
sejmikach, na sejmach, na trybunałach musieli żarliwie stawać przy interesach swoich 
pryneypałów, jakiekolwiek one były, bądź słuszne, bądź niesłuszne.

Podczas wielkich kompanij dworzanie tak respektowi jako też płatni mieli ten 
honor, że mogli pójść do tańca nawet i w pierwszą parę, i właśni ich panowie nie 
mieli sobie za ujmę powagi iść za dworzaninem w drugą lub dalszą parę. Gdyby zaś 
pokojowy średni między dworzaninem i chłopcem na pokojach swego pana lub w 
gościnie wyrwał się do tańca, natychmiast byłby ze służby odprawiony. Niższy zaś, w 
jednej z chłopcem randze służący, gdyby się odważył tańcować, choćby w ostatniej 
parze i tylko z jaką panienką, wziąłby bez wszelkiego pardonu korbaczem na kobier-
cu. Taka była karność dla młodych. Atoli gdy który umiał gładko tańcować kozaka, 
mazura lub krakowiaka, rozkazywano takowym popisować się z umiejętnością swoją 
dla uciechy kompanii. Jakoż było się czemu przypatrzeć, osobliwie gdy młodzian i 
panna dobrali się oboje, gładko takie sztuki tańczący.

Oprócz zaś tych przypadkowych taneczników chowali panowie, osobliwie z ru-
skich, niemal każdy Kozaka, który grając na bandurze razem tańcował, dziwne skoki 
i miotania sobą czyniąc. Nad pospolity zwyczaj, dopiero opisany, muszę zostawić w 
pamięci dwóch panów, którzy osobliwym sposobem, rożnym od wszystkich innych, 
utrzymowali swoje dwory – dla pokazania różności w geniuszu narodu.

Pierwszym z tych był Teodor książę Czartoryski, biskup poznański; chował on 
znaczny dwór i żołnierza nadwornego, przy tym wyborną kapelę. Ci wszyscy lokowani 
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byli w wsi Ciążeniu, przy pałacu wspaniałym z oficynami i ogrodem, rezydencyi bi-
skupów poznańskich. Marszałkowi jego, Cedrowskiemu nazwiskiem, służył ten dwór 
cały, kuchnia, piwnica i kapela, obowiązana dwa razy w tydzień grać koncerta do stołu 
dla egzercytacyi i tańce zawsze, wiele razy marszałek chciał bądź domowych, bądź 
gości zabawić tańcem. Dworzanie tak respektowi jako też służący nie mieli żadnej 
powinności, jak tylko usieść do stołu i najadłszy się bawić, czym się któremu podo-
bało. Zapłata, obroki, piwo, drwa, wszystko to punktualnie każdego od największego 
do najmniejszego dochodziło; miał w tym ten pan osobliwe jakieś upodobanie żywić 
ludzi, nie patrząc na nich.

On zaś sam mieszkał w Dolsku, miasteczku siedym mil odległym od Ciąże-
nia, o jednym dworzaninie, który zawiadował ludżmi i końmi, o dwóch lokajach, o 
dwóch hajdukach, o jednym strzelcu, o jednym kucharzu z kuchtą, o jednym cugu 
koni. Kiedy chciał dać jaką uroczystość obywatelom przyjaciołom (co się bardzo 
rzadko trafiało), pisał do marszałka, a ten z taką partyją dworu, jaką chciał mieć pan, 
przyciągnął do Dolska i po odbytej gali powracał do Ciążenia, w którym wyśmienicie 
sam sobie służył.

Gdy biskup miał być w Warszawie na sejm lub na inną jaką publikę przydłuższej 
rezydencyi potrzebującą, na trzy niedziele przed swoim wyjazdem kazał ruszyć dworowi, 
który traktem prostym z Ciążenia, wygodnie w karetach pańskich paradnych, wolnym 
krokiem ciągnął do Warszawy, a pan innym traktem, swoim szczupłym ekwipażem, bo 
tylko jedną karetą i jednym kuchennym wozem, pospiesza rączego albo czasem pędził 
pocztą. Po wyjeździe pańskim z Warszawy, regularnie dwór jego nie ruszał się prędzej 
aż we dwie niedzieli, biorąc sobie czas do ułożenia się i przygotowania w podróż takim 
porządkiem, jakim przybył do Warszawy, powracając do Ciążenia. Jeżeli zaś wypadło 
biskupowi na krótki jaki czas dopaść do Warszawy, obył się swoim lekkim pojazdem 
i usłużeniem, nie fatygując wielkiego, ciężkiego i rozkosznego dworu.

Drugi był Jerzy Fleming, podskarbi wielki litewski; ten cały dwór swój miał 
przy sobie i gdy z dóbr jechał do Warszawy, ciągnął z całym dworem albo złączonym, 
albo też na partyje, jedna po drugiej dzień za dniem następujące, podzielonym. Ale 
że to był z urodzenia Niemiec, indygena polski, nie lubił Polaków, tylko tyle, ile mu 
ich lubić interesa kazały. Dla czego, iż mu należało mieć przyjaciół między szlach-
tą, konserwował za dworzan szlacheckich synów obywatelskich, ujmując sobie tym 
sposobem szlachtę i czyniąc, popularność. Regestr tych dworzan był u niego wielki, 
ponieważ ich do stu i więcej liczono. Ale żadnego nie trzymał przy boku swoim; 
dawszy któremu u siebie służbę, zapisał w regestr dla pamięci, naznaczył pensyją, 
wicht i furaż dla koni i z takową asygnacyją odesłał do którego klucza dóbr swoich. 
Tam osadzony dworzanin nie miał więcej do czynienia, tylko wypasać siebie i konie 
swoje oraz handlować nimi. Czasem też używał ich do pomocy swoim gubernatorom, 
ekonomom i innym oficyjalistom w interesach granicznych i jarmarkowych. Kiedy 
zaś miał jaki interes na sejmik albo na trybunał, albo na sejm, potrzebujący forsy, w 
ten czas rozpisywał listy do swoich dworzan, aby się do niego tam a tam zjeżdżali. 
Gdy dworzanin stanął przed nim (ponieważ mało którego znał), pytał się go, kto 
jest? a gdy mu dworzanin odpowiedział, że jest jego sługa z tej a tej majętności szedł 
do regestru, a tam znalazłszy prawdę, odesłał go do marszałka, aby mu dał kwaterę i 
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wszelką wygodę; po skończonej potrzebie każdy znowu dworzanin powracał do swego 
siedliska, z którego przybył.

Przy boku swoim nie miał tylko dwóch Polaków: jednego marszałka, drugiego 
sekretarza; reszta oficyjalistów składała się z Niemców. Marszałka miał Polaka, stosu-
jąc się do zwyczaju krajowego, który jeszcze dotąd na tym urzędzie poważnym – dla 
uniknienia nienawiści u szlachty i utajenia ducha, wzmagającego się w Polakach, 
cudzoziemskiego – nie cierpiał Niemców; sekretarza Polaka dla języka polskiego w 
pisaniu listów. Z marszałkiem swoim miał kontrakt stołowy, któremu płacił co mie-
siąc tysiąc czerwonych złotych na wszelką ekspensę kuchenną bądź w domu, bądź 
na publice. Takim sposobem miał urządzoną i obrachowaną ekspehsę stołową i inne 
wszystkie ordynaryjne wydatki, z których lubo mogło się co okrawać zawiadowcom, 
ale już nic więcej szarpać szkatuły pańskiej nie mogli, i żeby sami nie szkodowali, 
pilnie doglądać musieli, aby nic na stronę nie szło, ani się nie marnowało, jak bywało 
po innych dworach, gdzie takowej ustawy nie znano. Gdyby zaś który ofіcyjalista dla 
zysku swego nadrabiał skępstwem, ujmującym tego, co gdzie należało, straciłby służ-
bę. Ale się taki przykład u Fleminga nie trafiał, bo i w osobach na funkcyje ranych 
wielką miał Fleming przezorność.

Kitowicz J. Opis obyczajów za panowania Augusta III. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 1951. – S. 409–
418. Мова польська.

№ 289

1751 р., травня 1. Москва. – Умови найму на службу гетьманом Кирилом 
Розумовським сілезького купця Іоганна Гіршберґера, “машинних діл май-
стра” із зазначенням розміру жалування, провіанту, обов’язків

Я, графъ Кирило Григоріεвичь Разумовскии, εя импεратор скаго вεличεства 
малороссійскій обоихъ сторонъ Днѣпра и Войскъ Запорожскихъ гεтманъ, дѣйст-
ви тεлніи камεргεръ, Акадεміи наукъ прεзидεнт, лεйб гвардиї Ізмайловского полку 
подполковникъ и разнихъ ординовъ кавалεръ, принял силεзскои нації інозεмца 
машинних дѣлъ майстера Іогана Фридриха Гиршбεргεра к сεбε в службу на три 
года на нижεслѣдующих кондиціях:

1
Строить εму, Гиршбεргεру, гдε повεлεно будεтъ, всякія машини и мεлници 

водя нія, на которихъ муку и пεрловую крупу молоть, доски пилить, сукни 
толчи, всякія камεння, к строεнію употрεбляεміε, полировать и точить, бума-
гу дѣлать и всε то, что до оних водяних машинъ и мεлниць касаεтся, дεлать 
будεтъ можно.

2
Денежного жалования опрεдѣляεтся εму триста рублεвъ на годъ, которое 

εму получит за пεрвую трεть наперед, а впред по прошεствий кождой трεти.
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3
Свεрхъ того опрεдѣляется εму, Гиршбεргеру, свободная квартεра, дрова 

и коляска дорожная с лошадми, εжεли онъ для работи будет куди послань, а 
провянту на годъ двадцят чεтвεртεй ржи, три чεтвεрти пшеницѣ, пять четвер-
тей яч мεню, пять четвертей овса, една четверть гороху, крупъ εдна чεтвεрть, 
грεшεвой една четверть, пшона одна четверть, овсяной двенадцят четвертей, 
солоду ячного три пуда, хмεлю чεтири пуда, масла коровного чεтири пуди, соли 
три пуда, свεчь салнихъ, живой скотини два быка, дой ная корова вовсε, которую 
при отпускε εго взят с нεго возврат но, два барана, двѣ свини, и пятнадцят 
вѣдер вина простого, а до Малоросіи и в Москву назадъ безденежной провозь, 
такожъ и для εго услужεнія два мужика и двε жεнщини на моεмъ коштѣ и на 
моεмъ содержаниї.

4
Для приказанной εму работи дать εму людεи сколко онъ трεбовать будεтъ, 

и εщε члвка особливого, которому над ними срогоε смотреніе імѣть.

5
Ежели же оной Гиршбεргεръ по прошεствії того срока дале служит не 

пожелаεтъ или я εво от себе отпущу, то дать εму надлежащои абшитъ съ 
пашпортомъ бεз задεржанія.

На копіи присланнои подписано тако: по приказу εго сіятелства колεжскои 
советникъ Григорій Тεпловъ

ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 10949, арк. 13 і зв. Копія з копії. Опубл.: Ділова документація Гетьманщини 
XVIII ст. – К., 1993. – № 44. – С. 92–93.

№ 290

1753 р., жовтня 4. Вольний. – Інструкція Вольновської воєводської канце-
лярії Осипу Пахомову про права та обов’язки сотенного голови

По указу εя імпεраторскаго вεличεства із Волновскои воεводской канцεляріи 
города Волногj однодворцу Осипу Ерѣмѣεву сыну Пофомову

Инструкъція
Быть тεбε Волновского уѣзду в сεлεхъ і дεрεвнях в Камεницкомъ, Люджи, 

в Катанскои і Вεрхолюджи сотεннымъ головою і поступать по нεжεслεдующимъ 
пунктамъ:

1.
Принять тεбε у бывшεго сотεнного головы у Тита Спасεного ннεшнεй 

новои рεвизіи імεнныя вεдомости і указы по расписному списку и, по приεмε, 
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тотъ росписнои списокъ при доношεнии за своимі руками подать в Волновскую 
воεводскую канцεлярию.

2.
По принεтымъ указам и впрεд по получεннымъ чинить нεпрεмεнноε 

ісполнεниε в нεмεдлεнномъ врεмεни.

3.
Вышεпоказаных сεл и дεрεвεнь со всεх написанных по ннεшнεй рεвизіи 

по jкладу ннε на втарую половину і впрεд подушныя дεнги собират с краиним 
радεниεм і нεусыпным попεчεниεмъ, нε запуская в доимку ни εдиныя копεики, 
со взысканіεм с тебя тои доимки со штрафомъ. А по взысканиі подушного збо-
ру дεнεжную казну в нεмεдлεнномъ врεмεни присылать за щεтом щεтчика и за 
надлεжащимъ і бεзопаснымъ конвоεм, при доношεниі сообща при том імεнныя 
вεдомости с кого взысканы будутъ в Волновскую воεводскую канцεлярию; а мел-
ничными і рибных ловεль з дεнгами высылат самих владεлцовъ, а в нεбытность 
их – прикащиковъ і старостъ в Волновскую воεводскую канцεлярию в указныя 
сроки нεпрεмεнно і нε ожидая для того из Волновскои воεводской канцεляриі 
нарочно посланныхъ. А свεрхъ настоящεго подушного окладу какъ тεбε і нико-
му ничεго нε искать і в тотъ зборъ не вступать под опосεниεм по силε указовъ 
штрафа і жεсточаишεго истεзания.

4.
Ежεли гдε явятца в сотни твоεи (от чεго Божε сохрани) моравыя язвы на 

людεх, о том, гдε она покажεтца, писать в Волновскую воεводскую канцεлярию 
в самои скорости, а мεжду тεмъ освидεтεлствовать подлεнными свидεтεлствы і 
будε подлεнно явитца, тотъ час чрεз нарочного репортоват і около тεхъ мεстъ 
по всεмъ дорогамъ і по малым стεжкамъ поставить крεпкиε заставы, дабы от-
нюдь никого проεзду і проходу чрεзъ тѣ мѣста і из нихъ и близъ оныхъ нε было; 
и имѣть при всεх такихъ караулах огни, а в которыхъ домεхъ та язва явитъся, і 
с тεх домов людεи вывεсть во jсобыε пустыε мѣста далѣε от жилья і околj их 
завалить и зарубить лεсомъ, дабы оныε никуда нε расходились, а пищу и питьε 
приносить и класть в виду от них і, нε дожидаясь их, темъ здоровымъ людεмъ 
отходить прочь нεмεдлεнно і никакого сообщεния с ними нε имѣть, чтоб они 
сами могли то взять бεз них, в чεмъ наиприлεжноε и радитεлноε со усεрдиεмъ 
імѣть тεбε в том стараниε под jпасεниεмъ за слабоε нεсмотрεниε по силε указов 
нε инj чεго, какъ смεртныε казни. Також, гдε учинитца скоцкои и лошадинои 
падεжъ, то тот час в тεх мѣстах самому осмотрεть и освидεтεлствовать и по 
свидεтεлству то мεсто оставить караулами и ис того мѣста здоровым скотомъ 
нε спущать и поступать о том какъ указы повεлεваютъ нεпрεмεнно, и в Вол-
новскую воεводскую канцεлярию тот час рεпортовать.

5.
Ежεль дε гдε (от чεго Божε сохрани) учинитца пожар, то обыватεли для 

спомо жεния і утушεния того пожара были з бочками, с вεдрами, с тапорами и 
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с протчимъ тому подобнымъ орудиεмъ, чεго ради кому с чεмъ на тотъ пожаръ 
итить росписать по воротамъ, смотря по имущεству, чтоб от того обыватεлεмъ 
нε учинилась разорεния і убытка і обявить всεм обыватεлям, чтоб они от того 
імεли вεликоε опасεниε и в лεтнѣε врεмя на дворах своих і на кровлях в кадках 
воду (і в лεтнѣя врεмя) ізбъ и бань не топили, а для варεния пищи зделали б 
пεчи особыя в отдалεниі от жилья. Також в стεпях, в лεсах огня нε расклады-
вали і имѣли б в том смотрεниε, какъ о томъ указами повεлεно.

6.
Ежεли марширующия чрεзъ твою сотню будутъ следовать полки іли 

команды і учнутъ требовать провианта, фуража, хотя по указу, то онымъ не 
довать, и с теми указами велеть явитца в Волновскои воεводскои канцεляріи, а 
ежεли будутъ брать натурою о том тебε прεдставлять в Волновскую воεводскую 
канцелярию доношεниемъ со обстоятелствомъ. А когда по указом потрεбно 
будетъ із однодворцовъ работников пеших іли с лошадми и оным работникамъ 
давать велεно по плакату в летнѣя время с лошадю по дεсяти, а без лошадеи по 
пяти копѣεкъ на дεнь, а о подводах, буде где на ямах, а гдѣ ямовъ нεтъ, довать 
уѣздныя подводы да пεрвых ямовъ, выбирая іс тамошнихъ жителеи по jчεрεди 
и за те подводы брать прогонныя денги за каждою лошад зимою по дεнги, а 
в лѣтнѣя врεмя по копεики на вεрсту, а за простои свεрхъ оных прогоновъ 
брать по вышеписанному, какъ опрεделено, і работникамъ, которыя будутъ с 
лошадми.

7.
Всεмъ обыватεлѣмъ обявить εя импεраторскаго вεличεства указом і взят у них 
по силе указовъ скаски, нε имѣεтца л у них бεглыхъ драгунъ, салдатъ, матрозовъ, 
рεкрутъ, лантмилицъ, також бεглых же чьих помεщицких людεи крεстьянъ і 
пришлых без пашпортовъ, і взявъ тε скаски, подать в Волновскую воеводскую 
канцεлярию, і впред подовать εжεнеделно нεотмεнно, опасая сεбя нεотмεнного 
по указомъ штрафа, и будε гдε явятца чьи люди крεстьянε и протчих чиновъ без 
пашпортовъ іли хотя и с пашпортами, а в тεх пашпортахъ сроки минули, тεхъ 
с тεми пашпортами і з жεнами и з детми взяв, присылать жε под карауломъ в 
Волновскую воеводскую канцелярию при доношении. Тако ж где явятца воры 
и разбоиники, тех ловить и присылать по тому ж в Волновскую воεводскую 
канцεлярию под крεпким карауломъ. Буде же пачε чаяния гдѣ увεдаεш их во-
ровскую партию, то к поимкε ихъ старатца какъ возможно и для того смотрεния 
выбрать в сотни своей обещиковъ, і о том в оную Волновскую воεводскую 
канцεлярию репортовать и поступать по силе указовъ.

8.
Ежεли будεтъ кому от кого чинитца обиды или разорεниі то о недопущεниі 

да того імѣть защищεніε і в поимкε противниковъ трεбовать ко вспоможεнию 
сторонних людεи сколко надлεжитъ употреблять, а в случаε нεвозможности тре-
бовать от стоящих лантмилицкого Рылского полку камандъ, і тѣхъ разаритѣлεи, 
ловя, присылат общε с просителми в Волновскую воеводскую канцεлярию, 
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которым въ их обидах по силе εя імператорскаго вεличεства указов удовол-
ствованы быть имεють.

9.
Буде хто в сотни твоеи обыватели пожелаютъ куда εхать для своихъ ли-

бо какихъ нуждъ іли работъ, таким для взятья пашпортовъ велеть являтца в 
Волновскои воеводскои канцеляріи, а без пашпортовъ отнюд ездить запретить, 
чего тεбε в томъ наблюдать.

10.
Ежεли гдѣ и у кого явятца іли хто приведет лошадеи и протчεи скотъ 

воровскои или приблуднои и тотъ скотъ с теми приводцы присылать в Волнов-
скую воеводскую канцелярию при репортахъ, понεже за нεобявлεниε того скота 
многия обыватели впадаютъ в напрасноε разорεниε.

11.
Ежели в блудномъ падεніи хто явитца из жεнъ, із дεвокъ і будутъ бεрεмεнны 

или родятъ, тех присылать в Волновскую воεводскую канцεлярию под карауломъ 
общε с теми, на кого із мужεска пола показывать будутъ.

12.
Понεжε в губернаторскомъ и воεводском наказε в 24-м пунктε напечатано 

никакихъ зборовъ і доходовъ собою ни с когj нε имать і вновь нε накладывать 
под штрафомъ прежних о том указовъ, а понεжε в Волновскои воεводскои 
канцеляріи нεбεзъизвεсно, что прошлых лεтъ таможεнного кабацкого і протчих 
зборовъ вεрныя зборщики с однодворцовъ нεзнаεма какия поборы накладывали, 
того ради в сотни своеи смотреть тεбε накрεпко, εжели вεрныя зборщики іли 
откупщики такия будутъ наклады подворно без указу чинить, тεхъ, ізымавъ, 
приводить в Волновскую воεводскую канцелярию і о том во всѣй своεи сотни 
обявить всεмъ обыватεлεмъ, чтоб они о том вεдали, і будε какия імъ обиди на-
ходятца, тех б просили в Волновскои воеводскои канцεляріи, которым та обида 
награждεна быть імѣεтъ.

13.
Тεбε ж смотрεть крεпким смотрεниεмъ, чтоб в сεлεх і дεрεвнях і в черкаских 

слободах поселившихся в Волновском уѣздε вином, медом, пивом и протчим 
пьяным напитком нихто не корчεмствовал і на сторонах в слобоцких полках і 
нигдε покупкою в домъ свои не привозили і оным нε шинковали, також никто 
б в нεзаклεимεнныя кубы і казаны вина не курили, а будε хто вином, медом и 
пивомъ и протчим пьяным напитком будет корчεмствовать і хто оноε покупать 
и с стороны привозить будетъ тех с тεм напиткомъ ловить і приводит в Вол-
новскую в[оεводскую] к[анцεлярию], також, εжεли гдε явятца нεзаклεимεнныя 
кубы и козаны, оных с теми кубами и козанами брать и присылать в Волновскую 
в[оεводскую] к[анцелярию] при рεпортах под крεпким карауломъ.
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14.
Ежεли гдε партикулярная соль от кого будεтъ продоватца і хто купит, 

будетъ тεх ловить и приводить с тою солью и кεмъ она вεзεна будεтъ, с продав-
цами в Волновскую воеводскую канцεлярию тотчасъ і смотрεть того накрепко, 
опасая себя за слабоε смотрεниε неотмεнного по указам штрафа.

15.
Да тεбε жъ освидетелствовать, нε имѣεтся ль гдѣ нεположенных в оклад 

мεлницъ и протчих заводов, и εжεли по свидетелству твоεму явитца, то о том 
с обстоятелством в Волновскую воеводскую канцεлярию репортовать, при томъ 
тεх владεлцовъ присылать в Волновскую канцεлярию.

16.
Тεбε жъ накрεпко смотреть чтоб на учрεждεных по силε εя імпεраторскаго 

вεличεства указов для прεдосторожности от пожарныхъ случаевъ і поим-
ки зажигателѣи заставах, в слободах, в сεлεх і в дεрεвняхъ, на проεздах і по 
пεрεулкамъ потрεбнымъ числомъ людми крεпкия караулы, над каторыми почасту 
нεусыпное смотрεниε імѣть, чтоб на тεхъ заставахъ всεгда безотлучно были і 
будучи на карауле не спали и зажигателѣи і шεтающихся подозритѣлных людеи 
присматривали, і εжели гдѣ усмотрεть, оных ловили і тот час тебе обявляли, 
а тебе оных за конвоεм присылать в Волновскую канцелярию при рεпортах. 
А для осмотру оных карауловъ почасту в ночь εздить тебе самому обще со 
обεщиками и, εжели гдѣ усмотришь на карауле спящего чесового, оного при 
собраниі протчих караулщиковъ, жестоко штрафовать ботожьεмъ і протчим 
потому подобнымъ. Також, где наедишь по улицы іли на дворех непристоиные 
какие блядския сходбищи, крики и драки, оных, кто б ни был, лавить і при-
водить во jную ж канцелярию і обывателемъ всемъ под жεстоким штрафом 
подтвεрдить, чтоб по улицам і в домεхъ никакого непристоиного крику и дракъ 
не было. На тεх жε караулах імѣть обыкновенные деревянныя трεщетки і ежели 
гдѣ учинятся (от чего Боже сохрани) пожарнои случаи и другая какая тревога 
іли присмотренныя воровския и протчия подозрителныя люди лавить […], не 
допускать будутъ, тогда какъ в тε трεщεтки, тако усмотря по обстоятεлству і в 
колокала, бить, дабы ту трεвогу на других караулах і в домεхъ слыша, к тому 
мѣсту какъ наискорεя збεжались і помощь всякую чинили. Будε жъ кто с ка-
рауловъ і из домовъ на ту трεвогу нε придεтъ, а кто, хотя і приидεтъ, до поздо, 
за то тε жεстоко штрафованы будутъ по εя імпεраторскаго вεличεства указомъ. 
Чего ради о томъ всεмъ обывателем обявить с подпискою.

17.
Будучи тεбε в сотни своεи поступать по вышεписанным пунктам и ука-

зомъ во всεмъ нεпрεмεнно по присяжнои должности, обид і налогъ и разорεния 
никому нε чинить и взятковъ никакихъ не имать под апосεниεмъ неупусти-
телного штрафа і жεсточаишεго наказания. Ежεли ж что в гдръствεнных делах 
подлεжать будεтъ таиности, онаго отнюдь в партикулярныхъ писмахъ никому 
нε писать, нижε к тому от кого отправлεнъ, кромε настоящих рεляцеи, а εжεли 
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какоε прεпятствиε от кого [то]му или іному будεтъ εгj делу, то писать волно 
куда […] кто разсудитъ, толко упоминая о вручεнномъ εму дεлѣ гεнεрално, от 
чεго оному поврεждεниε εсть. Так жε, εжεли случатся дεла посторонниε, таинѣ 
подлεжащиε, а в рεляцияхъ к тому от кого отправлεнъ писать будεтъ за каким 
подозрεниεмъ нεвозможно, то волно писать кому в том повεрить, а о вручεнном 
своεм никакъ інакъ толко какъ вышε писано под жεстоким наказаниεмъ по 
винε прεдступлεниε.

ЦДІАК, ф. 1793, оп. 1, спр. 43, арк. 1–5. Чернетка.

№ 291

1756 р., квітня 29. – “Сказка” про службову кар’єру генерального військо-
вого осавула Петра Валкевича

Я, нижεподписавшійся, εнεралній воисковій асаулъ по високому ордεру 
εго яснεвεлможности в Гεнεралную воисковую канцεлярию далъ сию сказку о 
службахъ моихъ, з какого году дѣиствитεлно служить началъ и какъ до ннѣ в 
службахъ находился и нахожусь, а имεнно:

Вступилъ я в службу (окончивъ полскиε и латинскиε школи) εщε в 1708 го-
ду в полку Стародубовскомъ, яко тамошніи жилεцъ и из прεдковъ моихъ 
родимεцъ, когда в томъ полку εщε билъ полковникомъ Скоропадскій, бив-
ший потомъ гетманъ. Служил жε я попεрва в чину значковихъ товарищεи и 
билъ з гεтманомъ гпдномъ Скоропадскимъ на щасливой Полтавскои баталѣи 
1709 году и опрεдѣлεнъ заразъ посля того в Гεнεралную войсковую канцεлярию 
канцεляристомъ к дѣламъ, а послѣ и рεεнтомъ той жε канцεляріи былъ. И гдε тол-
ко гεтманъ гпднъ Скоропадскіи в походахъ бивалъ з воиском малороссійскимъ, 
и когда он жε билъ два раза и у двора монаршого в Санкт-Питεрбурху и в 
Москвѣ, я всεгда билъ и служилъ при нεмъ нεотлучно 1722 году до пεрвихъ 
числъ юля.

Когда жε онъ, гεтманъ гпднъ Скоропадскій, тихъ чисεлъ умрε, а по смεрти 
εго присланною високомонаршою грамотою вεлεно править в Малои Россіи 
наказному гεтману, тогда бившому чεрниговскому полковнику Павлу Полубот-
ку, общε з гεнεралною старшиною, то я продолжалъ службу в Гεнεралной жε 
войсковой канцεляріи в чину том жε рεεнтскомъ управлεния дѣлъ до εлεкции в 
гεтмани полковника миргородского Апостола 1727 году, а и по εлεкціи жъ гεтмана 
гпдна Апостола в том жε званіи билъ. А когда онъ, гпднъ гεтманъ, з таинимъ 
совεтникомъ и минѣстромъ, εлεкцию εго производившимъ гпдномъ Наумовимъ, 
посилали избраниε з разнихъ чиновъ в гεнεралную старшину кандидатов, то в 
томъ числѣ вибрали и мεнε в чинъ εнεралного писарства пεрвимъ кандидатомъ, 
и отправили тиε вибори в Государствεнную колεгию иностраннихъ дѣлъ, того 
жъ 1727 году в окончаніи на 1728 годъ, при своихъ прεдставлεнияхъ.

А мεжду тимъ в 1728 году оставилъ я правлεниε Енεралной войско-
вой канцεляріи из чину рεεнства будучи, опрεдѣлεнъ въ чинъ бунчуковихъ 
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товарищεй, служилъ какъ въ воинскихъ нарядахъ так и в коммисияхъ разнихъ. 
Мεжду протчіими и въ 1732 году іюня пεрвихъ числъ од гεтмана и кавалεра гпдна 
Апостола посиланъ былъ по указу до гпдна гεнεрала-аншεфа и кавалεра фонъ 
Вεизбаха на линѣю к крεпости Святои Параскεвіи для конфεрεнціи о дѣлахъ 
государεвихъ разнихъ, к линѣи касаючихся, и о прεдосторожности од кримскихъ 
движεній и о нѣкоторихъ прεдприятиях к походу в полку. Того ж 1732-го году 
сεптεврия з пεрвихъ числъ, окончавъ тиε дѣла на линѣи одправлεнъ билъ за 
Днѣпръ по присланной высокомонаршεй грамотѣ од гεтмана гпдна Апостола по 
конфεрѣнціи з тим жε гпдномъ гεнεраломъ Вεизбахомъ и билъ общε з гпномъ 
фон Штофεлεмъ, что былъ гεнεралъ лεитнантъ в розборѣ мεжи государствεнной з 
полскою стороною, начав од Днεпра, по рεки Тясмику к Чорному лѣсу и далεи ажъ 
до рεки Бога. Когда всѣ российскиε городки, сεла, дεрεвнѣ, хутори, млини, лѣси 
и протчиε угодия, поляками чεрεз мεжу захвачεнниε, по тои коммисіи отискали 
по прεжнεму к Россійской дεржавѣ, о чεмъ и ланкарту, мною сочинεную и рукою 
моεю подписанную, од гεтмана гпдна Апостола одосланно в Государствεнную 
коллεгию иностраннихъ дѣлъ при писмεнномъ прεдставлεніи.

По смεрти жε гεтмана гпдна Апостола за правлεния в Малой Россіи глав-
нихъ гпдъ гεнεраловъ присутствовалъ я у дѣлъ члεном в Гεнεралномъ судѣ 
з брεгадирами Сεмεномъ Полозовимъ и князεмъ Андрεεмъ Боратинскимъ и 
гεнεралнимъ обознимъ Лизогубомъ, а послѣднюю болшую комиссию исправлялъ 
мεжду окончаниεмъ войни з турками, в содεржаніи триста тисячной казεнной 
сумми, особливо по указу в Глуховъ присланной, на армεйскиε эrспεдиціи опрε-
дѣлεнной.

И такъ дошолъ службою всεгдашнεю до 1739 году во врεмя походу 
под Хотѣнъ, а в томъ походε, нε доходя Бεлой Цεркви, гεнεралъ-аншεфъ и 
кавалεръ гпднъ графъ Румянцов, правившіи тогда Малою Россиεю, учинилъ з 
малороссійскими чинами вибори вновъ на вакансовиε мѣста в гεнεралную стар-
шину, и мεжду протчими вибранъ я в чинъ гεнεралной старшини, в гεнεралниε 
асаули, а в 1741-м году по томъ вибору конфирмованъ в тотъ чинъ гεнεралного 
асаулства височайшимъ имεннимъ указомъ εя импεраторскагj вεличεства. В 
которомъ чину, продолжая мою службу од 1741 году билъ управлεния Енерал-
нои войсковой канцεляріи члεномъ з гεнεраломъ лεйтεнантомъ и кавалεромъ 
гпдномъ Бибиковимъ, а по смεрти εго з другими члεни у того ж правлεния до 
εлεкціи ннѣшнεго яснεвεлможного гпдна гεтмана и разних ординовъ кавалε-
ра сиятεлнѣишого графа Кирилла Григорѣεвича Разумовского, которого по 
конфирмаціи в тоε достоинство высочайшимъ указомъ εя импεраторскагj 
вεли чεства, опрεдѣлεнъ билъ я от εго яснεвεлможности во управлεниε тои 
жε Енεралнои войсковой канцεляріи члεномъ, а потомъ из правлεния оного 
по високомонаршои грамотѣ ордεромъ εго яснεвεлможности одправлялъ я в 
Кіεвъ на слѣдствіε по сεкрεтнои коммисіи з гспдномъ гεнεраломъ-аншεфомъ 
и кавалεромъ Лεонтиεвимъ, которую окончавъ, зново управлεнія Енεралной 
войсковой канцεляріи находился дѣиствитεлно. Когда жε εго яснεвεлможность 
прибилъ в Малую Россию, то по ордѣру εго ж яснεвεлможности былъ я в 
отправлεнію эrпεдиціи строεния Батуринского и при томъ окончалъ давную 
комиссию, од дεсяти годовъ продолжавшуюся, о наборѣ в воεнноε врεмя во 
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всεй Малои Россіи воловъ и протчого и о заплатѣ за оноε. Мεжду тим жε од 
εго яснεвεлможности вдругоε посиланъ билъ в Киεвъ по височайшой грамотѣ 
монаршой к тому ж гεнεралу-аншефу и кавалεру Лεонтиεву для учинεнія со-
гласно приговора о снятіи лишнихъ заставъ по граници, что и учинεно. А з 
1752 году при отεздѣ εго яснεвεлможности ко двору монаршому опрεдѣлεнъ я 
високимъ εго ж яснεвεлможности ордεромъ во управлεніε Енεралного войско-
вого суда и протчіими, гдѣ нахожусь и ннѣ, продолжая службу по чину моεмъ 
пεрвимъ члεномъ.

И за такиε мои служби, когда по ордεру εго яснεвεлможности, которимъ 
вεлεно на два вакуючиε чины εнεралнихъ судεйствъ вибрать кандидатовъ, то 
вибранъ я в гεнεралниε суддѣ в кандидати мεжду пεрвими на пεрвоε мѣсто 
од всѣхъ чинов за подписомъ, какъ од господъ εнεралной старшини, такъ и 
полковниковъ, бунчуковихъ товарищεй, полковой старшини и сотниковъ, якиε 
вибори при рεпортѣ εго яснεвεлможности и поданы.

И тако з начала вступлεния моεго в службу, якъ вищε значитъ, досεлѣ чрεзъ 
сорокъ шεсть годъ служилъ какъ свято усопшимъ прεдкамъ εя импεратjрскагj 
вεличεства, такъ служу и всεмилостивѣйшой государынѣ εя импεраторскому 
вεличεству вѣрно бεз всякого порока з нεпрεмѣнностию.

Къ сεй сказкѣ подписался гεнералнии асаулъ Пεтръ Валкεвичъ

ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 14037, арк. 63–64 і зв. Оригінал.

№ 292

1756 р., червня 23. Чернігів. – Відомості про власну службову кар’єру пол-
ковника чернігівського Івана Божича, надані на вимогу Генеральної вій-
ськової канцелярії разом з послужними списками полкової старшини

Ордεромъ Гεнεралной войсковой канцεляріи, получεннимъ в полковой 
Чернѣговской канцεляріи сεго году мая 30 д, вεлѣно от бунчуковихъ и вой-
сковихъ товарищεй, в полку Чернѣговскомъ житѣлствующих, о которих при 
ономъ ордεрѣ рεεстръ приложεнъ, потрεбовать писмεнних сказокъ, хто с нихъ 
имεнно, с которого года в службу вступилъ и в какихъ походахъ, комиссіяхъ и 
дѣлахъ и в какихъ чинах должностю службу продолжалъ, и в настоящій чинъ с 
какихъ званій опрεдѣлεнъ, и, собравъ от всѣхъ тѣхъ такови сказки, присълать 
при рεпортѣ в Гεнεралную войсковую канцεлярию, особливо ж и мнѣ противъ 
вищεписанного о службахъ в Гεнералную канцεлярію прεдставит во исполненіε. 
Которого Гεнεралной войсковой канцεляріи ордεра, за опредѣлεніεмъ полковой 
Чεрнѣговской канцεляріи, для взятія по рεεстру от бунчуковихъ и войсковихъ 
товарищεй о службахъ ихъ писмεнних сказокъ, нарочниε значковиε полку Чер-
нѣгов ского товарищи посилани были, и какови и мы нарочними, и от которих 
бунчукових и войскових товарищεи взяти сказки, оніε всѣ з рεεстромъ и с 
показаніεмъ в томъ, зачεмъ и от кого εщε таковихъ сказокъ мѣти нарочними 
нε взято, при сεмъ в Гεнεралную войсковую канцεлярію посилаются.
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А при том и о сεбѣ доношу, что я по смерти отца моεго, сεрбскаго пол-
ковника Пантεлимона Божича, в високославную Россійскую импεрію εщε в 
1704-м году прошεдшого, и во всѣхъ бывшихъ от того года походахъ вѣрно 
всεроссійскому прεстолу служившаго, εщε в молодихъ моихъ лѣтах будучи на-
чалъ служить, и яко по болшой части находился в Санъктъ-Пѣтεрбургε, такъ εщε 
1715 году jт εго импεраторскаго вεличεства блажεннія и вѣчнославния памяти 
государя импεратора Пεтра Вεликаго, самодεржца всероссійскаго, с указними 
нужними дѣлами посиланъ былъ в Москву в Сεнатскую кантору, а посля того 
в 1719 году отправлεнъ жε былъ от εгj импεраторскаго вεличεства з указа-
ми к посиланному в томъ году в Цεсарію гпдну гεнεралу фон Вεзбаху, отколь 
возвратившись, с начала учрεждεния полку Сεрбского началъ служить в ономъ 
полку з ранга капитанскаго и былъ въ разнихъ многихъ по полку комисияхъ. 
В 1729-м отправълεнъ былъ по инструкціи от гспдна гεнεрала-фεртмаршала 
и кавалεра князь Михаила Михайловича Галицина для описѣ зεмεль, лεжащих 
около Тора и Бахмута, в якую коміссію такъ и инжинεрныε афицεры яко и 
команди драгунския и козачия в нεмаломъ числѣ людεй для охранεния от 
нεприятεлεй были мнѣ дани, в коεй коміссіи находился тотъ 1729 и 1730 годъ. 
Посля ж тѣхъ годовъ обрεтεлся чрεзъ два 1734 и 1735 года в полскомъ походѣ, 
а оттоль возвратясь, был жε с полкомъ сεрбскимъ в 1736-м году в кримскомъ 
походѣ, с коεго пришεдши того ж года в окончаніи посиланъ былъ в Вεнгрію и 
Трансилванію для вεрбования з тамошнεго народа в службу εя импεраторскаго 
вεличεства людεй, гдѣ в поручεнномъ дѣлѣ рεвностнихъ моихъ с усεрдиεмъ при-
лагалъ трудовъ. А εгда оттоль в 1738-м году прибылъ з навεрбованними людми 
в Кіεвъ, то и паки з данною мнѣ инструкціεю от гεнεрала-фεлдмаршала Миниха, 
в силѣ высочайшихъ имяннихъ указовъ состоявшоюсь, отправълεнъ былъ в 
Сεдмиградскую зεмлю для тайних и по тогдашнимъ воинскимъ конюктурамъ 
вεсма нужнѣших дѣлъ, якиε дѣла, что вεлѣно производить вεсма з вεликою 
осторожностію и содεржать в висшεмъ сεкрεтѣ, для того к сочиненію о томъ 
рεпортовъ и цифра мнѣ при той тайной инструкціи дана. По якой комиссіи 
ко мнѣ на имя моε и указы имянніε из високого εя импεраторскаго вεличεства 
кабынета били присилани, мεжду чεмъ особливо вεлѣно ж мнѣ и в службу 
паки вεрбовать з тамошнεго народа и отправлять в Россію, в якихъ важнихъ 
коміссіях такъ до окончанія 1738 году яко и в 1739 году находился и отправлялъ 
поручεнниε дѣла з найвозможнѣйшимъ тщаниεмъ и нεпоколѣбимою присяжнои 
моεй должности вѣрностію. За якоε усεрдиε нε толь что в 1738 году пожалованъ 
маіоромъ, но и вящщою многократними ордεрами обнадεжεнъ мілостію.

По возвращεніи жъ оттоль пожалованъ в томъ жε полку полковникомъ 
и в томъ чину в 1741 году былъ в походѣ лифляндскомъ и во всѣхъ прописан-
нихъ походахъ, такъ противъ турокъ, яко и противъ швεдовъ, в баталѣяхъ сεбε 
употрεблялъ нε щадя и послѣднεй капли кровε.

За такіε мои вѣрніε и долговрεмεнніε службы, какъ скоро милосεрдій Бгъ, 
призрѣв свишε на Россію милосεрдимъ окомъ и восхотѣл утѣшить от нашεдшεй в 
тогдашнεε врεмя пεчали и горчайших слεзъ, возвεлъ εя импεраторскоε вεличεство 
на наслѣдній всεроссійскій импεратоскій прεстолѣ, то того жъ 1741 году ноября 
мця имяннимъ высочайшимъ εя импεраторскаго вεличεства указомъ вεлѣно 
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мнѣ из Виборха прибыть в Санктъ-Пѣтεрбургъ, и тогда, за прібитіεмъ, по высо-
чай шεй εя импεраторскаго вεличεства милости пожалован полковникомъ, а по 
маломъ врεмεни опрεдѣлεнъ в полкъ Нѣжинскій, а посля и в Чεрнѣговскій, 
и от того врεмεни, полковникомъ малороссійскимъ находясь, отправлялъ 
многиε внутрεнниε поручаεмиε службы да и ннѣ по чину моεму дѣла исправно 
отправляю.

Полковникъ чεрнѣговскии Іванъ Божичъ

ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 14037, арк. 176 і зв., 170 і зв. Оригінал.

№ 293

1758 р., березня 4*. C.-Петербург. – Універсал гетьмана Кирила Розумов-
ського сотнику роменському Івану Маркевичу на чин лубенського полко-
вого обозного

Гпдамъ гεнεралнимъ малороссиискимъ старшинамъ, полковникамъ, бун-
чуковимъ товарищамъ, а особливо полковнику лубεнскому, старшинѣ, полковим 
сотникамъ з сотεнними старшинами і всѣмъ, кому о сεмъ вѣдат надлεжитъ, 
обявляεтся

Понεжε обознии полковои лубεнскии Іванъ Кулябка по имянному εя 
импεраторскаго вεличεства указу пожалованъ в полкъ Лубεнскии полковни-
комъ, мѣсто жε полкового обозничεства состоитъ тεпεръ на вакансѣ, а на-
ша Гεнεралная воисковая канцεлярия, чрεзъ присланноε к намъ доношεниε, 
признаεт быть к тому чину обозничεства достойним сотника ромεнского Івана 
Маркεвича, прεдставляя при томъ о атεстатѣ, даномъ εму в прошломъ 1757 годѣ 
з полковой Лубεнской канцεляріи, з засвѣдитεлствованиεмъ долговрεмεнних εго 
служεбъ, одправлεннихъ имъ, сотникомъ, какъ в воεннихъ походахъ и другихъ 
командированиях, такъ і в поручаεмих εму от полковои Лубεнскои канцεлярии 
разних исправлεнияхъ, и что онъ при всεмъ томъ і в управлεніи сотεнного 
уряду обыходился добропорядочно, рεвностно и бεзподозритεлно, за что, какъ 
висшε значитъ по мнѣнию Гεнεралнои воисковои канцεлярии, достоинъ того 
чина обозничεства полкового лубεнского.

Того ради ми, гεтманъ и кавалεръ, по тому нашεй Гεнεралнои воисковои 
канцεляріи удостоεнию і вѣдая достоинство оного Маркεвича к тому чину, дан-
ною намъ от εя импεраторскаго вεличεства властию опрεдѣляεмъ εго, сотника 
Іван Маркεвича, обознимъ полковим лубεнскимъ и привεст εго от нашεи 
Гεнεралнои воисковои канцεлярии в томъ чину в вεрной εя импεраторскому 
вεличεству службѣ к присягѣ прεдлагаεмъ даби гεнεралниε старшина, пол-
ковники, бунчуковиε товарищи, а особливо полковникъ лубεнскии, полковая 
тамошния старшина, сотники того полку з сотεнними старшинами и протчиε 

* Датовано за датою запису до книги протоколів вихідної кореспонденції Генеральної вій-
ськової канцелярії.
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чини, о таком нашεмъ опрεдѣлεніи вѣдая, признавали εго, Івана Маркεвича, 
настоящим обозним полковим лубεнскимъ. Онъ жε, полковои лубεнскии обо-
знии Маркεвичъ, командиру своεму полковнику лубεнскому, что принадлεжитъ 
к службѣ εя импεраторскаго вεличεства, должεнъ бить послушним и з протчи-
ми жε полковими старшинами поступат обходитεлно. А по должности своεго 
чина над подчинεнними εму артилεриискою старшиною и служитεлми имѣт 
прилѣжноε надмотрѣніε, чтоб они всякъ должност свою исправно отправля-
ли да и артилεрию полковую и імѣючуюсь в сотεнних того полку городкахъ з 
εя припаси, з вѣдома и наставлεния гпдна обозного воискового гεнεралного и 
полковничεго, всεгда в как наилучшεмъ содεржат состояніи.

Во утвεрждεниε сεго и сεи унѣвεрсал за подписом нашимъ и при пεчати 
националнои малороссиискои данъ.

На подлинном тако: гεтманъ графъ К. Разумовскии

ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19245, арк. 26 і зв. Копія.

№ 294

1758 р., березня 18*. [Лубни]. – Донесення полковника лубенського Івана 
Кулябки гетьману Кирилу Розумовському з проханням затвердити проект 
“національного герба” для виготовлення сотенних корогов Курінської та 
Жовнинської сотень, а також для уніфікації корогов “и в других сотнях” з 
використанням синьо-жовтої кольорової гамми

Яснεвεлможному высокоповεлитεлному гпдну, гпдну Малія Россіи обоихъ 
сторонъ Днεпра і Воискъ Запорожскихъ гεтману, ея импεраторскаго вεличεства 
дѣйствитεлному камεргεру, импεраторскои Санкт-Пѣтεрбургскои акадεміи на-
укъ прεзидεнту, лεйбъ-гвардіи ізмаиловского полку подполковнику и обоихъ 
россійскихъ імпεраторскихъ jрдиновъ святихъ апостола Андрεя и Алеrандра 
Нεвского, такожъ полского Бεлого Jрла и голстинского святія Анни кавалεру, 
Россійской імпεріи графу Кириллу Григориεвичу εго сиятεлству Разумовскому 
в Гεнεралную войсковую канцεлярію

Покорнѣишоε доношεніε

Высокимъ Вашεй яснε вεлможности ордεром в полковои Лубεнскои 
канцεляріи минувшого 1757 году июля 20 д. получεннимъ мεжду протчим 
jнои полковой Лубεнской канцεляріи знать дано, яко чтоб на ісправлѣніε в 
ново jтдѣлεнную в полку Лубεнскомъ Курѣнскую сотню сотεнной корогви з 
скарбовои канцεляріи пятьнадцять рублεвъ дεнεг jтпущεно было. О томъ к 
гспдну подскарбію гεнε рал[ному]** посланъ а полковои би канцεляріи […] [по-
ложивъ] гεрбъ з εднои [сторони] […] по усмотрεн[…] сотню Жовнинскую […] 

* Датовано за датою надходження.
** Тут і далі документ пошкоджено.
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на сотничεство высокимъ […] должности унѣвεрсаломъ попросилεм] и в оную 
Жовнинскую сотню сотεнную корогву jт полковои Лубεнскои канцεляріи, 
в щεт жε возврату з скарбу войскового дѣнѣгъ, исправить, что полковая 
канцεлярія и ісполнить должность имѣεтъ. Однако, каковимъ образомъ jніε 
сотεнніε знамεна полковая канцεлярія здѣлать намѣрилась, до високого вашεи 
яснεвεлможности Гεнεралной войсковой канцεляріи усмотрεнія абрисъ при сεмъ 
вашεй яснεвεлможности в Гεнεралную войсковую канцεлярію к благоусмотрѣнію 
оная полковая канцεлярія прилагаεтъ и будεт ли оный аппробованъ или инако 
подѣлать приказано, что б мощно по тому ж и в другихъ сотняхъ одинакиε 
знамεна исправить повεлитεлного вашεй яснεвεлможности в рεзолюцию ордεра 
о томъ и на тѣ знамεна в обѣ, Курεнскую и Жовнинскую, сотнѣ отпуску дεнεгъ 
нижайшε просить.

Полковникъ лубεнскии Іванъ Кулябка
Писар полковыи Андрѣй Стефановъ

[Додаток. Опис прапора із зображенням національного герба]

Націоналныи гεрбъ

На свѣтло голубой долѣ с правой стороны по золотой зεмлѣ на знамεни 
росписанъ будεть и витушованъ пристоиними красками. Длиною жε оноε знамя 
имѣεтъ быть полтрεтя аршина шириною какъ у двоε полъ виходить будεтъ.

Полковникъ лубεнскии Іванъ Кулябка

ЦДІАК, ф. 51, оп. 1, спр. 1825, арк. 1 і зв., 4. Оригінал.

№ 295

1758 р., червня 16*. – Універсал гетьмана Кирила Розумовського Михайлу 
Андрійовичу Ханенку на чин військового товариша

Гспдамъ гεнεралнимъ малороссийскимъ старшинамъ, полковникамъ, бун-
чуковимъ товарищамъ, полковимъ старшинамъ, воисковимъ товарищамъ, сот-
никамъ з сотεнними старшинами і кому о сεмъ вѣдать надлεжитъ обявля εтся

Сεго июня 7-д із нашεй Гεнεралной воисковой канцεляріи присланнимъ к 
намъ доношεниεмъ прεдставлεно въ оную жε Гεнεралную канцεлярию Михаило 
Андрεεвъ снъ Ханεнко поданнимъ доношεніεмъ, прεдставляя о службахъ дεдомъ 
εго, обознимъ полковимъ киεвскимъ Фεдоромъ Ханεнкомъ, и отцεмъ εго ж 
Андрεεмъ Ханεнкомъ пεрво в званіи воисковихъ канцεляристъ, а посля в числѣ 
бунчуковихъ товарищεи вεрно и радитεлно по смεрть свою отправлεннихъ и 

* Датовано за датою запису до книги протоколів вихідної кореспонденції Генеральної вій-
ськової канцелярії.
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что дε і онъ, Михаило Ханεнко, пришεдши в возрастъ въ 1753-м году с повε-
лѣния нашεго принятъ былъ в Гεнεралную воисковую канцεлярию, а ннѣ дε, 
жεлая по примѣру прεдковъ своихъ службу отправлятъ воисковую, просилъ 
разсмотрεния об опрεдѣлεнии εго за служби дѣда и отца в число бунчуковихъ 
или воисковихъ товарищεй и о дачε на то званиε нашεго унѣвεрсала. И понεжε 
дε, по усмотрεнию Гεнεралнои воисковои канцεлярии, онои Михаило Ханεнко за 
службы прεдковъ εго в званіи, каковомъ из просимого имъ отправлять службу 
воисковую признаεтся способεнъ, для того прошεно о томъ нашεго разсмотрεнія 
и мы, гεтманъ і кавалεръ, по данной намъ от εя импεраторскаго вεличεства 
власти, означεнного Михаила Ханεнка по оному нашεй воисковой канцεляріи 
атεстату за служби прεдковъ εго опрεдѣляεмъ воисковимъ товарищεмъ і симъ 
нашимъ унѣвεрсаломъ прεдлагаεмъ, даби гпда гεнεралниε малороссийскиε стар-
шини, полковники, бунчуковиε і воисковиε товарищи, тако ж полковая стар-
шина, сотники і протчиε чини, о таком нашεмъ опрεдѣлεнии вεдая, признавали 
εго, Михаила Ханεнка, воисковимъ товарищεмъ. Онъ жε, воисковои товарищъ 
Ханεнко, в нарядахъ і отправлεнияхъ принадлεжащихъ служεбъ по примѣру 
протчих воисковихъ товарищεи должεнъ состоят в видѣнии нашεмъ и нашεи 
Гεнεралнои воисковои канцεляріи а в вεрнои εя импεраторскому вεличεству 
службѣ в томъ званіи к присягε εго, Ханεнка, привεдεно бъ от нашεи Гεнεралнои 
канцεляріи.

Для чεго и сεи унѣвεрсалъ за подписаниεмъ нашимъ і при нацѣоналнои 
малороссиискои пεчати εму, воисковому товаришу Михаилу Ханεнку, данъ.

На подлинномъ тако: гетманъ, графъ К. Разумовскии

ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19245, арк. 145 і зв. Копія.

№ 296

1758 р., серпня 11*. С.-Петербург. – Ордер гетьмана Кирила Розумовського 
полковнику і військовій старшині Ніжинського полку про відставку козака 
Батуринської сотні Василя Гайдука, який служив при дворі гетьмана гай-
дуком, з наданням йому чину значкового товариша

Гпдну полковнику нѣжинскому, старшинѣ полковои, сотникамъ того полку 
з сотεнними старшинами и кому о сεмъ вѣдатъ налεжит обявляεтся

Козакъ сотнѣ Батуринскои Василь Гайдукъ подал намъ доношεніε, кото-
римъ, показуя о продолжεнномъ имъ при домѣ нашεмъ в должности гайдуцкои 
чрεзъ восεмь годъ службѣ и, что ужε болѣε за наступившою старостю служит 
нε можεт, просилъ об опрεдѣлεніи εго в званиε значковихъ товарищεи со 
уволнεниεмъ от воисковихъ служεбъ нашεго разсмотрεния, и мы, гεтманъ и 
кавалεръ, по даннои намъ от εя импεраторскаго вεличεства власти, видя, что 

* Датовано за датою запису до книги протоколів вихідної кореспонденції Генеральної вій-
ськової канцелярії.
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онои Гайдук к отправлεнию впрεдъ службы воисковои по наступившои старо-
сти εго нε состоятεлεнъ, уволняεмъ εго от всѣхъ служεбъ с подвишεниεмъ за 
прεжніε службы звания значкового товариства, вслεдствиε чεго симъ нашимъ 
откровεннимъ ордεромъ прεдлагаεмъ дабы оного значкового товариша Василя 
Гайдука ни в какиε служби и командирования нε употрεбляно. Для чεго εму і 
сεи нашъ откровεннои ордεръ данъ.

На подлинном тако: гεтманъ графъ К. Разумовскии

ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19245, арк. 190 зв. Копія.

№ 297

1758 р., серпня 17*. С.-Петербург. – Універсал гетьмана Кирила Розумов-
ського військовому товаришу Івану Кулябці на чин бунчукового товариша, 
виданий на прохання полковника лубенського Івана Кулябки

Гспдамъ гεнεралнои малороссийскои старшинѣ, полковникамъ, бунчуко-
вимъ товарищамъ, старшинамъ, полковимъ сотникамъ з сотεнними старшинами 
и, кому о сεмъ вѣдать налεжитъ, обявляεтся

Гспднъ полковникъ лубεнскии Кулябка за доношεниεмъ, прεдставляя намъ 
о долговрεмεннихъ своихъ службахъ, просилъ рεспεктом о нихъ об опрεдѣлεніи 
старшого εго сина Івана Кулябку, которой εстъ ннѣ в званіи войсковихъ товарищεй, 
в бунчуковиε товарищѣ и о дачε на тотъ чинъ унѣвεрсала нашεго расзмотрѣния 
и мы, гεтманъ і кавалεръ, по данной намъ от εя импεраторскаго вεличεства 
власти рεспεкту на продолжεниε онимъ гспдномъ полковникомъ лубεнскимъ 
Кулябкою службы і за усмотрεнную во ономъ сну εго, воисковому товарищу Івану 
Кулябкε, к службѣ εя импεраторскаго вεличεства годность опрεдѣляεтъ εго, Івана 
Кулябку, бунчуковимъ товарищεмъ и симъ нашимъ унѣвεрсаломъ прεдлагаεтъ, 
даби гспда гεнεралниε старшини, полковники, бунчуковиε товарищи, старшина 
полковая, сотники і протчиε чини о такомъ нашεмъ опрεдѣлεніи вѣдая, призна-
вали εго, Івана Кулябку, бунчуковимъ товарищεмъ. Онъ жε, Кулябка, в нарядахъ 
і отправлεнияхъ принадлεжащихъ служεбъ по примѣру протчихъ бунчукових 
товарищεй должεнъ состоять в вεдѣніи нашεмъ и нашεи Гεнεралнои воисковои 
канцεляріи, а в вεрнои εя импεраторскому вεличεству службε в томъ чину к 
присязε привεдεно б εго, Кулябку, от нашεи Гεнεралнои воисковои канцεляріи 
в Глуховѣ. Во утвεрждεниε чεго и сεй нашъ унѣвεрсалъ за подписомъ и при 
националнои малороссиискои пεчати данъ.

На подлинном тако: гεтманъ графъ К. Разумовскии
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19245, арк. 204 зв. – 205. Копія.

* Датовано за датою запису до книги протоколів вихідної кореспонденції Генеральної вій-
ськової канцелярії.
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№ 298

1760 р., листопада 1. [Глухів]. – Універсал гетьмана Кирила Розумовського 
Київській полковій канцелярії про реорганізацію діяльності Генерального 
військового суду

Ея импεраторскаго вεличεства Малия Россії и обоихъ сторонъ Днѣпра, 
Войскъ Запорожских гεтман, дѣйствитεлній камεргεръ, импεраторской Санкт-
Пѣтεрбургской акадεмії наукъ прεзидεнтъ, лεйб-гвардії Измайловского полку 
подполковникъ и обоїхъ россійскихъ импεраторскихъ ординовъ святих апостола 
Андрεя и Алεrандра Нεвского, такожъ полского Бѣлого Jрла и олстинского 
святия Анни кавалεръ Россійской імпεрії графъ Кирилъ Разумовскій

Гпдну полковнику кіεвскому, житεлствующим в полку Кіεвском бунчуко-
вим това рищам, полковим того полку старшинам, сотникам, войсковим и знач-
ковим товарищам и всѣмъ, кому вѣдат надлεжит, сим нашимъ унѣвεрсалом 
прεдлагаεм

Имѣя ми всεвисочайшε от εя импεраторскаго вεличεства въвѣрεнную 
нам в Малой Россії гεтманскую власть, с таковим всεмилостивѣйшимъ εя 
импεраторскаго вεличεства в пожалованних за собствεнъноручним εя вεличεства 
подписаниεмъ грамотахъ в пεрвой 1749 году дεкабра 15д о избраніи гεтмана, а 
во второй 1751 году мая 22 на утвεрждεниε намъ гεтманского достоинства со 
изволεниεмъ, даби малороссійской народ лучшимъ порядком и совεршεнним 
радѣниεмъ управляεмъ и при своихъ издрεвлε приобрѣтεннихъ волностях и пра-
вах найлучшε охранεнъ и содεржан билъ, обязанна сεбε видим, оноε височайшоε 
εя импεраторскаго вεличεства соизволεниε приводит въ надлεжащоε исполнεніε 
к дѣйствитεлному сохранεнию утвεрждεнних Малой Россіи правъ и хотя ужε 
мы нѣкотор[ых]* правъ по судам малороссійскимъ распоряжεнія […], от коихъ 
каждой [до] волную чувствуεтъ ползу […] яко жъ въ Малой Россіи всѣ для […] 
нε в такомъ состоятъ распорядки, какъ в […] узаконεнно, а особливо главноε в 
Малой [Россіи] судноε мѣсто, названноε Гεнεралній судъ […] по аппεляциямъ 
от нижних судов множайш[…] дѣла собираются нε в надлεжащεмъ в сил[у…] 
основаніи ж нинѣ состоитъ от ч[εго] нε то […]доε почти того Гεнεралного суду 
[аппε]ляціи умножились, но и мεжду […] на п[ро]вождεнія дѣлъ частиε к нам 
заходят жалоби. По правам жε книги статута установлεнно для дѣлъ зεмскихъ 
суду зεмскому, для разбору о всякихъ злочинствах и криминалу подлεжащих 
дѣлахъ – градскому, да в случаи надобности в разоб[раніи] смѣжнихъ грунтовъ 
мεжεй – подкоморскому и […] аппεляция дозволεнна прямо в трибуналной судъ 
отк[…] жε в Малой Россіи и нεсходствεнно с правами и продо[лжи]тεлно для 
судячихся сторонъ ввεдεния аппεляціи ибо от сотεнного суда к полковому, а 
от полкового в [Гεнεрал]ній, а из Гεнεралного суда в Гεнεралную войсковую 
канцεлярию и к намъ происходят аппεляціи во всяком прεдписанном мѣстѣ 
трεбуεтся врεмεни на разсмотрεниε каждого входящого по апѣляциямъ дѣла, 
чрεзъ что обѣ судячиεсь сторони такиε дознаютъ трудности и мεдлѣнія о том 
всякому доволно извѣстно.

* Тут і далі текст пошкоджено.
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И сεго ради в прεсѣчεниε такових излишнj происходимих нинѣ аппεляцій, 
а к скорѣйшому доставлεнию всякому обижεнному справεдливости, найпачε 
жε в соблюдεниε всεвисочайшε утвεрждεнних Малой Россіи правъ пока и о 
протчіихъ малороссійских судах распорядокъ в силѣ правъ учинεнъ будεт нинѣ 
за нужнѣйшε почли ми судъ войсковій Гεнεралній в Малой Россіи учрεдит на 
слѣдующεм поправному узаконεнию основании 15 опрεдѣляεмъ нинѣ бит в при-
судствии в суду войсковом Гεнεралном двεнадцати пεрсонам; во пεрвих, двумъ 
судям гεнεралним, а с ними дεсяти пεрсонам, коихъ дεсяти вибират εжεгодно в 
полках малороссійскихъ ис каждого полку по одной пεрсонѣ, и даби из начала 
слѣдующого 1761 году в вишшεопрεдѣлεнном числѣ пεрсонъ в судѣ Гεнεралном 
засѣданиε к разсмотрεнию и рѣшεнию дѣлъ могло начатся. Для того, скоро по-
луча в полку Киεвъском сεй нашъ унѣвεрсалъ назначит к собранию в полковой 
город срокъ нε далѣε 10 слѣдующого дεкабра сεго году и на тот срокъ созват в 
полковую канцεлярию того полку старшинъ полкових, нε въ откомандированіи 
от полку состоящих, такожъ сотниковъ и значкових товарищεй, а особливо чрεз 
сотεнниε уряди дат знат бунъчуковим и войсковим товарищам, в том полку 
житεлство і владѣниε своε имѣющим, трεбуя чтоб они на то жъ означεнноε 
врεмя съεхалис и в полковую канцεлярию собралис и за таковим собраниεмъ 
всѣмъ общε вибират из бунчукових товарищεй или з старшинъ полкових, или 
из настоящих сотниковъ, житεлεй своεго полку и владѣниε в оном имεющих, 
одного пεрсону для присудст[вия в судε] Гεнεралном и то избраниε подписат, 
а кто то вибиранъ будεтъ к нам рεпортоват, а тому вибраному пεрсонѣ дат 
знат писмεнно, ч[тобъ] онъ, приуготовивъ сεбε, слεдовалъ въ Глухов и […] здεсь 
слѣдуючого 1761 году в гεнварѣ мсцѣ начавъ з 10 гεнваря 1761 году [должεн] 
бεзотлучно у того присудствия до будущого ав[густа] мсця. Впрεд жε на другиε 
года к п[εрв]ому из пεрсонъ в полках малороссійских назнач[εнныε] врεмя 
навсεгда εжεгодно августа мця [пεрвих] чисεлъ, чεго ради как будущого 1761, 
та[к] и посл[ѣдующихъ] годовъ заврεмεнно прεждε наступлεния августа мсця 
во всяком полку дават знат, что […]но до 20 числа августа всѣ того полку 
виш[у]помянутиε чини, какъ то: бунчуковиε товарищи, старшини полковиε, 
сотники, войсковиε и значковиε товарищи, имѣющиε в том полку своε житεлство 
и владѣниε, съεхалис сами в полковий городъ и в полковой канцεляріи общε 
таково жъ избраниε одного пεрсони из бунчукових товарищεй, или из стар-
шинъ полкових, либо сотников для присудствия в Гεнεралном войсковом судѣ 
бεзупуститεлно чинили, и тому вибранному пεрсонѣ давали б писмεнно знат, 
чтоб онъ, приготовя сεбε, слεдовал к битию у присудствия в судѣ Гεнεралном 
и явился к тому конεчно нε п[оз]няε 1 сεнтябра и с которого врεмεни дол[жεн] 
будεтъ у того присудствия в судѣ Гεнεралном бит чрεз цѣлой год бεзъотлучно. 
Буди ж би кого из вишъ пол[ожεнніхъ] чиновъ к такому избранию въ назначεнноε 
врεмя в собраніи нε било, то оного избрать затѣмъ, нε продолжая тѣмъ чинам, 
кои в собрании εсть учинит избраниε и отправит по вишъ изображεнному 
и вибранной пεрсона нε должεнъ никаких в том отговорокъ приносит и от 
такова всεму общεству нужного дѣла отказиватся.

2. В каждом малороссійском полку, в том числѣ и в Киεвъском, вибрат к 
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оному присудствию о[дн]ого пεрсону, к тому [д]остойного и добросовѣстного, пра-
ва вѣдающого и владѣниε своε в том полку имѣющого, из бунчукових товарищεи 
или из старшинъ полкових либо сотников и тому вибранному пεрсонѣ бит у 
вишъпомянутого въ судѣ Гεнεралном присудствію чрεзъ слѣдующій 1761 год 
до двадцатого июля бεзъотлучно, а впрεд погодно выбирая таковим жε поряд-
ком развѣ би при избраніи и на другой год на того жъ самого пεрсону общε 
всѣ согласилис и онъ сам к тому приступилъ; оная жε битност у присудствия 
в судѣ Гεнεралном вибранного пεрсони содεржаніи имѣεтъ бит за знатную 
войсковую службу.

3. Будε б для какой причини избрание к тому присудствию пεрсони нε 
совεршилос или ужε вибранной за болѣзнию либо смεртию прибит нε моглъ 
к присудствию, в таком случаε нε дожидаяс нεприбивших должни гспда суддѣ 
гεнεралниε з собравшимис от других полковъ вибранними к тому пεрсонам в 
наступающій 1761 годъ зъ 10-го гεнваря, а впрεдь съ 1-го сεнтябра засѣданиε 
своε в судѣ Гεнεралном начинат, однако жъ о нεполном собраніи докладиват 
от суда Гεнεралного намъ.

4. Ежεли б чиε из гспдъ гεнεралних судεй или в[ибраннихъ] от полковъ 
пεрсонъ собствεнноε дѣло в суд Г[εнεралній] пришло к разсмотрεнию, то оноε 
дѣло […]судю, чиε оно εсть разсматривано бит […] протчими всѣми, а тот 
судя при разсмотр[εніи] εго дѣла у засѣдания бит нε имѣεтъ, но в то […] витти 
из суда.

5. Кто из суддεй или писарεи полкових […] билъ би в котором полку 
для присудствия [в судѣ] Гεнεралном, то до возвращεнія εго к своεму мѣ[сту] 
оставшиεсь при полку другиε полков[иε] стар[шины] по разсмотрεнию вашεму, 
гсдна полковника, отправлять дѣла имѣютъ; к тому жъ буди б в [судѣ] Гεнεралном 
слу чи лос по аппεляціи такоε дѣло, на рѣшεниε которого в полковом судѣ тот 
выбран[ный] из полку старшина полковій подписался, то ужε в судѣ Гεнεралном 
при разсмотрεніи и рѣшεніи того дѣла бит нε должεнъ, но протчиε всѣ то дѣло 
разсмотрѣть и рѣшит имѣютъ.

6. Какъ гεнεралниε суддѣ свεрх указной присяги, по которой с пожалования 
в чинъ приводятся, должни привεдεнни бит в Гεнεралной воисковой канцεляріи 
в присудствии гεнεралних старшинъ къ особливой присяги по напεчатанной в 
статутѣ трибуналним судям формѣ, такъ и εжεгодно избираεмиε от полковъ к 
присудствию в судѣ Гεнεралном за прибитиεмъ их к тому присудствию прεждε 
вступлεния в оноε должни приводими ж бит в судε войсковом Гεнεралном к 
присяги по тои жε напεчатанной в статутѣ трибуналним судям формѣ в при-
судствии судεй гεнεралних.

[7.] Засѣдать и подписиватся на дѣлах в судѣ Гεнεралном маютъ, во-
пεрвихъ, судьѣ гεнεралниε, потом вибранниε з полковъ пεрсони по старεйшεнству 
чиновъ своихъ, а сεнътεнціи свои по дѣлам jбявлять, начиная jт мεншого 
чина, дѣла жε слушать и, разсматривая, рѣшить по рεεстру, чиε прεждε вво-
йшло в судъ Гεнεралній, а при разсмотрεніи и рѣшѣніи всѣхъ дѣлъ поступат 
по присяги своεй справεдливо и нε из домислу своεго, но токмо из писмεнного 
по дѣлу произвождεнія, чинит в силѣ указовъ εя импεраторскаго вεличεства и 
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правъ книги статута рѣшεнія а когда случилос би при рѣшεніи какова дѣла в 
сεнтεнцияхъ нεсогласіε, тогда таковиε имѣютъ писмεнно подават свои мнѣнія 
с ясним показаниεмъ каких ради причинъ они с протчими нε согласни, коториε 
и имѣютъ бит намъ прεдставлεнни для крайнεй рεзолюціи.

8. Понεжε сиε учрεждεниε Гεнεралного суда какъ в сохранεниε утвεрждεнних 
Малой Россіи правъ, такъ послѣдоватεлно и всεму малороссійскому общεству 
к нεмалой ползѣ в получεниε обижεнной сторонѣ справεдливой и бεзъ всяко-
го продолжεнія сатисъфакціи, в силѣ вишъпомянутих височайшихъ грамот 
опрεдѣлить мы за нεобходимо нужноε признали, а особливо, даби происходившиε 
до сεго многиε аппεляціи и чрεзъ то излишниε затруднεній прεсѣчεни били, для 
того за таковимъ учрεждεніεмъ суда Гεнεралного происходить должно таковим 
порядком: когда в оном Гεнεралном судѣ каково дѣло разсмотрεнно и всѣми 
судями согласно рѣшитεлной приговоръ учинεнъ и подписан будεт, то за обявлε-
ниεмъ о том истцу и отвѣтчику, εжεли обѣ сторони доволни будутъ, чинит 
исполнεниε в силѣ правъ, нε докладивая [намъ, εсли] жε которая сторона обя-
вит сεбя по [выслушаніи] приговора нεдоволной в таком случаи, нε до[пуская 
эrε] куціи судъ Гεнεралній имѣεтъ прεдставит намъ с объяснεніεм дѣла кратким 
эrтрактом для крайнεй и скорѣ[ишεи рε]золюціи, и таковим порядкомъ в оном 
Гεнεрал[ном судε] всѣ дѣла по аппεляциямъ из нижних судовъ [рѣшεниε] и εщε 
нεрѣшεниε и впрεдь входящиε и какіε отъ насъ к произвождεнію и рѣшεнию в 
судѣ Гεнεралном ужε [опрεдε]лεнни и впрεдь по какой надобности опрεдѣ[лятся]. 
За собраніεмъ к присудствию вибраннихъ к тому от полковъ малороссійскихъ 
пεрсонъ и вступлεниεмъ в оноε [присут]ствиε с начала слѣдуючого 1761 году 
происходит должни, а по колодничимъ дѣламъ поступать [в судѣ] Гεнεралномъ 
какъ и до сεго происходило.

9. Протчоε что εщε нужноε и полεзноε к порядочному и бεзъостановочному 
за собраниεмъ такова Гεнε[ралного] суда происхождεнию дѣлъ усмотрεнно 
будεтъ, [о томъ] от оного Гεнεралного суда з мнѣниεмъ за подписом всѣхъ 
будучихъ в засѣданіи прεдставить к намъ [на а]пробацию.

Вам жε о всεмъ вишъизображεнном для знанія и во всεмъ полку Кіεвском 
публикования и к надлεжащεму исполнεнию симъ унѣвεрсалом нашимъ прεдла-
гаεм, о получεніи которого з сим жε нарочним имѣεтε к намъ рεпортоват; в 
суд жε войсковий Гεнεралній и в протчиε малороссійскиε полки такови жъ 
унѣвεрсали наши послани.

В подлѣнном тако: гεтман графъ К. Разумовский

ЦДІАК, ф. 51, оп. 1, спр. 2099, арк. 1–4. Засвідчена копія.
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№ 299

1762 р., серпня 17. Острогозьк. – Атестат до відставки за віком і хворобами 
молодшого полкового осавула Острогозького полку Миколи Буткова, який 
служив канцеляристом, з наданням у відставці судейського чину

Атестатъ
Слободского Острогожского полку полковая и сотенная старшина свиди-

телствуемъ, что того ж полку младшей полковой есаул Никита Бутковъ служитъ 
съ [1]719 году и, будучи канцелярским писарем, былъ въ [1]722 для писма в 
переписи всякаго чина людей при генералу Мякинину, въ [1]726-м – при капитану 
Стремилову, въ [1]728-м – у набору в Дербенской поход по полку Острогожскомъ 
козаковъ, въ [1]732-м году определенъ полковою канцеляриею канцеляристом 
и в том году находился при переписи маеора Хрущова малоросїянъ, въ [1]736-
м, [1]738-м ї [1]739-м – во исправлениї всехъ воїнских обрядовъ ї висилки в 
Кримские походи козаковъ и их сродъственников, въ [1]741-м по указу Мини-
стерской канцелярии пожалован в младшие полковие писари, въ [1]744-м – при 
Генералной ревизии ведомства гпдна генерала Шипова, въ [1]758-м его висо-
кографским сиятелством гпдном генерал-фелтмаршалом, сенатором и разних 
ординов кавалером Алеrандръ Борисовичемъ Бутурлиним произведенъ старшим 
полковим писарем, въ [1]759-м году марта 22 – его жъ высокографским сиятел-
ством в младшие полковие есаули, а въ [1]760-м находился у произвождения над 
бывшими въ [1]759-м году у пятисотной команде других полковъ старшинами, 
кто в заготовленїи сена способное время пропустил, следствия.

Но за крайнею его старостию, и дряхлостию, и за неисцелною ножною 
храмотою, от чого в тяжких болезняхъ более службы продолжат не в состоя-
нии, что всѣми заподленно вѣдоемъ, ї, особливо, въ [1]761 году в бытность гпна 
генерал-лейтнанта князь Константина Антиоховича Кантемира для смотру полку 
Острогожского полковим есауломъ Кондратевим свидителствованъ ї явился 
обявленною хромотною и другими болезнми такъ страждетъ, что на велику мочь 
можетъ на костелях перейтит и избу, ї за темъ к службѣ вовсе не надеженъ; 
для того в обявленном [1]761 году атестованъ к отставки с показаниемъ, что 
он, Бутков, за помянутие долговременние ево верные службы и безпорочные 
труди достоин при отставке награждения судейского чина, которой атестат по 
командѣ представленъ, ї ннѣ к той же ево, Буткова, отставке атестуемъ.

Августа 17 дня 1762 году.
В подлинномъ тако:
Служащей сотникъ Петръ Пушковский
Служащей сотникъ Андрей Головинской
Служащей сотникъ Дорофей Павлинской
Состоящей в службѣ сотникъ Василий Синелников
Состоящей в службе сотникъ Адриан Жидковъ
Состоящей в службе жъ сотникъ Левъ Сиверской
Состоящей в службе жъ сотникъ Дмитрий Голодолинский
Состоящей в службѣ сотникъ Михайла Косенков
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Служащей сотникъ Їванъ Урсул
Служащей при Бѣрючанской сотни прапорщикъ ї сотникъ Їван Моска-

ленковъ
Действително служащей сотникъ Савва Рахмин
Действително служащей сотникъ Гаврила Вѣнецкий
Служащей сотникъ Андрей Тевяшовъ
Дѣйствително служащей сотникъ Їванъ Лисаневичъ
Служащей сотникъ Адриан Подколзинъ
Служащей сотникъ Яким Емановъ
Служащей полковой писар Θедоръ Тимошенков
Ротмистръ Николай Астафѣев, действително служащей
Состоящей въ службе судя Федоръ Татарчуков
Служащей полковой обозний Їванъ Голубинъ

Еліта Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х років ХVІІІ століття. – Харків, 2008. – 
№ 23. – С. 70–71.

№ 300

1762 р., серпня 17. Острогозьк. – Список полкової старшини й підпрапор-
них Острогозького полку, атестованих на вищі уряди

Списокъ атестованнымъ Острогожскогω полку на порожные ваканциї к про-
извождению 1762 году августа 17 дня

Чинъ 
и фамилия

С которого году […] в службу 
вступили и какую продолжали

На какие именно 
ваканциї атестовани

Старший 
полковой 
писарь 
Иван Тимо-
шенковъ

Зъ [1]741 генваря съ 1, а в нинешнемъ 
чину – [1]759 году марта съ 22 чис-
ла и билъ у исправления пысменных 
дел зъ [1]745 при бившей Генералной 
ревизиї чрезъ четире года, зъ [1]751 – 
при Брегадной канцеляриї пять лѣт 
и в посилках за брегадними деламы в 
Москвѣ – пять, в Санк-Петербурге – 
одинадцать мцовъ, въ [1]757-м – в Пру-
скомъ походе, и в знатных партиях, 
посилках и камандирацыях, и августа 
19 протывъ неприятеля в действител-
номъ сражениї не щадя живота своего, 
но какъ вѣрному рабу принадлежит, 
и у провожденїя военнопленних по-
ступал добропорядочно и исправно, въ 
[1]758 – с полкомъ Острогожским на

По усердной его службе 
и исправносты атестован 
въ [1]761 году в млад-
шие полковые есаулы на 
место атестованного за 
старостию, дряхлостию 
и неисцѣлною хромотою 
в отсътавку младъшего 
есаула Никиты Буткова, 
которой атесътатъ по 
команде представлен и 
нине паки учынен.



575№ 300 .   1762  р . ,  серпн я 17 .  Ос трогозьк

Чинъ 
и фамилия

С которого году […] в службу 
вступили и какую продолжали

На какие именно 
ваканциї атестовани

кримской степѣ у закритыя украин-
скихъ городовъ, въ [1]760-м году в силѣ 
Правителствующаго Сената и Белаго-
родской губернской канцеляриї указов 
находился у сочинения геограaических 
известий и службу продолжал безпо-
рочно.

Младший 
полковой 
писарь 
Θедор Ти-
мошенковъ

Зъ [1]737 апреля съ 1, а в настоящемъ 
чину состоїт [1]759 году марта зъ 22, 
и во время военних с турки эrтръ, и 
после того обретался во многихъ ка-
мандирацыях и каммисиях, и пору-
ченные ему разние интересные дела 
исправлялъ с понесениемъ при томъ 
рачителних ево трудовъ, добропоря-
дочно, и под часъ неприятелскаго на 
Изюмской полкъ нападения билъ про-
тиву оногω с тем полкомъ в отпоре, и 
службу продолжалъ безпорочно.

По усердной ево службе 
и исправности рекомен-
дован ко вмѣщению на 
место атесътованного 
к произвождению въ 
мълад шие полковие еса-
ули старшего полкового 
писаря Ивана Тимошен-
кова.

Состоящей 
в город-
ныческой 
должности 
исъ под-
прапорних 
Матвѣй Ле-
бединской

Зъ [1]738 году генваря съ 2 – в бив-
шемъ регулярном Слободскомъ дра-
гунском полку вахмистромъ и в полку 
Острогожском подпрапорнымъ вѣрно 
и добропорядочно, нинѣ ж несетъ 
должность полкового городнычего, 
и бивалъ в разних камандирациях и 
посилках, и всякие поручаемые ему 
дела исправляетъ радетелно и добро-
порядочно.

По усердной его службе 
и исправности атесто-
ван въ [1]758-м и [1]759 
годѣх в Острогожской 
полкъ в полковие хорун-
жие на место атестован-
ного в отставку полко-
вого хорунжого Андрея 
Куколевского, которому 
Куколевскому по указу 
Государстъвенной воен-
ной коллегїи бившему 
на Українѣ гпдну гене-
рал-аншефу и ковале-
ру Стрешневу велено 
и отставку учиныть, а 
на ево место к произво-
ждению атестоват, для 
чего и нне к тому произ-
вождению атестован он 
же, Лебединской.
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В подлинном подписано тако:
Обозний Їван Голубин
Судя Федоръ Татарчуков
Ротмистръ Николай Остафев
Сотникъ Яким Емановъ
Сотникъ Адриан Подколзин
Сотникъ Гаврила Вѣнецкой
Сотникъ Сава Рахминъ
Прапорщикъ и сотникъ Иван Москаленковъ
Сотник Иванъ Урсулъ
Сотникъ Михайла Косенков
Сотникъ Дмитрей Голодолинской
Сотникъ Левъ Северской
Сотникъ Адриан Жидковъ
Сотникъ Василий Синелников
Сотникъ Дорофей Павлинской
Сотникъ Андрей Головинской
Сотныкъ Петръ Пушковской

Еліта Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х років ХVІІІ століття. – Харків, 2008. – 
№ 24. – С. 71–73.

№ 301

1762 р., серпня 17. Острогозьк. – Список підпрапорних Острогозького пол-
ку, атестованих до відставки

Список: кто именно Острогожского полку подпрапорные и протчие чины 
назначены к отставки, и сколко кому от роду летъ, в которыхъ годехъ, мцехъ 
и числехъ во оние чины произведены, и писать умеютъ, и в бытности ихъ в 
службе кто в походахъ и при какихъ именно акцияхъ былъ, и кто из ныхъ 
под судомъ были в какихъ штрафахъ, тожъ за какими неспособностьми 
продолжат службы не в состоянїи, и по отставки где именно жить пожела-
ютъ – значитъ под симъ. Августа 17 дня 1762 году

[Див. С. 577–578].

Обозный Їванъ Голубинъ
Суддя Θедор Татарчуковъ
Ротмистръ Николай Остафьев
Полковой писарь Їванъ Тимошенковъ
Полковой писарь Θедоръ Тимошенкωв
Сотникъ Якимъ Емановъ
Сотникъ Адрианъ Подколзинъ
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Сотникъ Їванъ Лисаневичъ
Сотникъ Андрей Тевяшовъ
Сотникъ Гаврила Вѣнѣцкїй
Сотникъ Савва Рахминъ
Прапорщикъ и сотник Їванъ Москаленков
Прапорщикъ и сотник Їванъ Урсулъ
Сотникъ Михайла Косенковъ
Сотникъ Дмитрий Голодолинской
Сотникъ Левъ Сиверской
Сотникъ Адрианъ Жидковъ
Сотникъ Василий Синелниковъ
Сотникъ Дороaей Павлинской
Сотникъ Андрей Головинской
Сотникъ Петръ Пушковской

Еліта Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х років ХVІІІ століття. – Харків, 2008. – 
№ 20. – С. 60–62.

№ 302

1762 р., жовтня 28. Ізюм. – Екстракт Ізюмської полкової канцелярії про со-
тників Ізюмського полку, які мають у комплекті полку і понад комплект

До установления о посилки всех слободских […], в том числе ї Изюмского, 
полковъ о полковниках, полкових ї сотенних старшинах и подпрапорних еди-
новременних погодно списковъ порядка сотники счисляемї были в комплекте 
по старшинству со вступленїя в настоящия чини, а моложе оставалис в сверхъ-
комплектних.

Въ [1]757 году июля 31 дня при ордерѣ ево свѣтлости гпдна генерал-
лейтнанта князя Константина Антиоховича Кантемира, коим ї оние единовре-
менние списки для порядочного в слободских полках в чини произвождения 
присилат велено, приложени с присланних к его свѣтлостї от его высоко-
графского сиятелства гпдна генерала-аншефа, кой ннѣ генерал-фелтмаршал, и 
ковалера Петра Семеновича Салтикова, а к нему – от его высокопревосходытел-
ства гпдна генерала-фелтъмаршала, сенатора и ковалера Алеrандръ Борисовича 
Бутурлина с указу Государственной военной колегии с эrтракта, коимї повелено 
в слободских полках в старшини и в протчие чины произвождение чинит его 
высокопревосходителству, копии, а каким образом оние списки присилать – 
форми, їс коих в одной форме между протчим во окончании изображено пи-
сат адин за аднимъ по нумеру, противъ того есауловъ старшаго и младшаго, и 
протчих старшин, тож ї подпрапорних, о каждом звании особливимы номерамї 
разбырая по старшинству. Почему при учинениї въ [1]758 году оного списка и 
показани сотники на прописаннимъ порядке по старшинству, кромѣ что сверхъ 
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комплекта Алеrандръ Двыгубской да на ваканции переведенной в Острогожской 
полкъ Їванъ Москаленковъ.

В комплекте щислялис:
Їван Богуславский    Тїмофей Тертичниковъ
Грыгорий Ївановъ син Двигубский  Федоръ Самборский
Андрей Кувѣчинский    Герасим Тїмошенковъ
Степан Кишѣнский    Елисей Лисаневичъ
Семенъ Кишѣнский    Кирило Лихопекинъ
Григорий Капустянский   Василий Богуславский
Григорий Михайловъ син Двигубский Андрей Сумецъ

да правящий сотенною командою прапорщикъ Їванъ Моренковъ,
їс коих за отправлениемъ оного списка Грыгорий Ївановъ син Двигубский и 
Кирило Лихопекинъ померли, а Степан Кышѣнский атестован в отставку, аднакъ 
счислялся в комплекте по нинешней год.

[1]759 году їюля 18 дня насланним в ту полковую канцелярию от его 
свѣтлостї ордером между протчимъ велено по разобранию ево свѣтлостїю с 
остающих в Ызюмском полку сверхъкомплектних и вновь произведенних сот-
никовъ старшинства счислят сверхъкомплекнимї:

Григория Михайлова сина Двигубского
Якова Донца-Захаржевского   Семена Капустянского
Лукяна Совенкова    Алеrея Быстрицкого
ї Петра Жукова.
Ї чтоб ония, оставшиес за комплектомъ, при первобудущемъ произвождениї 

помещени былї, для того на имѣющие тогда в полку полковые старшинские 
ваканции ежели їз сотниковъ удостоены будутъ, то за темъ и другими убили-
ми на остающие порочжими сотничимя места ко вмещению в опредѣленное 
время представит тех оставшїхся за комплектом, а доколе оние помѣщени не 
будутъ, до тех поръ других чиновъ никого не атестовать и к произвождению 
не представлять, дабы оние сверхъкомплектние за невмещениемъ проживать 
без службы праздно и тем у служащих действително старшинства отнѣмать не 
могли. Буде же до того и когда кому ис подпрапорних и других чиновъ в сот-
никы атестати ї учинены, оние отобравъ, содержать при полкових канцеляриях, 
пока за вмещением сверхъкомплектних всех сотников порожие места для них 
очистится могутъ. А иногда, ежели оние атестаты по старшинству и достоин-
ству учинени, представить їх к произвождению ї впред полковому камандыру 
накрепко того смотреть, чтоб в полкъ сверх положенного по штату числа какъ 
полкових старшин, такъ ωсобливо сотниковъ не противъ положенного числа 
козаковъ, тоесть чтоб при каждом сте не болѣе двух, содержано и к произво-
ждению їзлишних представлено не было.

Ї по тому его свѣтлости повелѣнїю за причислениемъ вместо показаннихъ 
убылих двух сотников ис произведенних в Пруским походе – Алеrандра Дви-
губского да Дмитрия Купчинова – обявленние Григорий Двигубской с протчимї 
сверхъ комплекта при сочинениї за оной годъ списка ї показанї, кромѣ что їз 
оних камандовавъшїй тогда Изюмским полкомъ полковникъ Милорадовичъ 
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приписал в комплектъ Семена Капустянского, а з оного вместо его їсключил в 
сверхъкомплектъние Андрея Сумца.

На каковом порядке оние сотникї даже до нинешнего году в списках, 
комплектние и сверхъ комплекта состоящие, исчисляемї били, кромѣ что в 
[1]761 году з сверхъ комплекта Захаржевской переведенъ по-прежнему в Сумской 
полкъ да Григорий Двигубский умре, а в то место прибил вновь произведенной 
Иулиянъ Быковский.

А в указѣ ея императорскаго величества из Государственной военной 
коллегиї [1]758 ноября от 28, а по учиненному в полковой канцелярии – [1]759 го-
дов генваря 12 числъ между протчим велено написанним в том указѣ слободских 
полков отставним ї произведенним покойнымъ гпдом генерал-aелтмаршалом 
ї ковалером Степаном Федоровичемъ Апраrиним в Пруском походѣ полковим 
старшинам ї сотникам, в коем числе ї вишеобявленние полка Їзюмского Алеrандръ 
Двїгубской, Дмитрий Купъчиновъ да Семен Капустянский, означени бить в тех 
чинах, и отставних їс полковъ виключить, а произведенних на их места при-
числить ї какъ отставних, такъ и произведенних в тех чинах счислять с того 
временї, какъ они отставку и чини получили.

Да въ [1]761 году апреля 18 дня в присланной при ордере гпдна брегади-
ра Банческула […] полученной ним от его свѣтлости, а его свѣтлостию – от 
командующаго до сего Украинским корпусом гпдна генерала-аншефа и кова-
лера Петра Ївановича Стрешнева с указу Государственной военной коллегии, 
послѣдовавшего оного ж году генваря от 16, копии между протчимъ въ 4-м 
пункте написано: ежели какия чини при слободских полках сверхъ комплекта 
состоят, то оних по их званиям на будущия ваканцыи по старшинству поме-
стить, смотря при томъ накрепко, дабы младший прежде старшего помещенъ 
не был и в том никто б обид и впред прошения їмет не могъ.

В нинешнем году присланними о вновь произведеннихъ сотниках Марку 
Соболю да Петру Сребдолскому от каманды ордерамї за силу такова ж повелѣнїя 
главнокамандующаго генералѣтета предложено: ω Соболѣ, что он произведен в 
сотнїки и пред младше до сего произведеннїми дано ему, Соболю, старшинство, 
а пред кем именно, того в том ордере не изъяснено ї велено его в комплектъ 
вместить; а Сребдолскому, что и он произведенъ же в сотники, ї велено его, 
Сребдолского, на ваканцию умершаго сотника Григорыя Двїгубского в комплектъ 
причислить; тожъ исчисляющихся до сего сверхъ комплекту сотников на вакан-
циях в комплектъ причислит же, а сверхъ комплекту не счислять и, сверхъ того, 
сотниковъ Тертичникова и Кишѣнского, что они состоят под следствием и от 
команди отрешенї, как-де ї по спискам показиваютца, ис комплекта виключить 
ї счислять сверхъ комплекту, а егда-де по следствию виновними не окажутца, 
тогда по усмотрению их способности либо по-прежнему к сотням определе-
ни будутъ, или к отставке в надлежащее место отправлени быть имеютъ. По 
которому повелѣнию оние Соболь и Сребдолской на прописанном основании 
и в списках комплектними означени, из них Соболю стариншинство[!] пред 
нижеозначенними в том списке моложе его, Соболя, вступлением в службу 
сотниками дано.
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За отправлением же оних, нинешнего году, единовременних списковъ 
двумя насланнимї от его свѣтлости в полковую канцелярию ордерами велено ж: 
первым (сентября 9 числа) – переведенного с Острогожского в Изюмской полкъ 
сотника Андриана Подколзина причислит въ Ызюмском полку в комплектъ; 
вторым (августа 31 числа) – по содержанию Государственной военной коллегии 
указу, послѣдовавшего сего году їюля от 16, коим-де повелено в Острогожским 
полку состоящих сверхъ указного комплекта сотников вместить в комплектъ 
в те места, кои по представлению Острогожского полку полковника Тевяшова 
для нихъ назначени, затем же щислять сверхкомплектнїмї сотниковъ – под след-
ствием находящагос Канѣвецкого да к отставке представленного, коего место 
заступилъ уже сотникъ Урсуль, Тушъкановского; а яко же в Изюмском полку 
нинѣ сверхъкомплектних сотниковъ состоит шесть члвкъ, но всель оние такъ, 
какъ Жуковъ, при командах, неизвестно, для того б к отставке представленного 
сотника Степана Кишѣнского с комплекта исключить, а вместо ево нинѣ при 
командѣ Мохчанской находящагос сотника Петра Жукова и протчих того полку 
сверхъкомплектних сотниковъ, кои при тех камандах состоятъ, где ї пред ними 
были таковые сотники, которые не по следствию, нинѣ с полковником Крас-
нокутским производъному, от командъ отрѣшенї, по другим случаям убыли, 
всехъ в комплектъ вместить, а затем почитать сверхъкомплектними тех, кои 
на места по следствию с полковником Краснокутским отрешенних определени, 
равно и сотника Степана Кишѣнского, пока отставку получит, означиват 
їщущим оной; о чем-де от его свѣтлости к его высокопревосходителству гпдну 
генерал-аншефу ковалеру и Киевскому генералу-губернатору Ївану Федоровичу 
Глебову представлено.

Їзюмского ж полку сотники находятца под следствїемъ: нине счисляю-
щийся, какъ ї више значитъ, по ордеру от команди сверхъ комплекта савин-
ской – Тимофей Тертичниковъ да счисляющиеся в комплекте двурѣчанский – 
Андрей Кувѣчинский, каменский – Герасим Тїмошенков, сватолуцкий – Семен 
Кишѣнский. Оними камандамї правятъ сотникы: Савинскою – сверхъкомплек-
тний Иулиян Быковский, Двуречанскою – вмещенной в комплектъ Петръ Среб-
долской, Каменскою – переведенной з Острогожского полку Андриан Подколзин, 
при Сватолуцкой же у правления находытца подпрапорной Їванъ Лещенковъ. 
И понеже, какъ више значит, что адинъ толко комплектной сотникъ – при 
томъ местечке, где сотникъ под слѣдствиемъ состоит, то хотя во исполнение 
оного его свѣтлостї ордера и исключит с комплекта означенного сотника Среб-
долского, точию и Жукову в комплекте бить не слѣдственно, ибо старшие его 
могутъ остатца за комплектом; особливо же и вишепрописанние Государствен-
ной военной коллегиї [1]761 году генваря от 16 указом, какъ ї више значитъ, 
повелѣваетца на будущия ваканцыи по старшинству поместить, смотря при 
томъ накрепко, дабы младшей прежде старшего помещенъ не бил и в томъ ни-
кто б обыды ї впред прошения їмет не могъ, к тому ж и о состоящих под след-
ствиями старшинах определением камандующаго до сего Украинскимъ корпусом 
гпдна генерала-аншефа и ковалера Петра Ївановича Стрешнева до окончания и 
разсмотрения о них следственних делъ, хотя їмъ каманды и не препоручено, 
но на место их к произвождению атестовать никого не велено.
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Да в указѣ его їмператорскаго величества блаженный и вечной славы до-
стойныя памяти государя їмператора Петра Второго 1728 году февраля 26 дня 
написано: его їмператорскою[!] величества действителним тайним советникам, 
которие присудствуютъ в Верховним Тайном Совѣтѣ, темъ пред полними гене-
ралами їмеет[!] первенство по жизнь свою, а протчим действителним тайним 
советникам їмет место к пресѣданию с генерали польними по старшинству, 
також ї всем какъ воинским сухопутним и морским, такъ штатским и при-
дворним чинам, кто с кемъ в адномъ класѣ обрѣтаютца, тем между собою 
места ї предсѣдание їмѣть по примеру других государствъ по старшинству со 
времяни вступления каждого в чинъ, ї о томъ публиковать, дабы все верные 
подданние, обрѣтающиес в службѣ его величества, о томъ ведали и поступалї 
по оному указу (дан в Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ).

Ї в сходство прописанних Государственной военной коллегиї указовъ и 
генералѣтетских повѣлений, а особливо оного его їмператорскагω величества 
указов, к тому ж, какъ-то оно ї до установления еще единовременних списковъ 
бывало, по мнению Їзюмской полковой канцелярии, следственно быт Изюмско-
го полку сотникам в комплекте по старшинству вступления в настоящей чин, 
в коемъ числѣ адин толко їмѣет быт состоящий при правлении Каменской 
команды, которой сотникъ отрешен и состоитъ под слѣдствием, Подколзинъ, 
а протчие оставатца їмѣютъ за комплектом, а кто їменно и когда в службу 
вступил, и в настоящемъ чинѣ состоятъ, ї какимы местами камандуютъ, явъ-
ствуетъ подъ симъ.

В комплекте со-
стоят должны

Время вступле-
ния в службу

В настоя-
щемъ чинѣ Камандуетъ местамї

1. Тимафей Тер-
тичниковъ

[1]710 году мар-
та зъ 10 числа

[1]730 году 
августа зъ 
18 числа

Камандовал местечьком 
Савинцамї и ннѣ состоит 
под следствием ї в отреше-
нии от каманды.

2. Андрей 
Кувѣчинский

[1]724 году ген-
варя зъ 1 числа

[1]737 году 
марта зъ 23 
числа

Камандовал местечком 
Двурѣчною, Олховаткою и 
Козинкою, нинѣ состоит 
под слѣдствиемъ и в отре-
шении от команды.

3. Федор Сам-
борский

[1]712 году июля 
зъ 24 числа

[1]737 году 
апреля съ 
11 числа

Камандует местечком Ца-
риборисовом и Радковкою.

4. Герасим 
Тїмошенковъ

[1]729 году ген-
варя съ 1 числа

[1]740 году 
ноября зъ 7 
числа

Камандовал местечком Ка-
менкою, селамї Тополямї и 
Двулучную и Волуйскою 
командою, нинѣ состоит 
под следствием ї в отрѣ-
шениї от команды.
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5. Елисей Лиса-
невичъ

[1]739 году мар-
та зъ 3 числа

[1]741 году 
генваря зъ 
18 числа

Каманъдуетъ местечком 
Болаклиею.

6. Андриян Под-
колзинъ 

[1]728 году ген-
варя зъ 10 числа

[1]746 году 
октября съ 
1 числа

Камандует за отрѣшен ним 
состоящаго под след ствием 
сотника Ти мо шенкова Ка-
менскою командою.

7. Семен 
Кишѣнский

[1]741 году фев-
раля зъ 19 числа

[1]748 году 
сентября зъ 
12 числа

Камандовал местечкомъ 
Сватовою Лучкою, села мы 
Кабанемъ ї Моховаткою, 
нинѣ состоит под 
следствїем ї в отрѣшениї 
от команды.

8. Георгий Капу-
стянский 

[1]741 году мар-
та зъ 21 числа

[1]752 году 
майя съ 13 
числа

Камандует в местечке Пе-
ченегах половинною кома-
дою. 

9. Їван[!] Богус-
лавский

[1]739 году ген-
варя зъ 10 числа

[1]752 году 
сентября съ 
24 [?] числа

Камандуетъ месътечкамы 
Лиманом и Бишкѣнем.

10. Алеrандръ 
Двигубской

[1]739 году апре-
ля съ 15 числа

[1]757 году 
марта зъ 9 
числа

Камандует местечком Гене-
евкою и селомъ Шелудков-
кою.

11. Дмитрий 
Купчиновъ

[1]738 году ген-
варя зъ 10 числа

[1]757 году 
їюня зъ 26 
числа

Камандуетъ городом Изю-
мом, селамї Левковкою, 
Спеваковкою и Спеваков-
скими заводами.

12. Семен Капу-
стянский

[1]751 году зъ 15 
числа

[1]757 году 
сентября зъ 
22 числа

Камандуетъ местечком Ям-
полем.

13. Андрей Су-
мецъ

[1]733 году зъ 8 
числа

[1]757 году 
декабря зъ 
31 числа

Камандуетъ местечком Ан-
дреевъкою.

14. Правящий 
сотенною 
 камандою пра-
порщикъ Їванъ 
Моренковъ 

[1]737 году мар-
та зъ 30 числа

В пра пор-
ни чемъ чи-
ну – [1]740 
году генва-
ря зъ 19, а 
при нинеш-
ней долж-
ности – 
[1]753 году 
марта съ 24 
числа

Камандуетъ в местечке Пе-
ченегах половинною коман-
дою.
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Сверхъ 
комплекта
1. Степанъ 
Кишѣнской

[1]726 году майя 
зъ 16 числа

[1]740 году 
ноября зъ 
10 числа

Камандовалъ местечком 
Мох начем и Малиновою, а 
въ [1]758 году по поданной 
от него челобитной пред-
ставленъ к отставки, токмо 
указу не получено.

2. Лукиянъ Со-
венковъ

[1]739 году ген-
варя зъ 1 числа

[1]758 году 
априля зъ 
28 числа

Камандует местечком То-
ромъ, Мояками и селом 
Райгородским.

3. Алеrѣй Би-
стрицкий

[1]739 году мар-
та зъ 9 числа

[1]759 году 
марта зъ 22 
числа

Камандует местечками Го-
роховаткою ї Сенковим. 

4. Петръ Жу-
ковъ

[1]751 году ген-
варя зъ 30 числа

[1]759 году 
марта зъ 22 
числа

Камандуетъ за представле-
нием к отставки сотника 
Степана Кишѣнъского ме-
стечками Моххначем ї Ма-
линовою.

5. Иулиян Бы-
ковский

[1]755 году октя-
бря зъ 5 числа

[1]761 году 
февраля зъ 
23 числа

Камандует за отрѣше нием 
состоящаго под следствием 
сотника Терътичникова ме-
стечкомъ Савинцами.

6. Марко Со-
боль

[1]735 году сен-
тября зъ 8 числа

[1]762 году 
майя зъ 25 
числа

Камандуетъ местечкомъ Ку-
пенкою ї селом Пристенем.

7. Петръ Среб-
долский 

[1]745 году сен-
тября съ 24 чис-
ла

[1]762 году 
марта зъ 28 
числа

Камандуетъ за отрѣше-
ниемъ состоящаго под след-
ствием сотника Кувѣ-
чинского Двурѣчанскою ко-
мандою.

Аднака оное все прописанное више предается на разъсмотрение главной 
каманды.

В подлинним тако: Полковой обозний Василий Боярский,
    Полковой судья Семен Любашевский,
    Полковой писарь Яковъ Таранухинъ,
    Канцелярист Андрей Сумецъ.

Еліта Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х років ХVІІІ століття. – Харків, 2008. – 
№ 60. – С. 137–142.
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№ 303

1762 р. Суми. – Список старшини, підпрапорних і канцеляристів Сумського 
полку

Списокъ слободского Сумского полку о полковнику, полковой и сотенной 
старшинѣ, тож подпрапорнимъ ї канцеляристамъ: кто с которого году, мца 
и числа в службу вступили, ї действително состоятъ в настоящих чинах, кто 
в штрафах ї пороках былъ, ї к повишению достоинъ, и кто недостоинъ, и за 
какими пороками. 1762 году

[Див. С. 587–593].

В подлинномъ подписано тако:
Полковникъ Романъ Романовъ
Полковой обозной Тимофей Красовский
Полковой судя Алеrѣй Савичъ
Ротмистръ Михайла Донецъ-Захаржевский
Порутчикъ Павелъ Свѣтайловъ
Полковой хорунжий Їгнатъ Митюринъ
Порутчикъ Яковъ Перепелкинъ
Полковой писарь Михаила Варатановскиї
Полковой писарь Романъ Косовцовъ
Сотникъ Федоръ Алферовъ
Сотникъ Їванъ Красовский
Сотникъ Куколь-Яснополский
Сотникъ Кандратъ фон Филерсъ
Сотникъ Федоръ Алферов
Сотникъ Василий Кондратевъ
Сотникъ Семенъ Савичъ
Сотникъ Иванъ Масловъ
Сотникъ Степанъ Селеховский
Сотникъ Василий Богаевский
Сотникъ Василий Ямполский
Сотникъ Павелъ Штепинъ
Сотникъ Їванъ Кондратевъ
Сотникъ Їванъ Пустовойтовъ
Сотникъ Иванъ Варавкинъ
Сотникъ Яковъ Подолский

Еліта Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х років ХVІІІ століття. – Харків, 2008. – 
№ 13. – С. 48–53.
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№ 304

1763 р., березня 6. Москва. – Ордер гетьмана Кирила Розумовського Гене-
ральній військовій канцелярії про призначення перекладача канцелярії Се-
мена Дівовича архіваріусом з інструкцією про його службові обов’язки

Понεжε донинѣ при Гεнεралной войсковой канцεляріи настоящаго ар-
хивариуса нε учрεждεно, а бεзъ того, какъ нεбεзвѣстно намъ, дѣла в архивѣ 
нε в надлεжащεмъ порядкѣ содεржатся, от чεго в случаѣ нужнихъ виправок 
долговрεмεнніε сіскы и затруднѣния биваютъ, сія жε должность для такой 
архивы, какова εсть при Гεнεралной войсковой канцεляріи, нεобходимо нуж-
на, и яко опрεдѣлεній прεждε отъ нас в Гεнεралную войсковую канцεлярию 
пεрεводчикомъ Сεмεнъ Дзѣвовичъ при той своεй пεрε водчεской должносты 
можεт содεржать и должност архивариуса, того ради нинѣ впрεдь до далшεго 
нашεго о сεмъ разсмотрεнія опрεдѣляεм εго, пεрεводчика Сεмεна Здѣвовича, и 
архивариусом при Гεнεралной канцεляріи, и бит εму в нεпосрεдствεной командѣ 
писара гεнεралного, и вслѣдствиε того приказиваεмъ:

1. Ему, Сεмεну Дзѣвовичу, имѣючиεсь в Гεнεралной войсковой канцεлярій 
и въ архивѣ оной всѣ оригиналніε імяніε и Правитεлствующого Сεната указы, 
грамоти, разнихъ званій книги и письмεниε дѣла такіε, кои ужε суть архивѣ и 
к сохранεнию туда принадлεжатъ, кромѣ настоящε по Гεнεралной войсковой 
канцεляріи нинѣ тεкущихъ и всεгдашнихъ виправокъ трεбующихъ, поручить со 
обстоятεлною всεму тому описю и роспискою на оной, для чεго таких описεй 
здѣлать двѣ, и одну ту опись, по которой онъ, архивариусъ, приймεт с роспи-
скою, содεржать особливо в вѣдомствѣ старшого войскового канцεляриста, а 
другую такову ж опись должεнъ імѣть у сεбε онъ, архивариусъ, какиε ж дѣла 
суть в оной архиви нε привεдεніε εщε в порядок, и тѣм нинѣ учинить [опи]
сь, какую тεпεрь возможно, и такождε εму, архивариусу, по той описѣ отдат 
с роспискою.

2. Въ помощь и под команду εго, архивариуса, опрεдѣлить двохъ надεж-
нихъ канцεляристъ войскових, коториε во всεй должности εго, архивариуса, 
помощεствовать εму с наставлεныя εго имѣютъ.

3. Принятиε въ архиву укази, грамоти, книг[и] і дѣла должεнъ онъ, ар-
хивариус, содεржать в найприлѣжнѣйшεм бεрεжεніи и сохраносты, даби оныε 
никакимъ случаεмъ нε токмо потεряни, но и малѣйшε поврεждεны или помарани 
бит нε моглы, а какіε дεла нинѣ в архивѣ нεрозобраниε и в настоящий порядокъ 
нεпривεдεниε, тиε всѣ старатся εму, разобравъ, сложит, что к чεму принадлεжит, 
и привεсть в настоящій порядокъ и, пεрεнумεровавъ по листамъ, внεсть у опись, 
и такову жъ опись подать в Гεнεралную войсковую канцεлярию, да и впрεдь, 
какови дѣла, укази, грамоты и прочиε писма будут εму в архиву отдавани, ониε 
принимать також по описѣ с роспискою і содεржать по вишεповεлεнному.

4. Бεзъ дозволεния писара гεнεралного, когда он нε в отлучки от Гεнεрал-
ной канцεляріи, а в отсудствіи εго бεз дозволεнія присудствующих в нашεй 
Гεнεралной канцεляріи члεнов ник[ому] ничεго из поручεного εму в архиву ни 
под каким образом нε токмо оригиналовъ […]щεго либо копіи нε давать, но 
ни читать и виписивать нε дозволять и словεсно [нε обя]влять под опасεниεмъ 
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за то жεсток[ого по у]казам εя импεраторскаго вεличεс[тва] штрафа і лишεния 
своεго звания, въ чεм εго, архивариуса, свεрх указной присяги обовязать при-
сягою особεно.

5. Ежεли чεго видачε оригинално, либо какой токмо виправки из архиви въ 
Гεнεралную войсковую канцεлярию потрεбно будεтъ, то нѣ по чіимъ словεснимъ 
трεбованиямъ нε давать, но з докладу писару гεнεралному, а в отлучки εго 
присудствующих в Гεнεралной канцεляріи члεновъ должεнъ старшій войсковій 
канцεлярист писмεною справкою от нεго вострεбовать, и по той справки чεго 
трεбуεтся, отпустить з архиви с роспискою канцεлярскою, а бεз росписок от-
нюдь ничεго нε давать, и о такихъ отпускаεмихъ изъ архиви указахъ, грамотахъ, 
дѣлах и книгах и какихъ-либо оригиналнихъ писмахъ имѣть εму у сεбε особливой 
журналъ, при чεмъ и росписки содεржать. А когда что взятоε из архиви обратно 
в архиву отдано будεт, тогда и росписку канцεлярскую возвращать, при чεмъ 
и сεго наблюдать, εжεли бъ что взятоε на врεмя изъ архиви дол говрεмεнно нε 
было возвращεно, то напоминать старшому канцεляристѣ, чтобъ оригинално 
взятоε в архиву возвращεно било бεзудεржно, по учинεніи надобной справки, 
даби долговрεмεнимъ задεржаниεмъ въ затεряниε нε пришло.

6. В должность архивариуса и сіε опрεдεляεтся: даби онъ, имѣя в своих руках 
всѣ укази и грамоти, такожъ всε прεжніε приговори, ордεри наши и протчиε дѣла, 
учинілъ би из описεй и рεεстровъ примѣчания, и для скорѣйшихъ, по случаю на-
добности впрεдь справокъ, здѣлал би краткия замѣтки или эrтракти; какиε суть 
укази, грамоти, ордεри наши и опрεдѣлεнія к одной матεріи служащиε, каких они 
годовъ, мсцεй и чисεлъ состоялись, даби при случаи вострεбования изъ архиви 
о какой матεріи указовъ, грамотъ, ордεровъ нашихъ, либо прεжнихъ Гεнεралной 
канцεляріи приговоровъ могълъ онъ бεзъупуститεлно всѣ до трεбуεмой матεріи 
служащиε укази и другиε писмεниε показать и дать справки.

7. В силѣ сεго ордεра нашεго дать εму, архивариусу, о всεм вишъ изобра-
жεномъ инструкцию, а свεрхъ сεго, что εщε заприлично к должности εго 
прεдусмотрεно будεтъ, оноε за докладом нашим от писара гεнεралного εму 
приказиваεмо бить имѣεтъ.

8. Ему, нинεшнεму архивариусу Дзѣвовичу, свεрх прεждε опрεдѣлεного 
по званію εго пεрεводчискому опрεдѣляεм: в годъ дεнεжного жалованя по сту 
рублεвъ, котороε получать εму з Скарбу малоросійского по трεтям года, считая 
зъ состоянія сεго нашεго ордεра, и о том канцεляріи Скарбу малоросійского 
прεдложить.

На подлѣном тако: Гεтман граф К. Разумовскій
Таков подлεнній ордεр принял в [архиву] канцεлярист Дεмян Пεтр[ашε-

вич]
С подлиннимъ читалъ войсковій канцεлярист Григорій Троцина

ЦДІАК, ф. 269, оп. 1, спр. 4021, арк. 1а і зв., 11 і зв. Засвідчена копія. Опубл.: Барбарук О. Л., 
Боряк Г. В. Невідомі документи з історії архівної справи на Україні у XVIII ст. // Архіви України. – 
1986. – № 4. – С. 56–58.
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№ 305

1763 р., квітня 8. Глухів. – Присяга перекладача Генеральної військової 
канцелярії Семена Дівовича при призначенні його на посаду архіваріуса

Клятвεнноε обѣщаніε
Азъ, ныжε имεнованныи, обѣщаюсь и клεнусь всεмогущим Богом, прεд 

святимъ εго Еванъгεлиεмъ, что за опрεдѣлεніεмъ мεнε по высокому εго сіятεлства 
графа яснεвεлможного высокоповεлитεлного гспдна гεтмана, сεнатора, гεнεралъ-
фεлтмаршала и ковалεра ордεру къ содεржанію Гεнεралной войсковой канцεляріи 
архиви (въ которой я прынять имѣю, в силѣ данной інструкцій на свои рукы 
всѣ орыгиналніε імянніε и Правитεлствующεго Сεната указы, грамоты, разныхъ 
званій книгы и писмεннія дѣла по описямъ), бεзъ дозволεнія пысара гεнεралного, 
когда онъ нε въ отлучкѣ от Гεнεралнои канцεляріи, а въ отсудствіи εго бεзъ 
дозволεнія прысудствующих в Гεнεралной канцεляріи члεновъ, ныкому нѣчεго 
изъ поручεнного мнѣ в ту архиву ны под какимъ образомъ нε токмо орыгина-
ловъ, ныжε с чεго-лыбо копій давать, но ны читать и виписивать и словεсно 
обявлять нε буду, подъ опасεніεмъ за то жεстокого по указам εя импεраторскаго 
вεличεства штрафа і лишεнія своεго званія; и как я прεд Богом и судом εго 
страшним в томъ всεгда отъвѣт дать могу, так сущε мнѣ Гспдь Бог душεвно и 
тѣлεсно да поможεт.

В заключεніи жε сεй моεй клятви цѣлую слова и крεст Спаситεля моεго. 
Аминь.

У сεй присягѣ былъ и подписался Гεнεралной канцεляріи пεрεводчик 
Сεмεн Дзѣвович.

1763 года апрεля 8 д[ня]: вышεпоказаннаго Гεнεралной войсковой канцε-
ляріи пεрεводчика, въ соборной глуховской Сто-Троицкой цεркви к присяги при-
водил и подписалъся намѣстникъ протопопіи Глуховской Даміян Галяховскій.

Пры сεй прысягы прысудствовал войсковый канцεлярист Осип Глушніεв-
скый 1763 году, апрыля 9 д[ня].

ЦДІАК, ф. 269, oп. 1, cпp. 4021, арк. 7. Оригінал. Опубл.: Барбарук О. Л., Боряк Г. В. Невідомі 
документи з історії архівної справи на Україні у XVIII ст. // Архіви України. – 1986. – № 4. – 
С. 58–59.

№ 306

1764 р., лютий. [Лубни]. – Чолобитна полкової і сотенної старшини та шля-
хетства Лубенського полку до імператриці Катерини ІІ про встановлення 
в роді Розумовських спадкового гетьманства

Всεпрεсвѣтлѣйшая дεржавнѣйшая вεликая государыня импεратрыца Екатε-
рина Алεrѣεвна, самодεржица всεроссійская, государыня всεмилостивѣйшая

Бьεт чεлом малороссійского Лубεнского полку полковник з полковою 
старшиною и сотниками и протчими того полку чинами.
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Всεвишняго промислъ, утвεрдившій самодεржавноε Вашεго импεраторскагj 
вεличεства на всεроссійском прεстолѣ царствованіε, и jт того з дня на дεнь 
умножающоεсь прεмудрим и нεусипно попεчитεльнимъ матεрнимъ Вашимъ 
стараниεмъ всεй воjбщε Всεроссійской импεріи благодεнствиε, и намъ, вѣрнимъ 
Вашεгj импεраторскагj вεличεства подданним, благоврεмεнній подаεт слу-
чай; з сим нашимъ рабскимъ чεлобитьεмъ повεрнуть сεбя к ногам Вашεгj 
импεраторскаго вεличεства.

Jт начала благоприсоεдинεния Малой Россіи ко Всεроссийской Вашεго 
импεраторскагj вεличεства дεржавѣ от всεхъ всεроссійскихъ монарховъ утвεрж-
дεно малороссійскій народъ по узаконεннымъ правамъ и привилεгиямъ управ-
лять гεтманской jсобѣ. Как жε в сиε гεтманскоε достоинство послѣ гεтмана 
Богдана Хмεльницкого избраниε чинилось всεгда нових пεрсон, то до гεтмана 
Скоропадского нεсколко таких гεтманов было, чрεз которихъ нε токмо внутрѣ 
самого малороссійского народа частия нεсогласия в дεлахъ, замѣшатεльства и 
разныя другия происходили нεспокойства, и jт того найпачε малороссийский 
народ вεликия прεтεрпѣвалъ разорεнії; но и самой Россійской импεрії причиня-
лись затруднѣния. К тому жъ тѣ самиε прεжниε гεтмани пры своεм гεтманьском 
правлεнії, к чувствитεльному народному нεудовольству, наипачε j собствεнной 
своεй, нεжεли об jбщεй всεго народа пользѣ старания прылагали.

Нεмало ж и такова, а особливо послѣ смεрти гεтмана Апостола, врεмεни 
имѣли, в котороε избраниε и учрεждεниε гεтмана jтложεно было указом для 
того токмо, чтоб сыскать к тому достоинству такого пεрсону, jт которого б 
ко всεроссійскому прεстолу нεвѣрности показано нε было, и малороссійскому 
народу никакихъ бѣдствъ и разорεній произойти нε могло. А мεжду тεм вмѣсто 
гεтманского правлεния опрεдѣляεмы были частыε и всεгда новыε врεмεнниε 
командиры.

Из такових обстоятεльств всѣ мы, нижεподписавшиεсь, имѣв доволноε 
уважεніε, блгополεзным находим как для нεнарушной цѣлости высоких Вашεго 
импεраторскаго вεличεства и всεй импεріи интεрεсовъ, так и для всεгдашнεго 
утвεрждεнних Малой Россії правъ, вольностεй и прывилεгиεвъ сохранεния, и 
избѣжания сεму народу вышεпоказаннихъ разоритεльнихъ трудностεй, имѣть 
гεтмана всεгда jт такой фамиліи, которая о нεпоколибымой своεй ко всεрос-
сійскому прεстолу вѣрности болѣε других утвεрждεна. Вашεму импεра торскому 
вεличεству нεбεзизвѣстно, что в 1750-м году всε духовниε и мирьскиε здѣшниε 
власти, шляхεтство со всεми прочими чинами, войскомъ и народомъ εдиногласно 
избрали гεтманомъ εго сиятεлство графа Кирилла Григориεвича Разумовского, 
которой по тому избранию и всεподданнѣйшому общεму прошεнию в томъ 
гεтманскомъ достоинствѣ jт εя вεличεства блажεнния и вѣчно достойния 
памяти государыни импεратрицы Елисавεти Пεтровны утвεрждεнъ и по пожа-
лованной εму за собствεнноручним εя ж вεличεства подписаниεм прывилεгий 
ужε чрεз чεтирънадцать лѣтъ управляεтъ всѣми воинскими и гражданскими 
в Малой Россії дѣлами, с особливим своим рачитεльним всεгда попεчεніεмъ, 
о наилучшεм устроεнії как воинских обрядов, так гражданских правлεний к 
доставлεнию обижεнним найскорѣйшεй по правам справεдливосты.

На таково εго сиятεльства графа гεтмана блгополεзноε всѣмъ намъ управ-
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лεниε взирая, а при том выдя, с какою онъ всεусεрдною своεю вѣрностию и 
другиε имѣющиε на сεбѣ высокиε импεрскиε достоинства отправляεтъ, чεмъ 
заслужил jтличную сεбε довѣрεнность, а к тому жъ яко jнъ в Вεликой Россії 
нε мεншую часть имѣній, сколь і в Малой России имѣεт, при том, надεясь, что 
синовя εго прыродниε графи Разумовскиε столь благородно воспитиваются, что 
какъ в рεвностной и вѣрной всεроссійскому прεстолу службѣ, так и в прочих 
похвалы достойных качεствах и благоповεдεниях родитεля своεго подражат 
нεсумѣнно будут, ближайшεε срεдство находим: послε ннѣшнεго гεтмана к из-
бранию в гεтмани из сынов εго сиятεльства графов Разумовских, имѣя свεрх 
донεсεнних обстоятεльств и сεй примѣр, яко по гεтману Богдану Хмεльницком в 
разсуждεнії εго извѣстных Россійской импεріи услуг общε избран и утвεрждεнъ 
былъ гεтманомъ синъ εго Юрый Хмεльницкий.

Тогj ради таково усεрдноε нашε общεε жεланиε возымѣв, прыпадая 
к ногамъ Вашεго импεраторскаго вεличεства, всεподданѣйшε просим, сколь 
на сиε нашε общεε жεланиε, столь болѣε на дознанную ннѣшнεго гεтмана ко 
всεроссійскому Вашεго импεраторскаго вεличεства прεстолу вѣрность и усεрдиε 
прызирая, высочайшεε своε явить благоволεниε и имянним своимъ указомъ 
всεмилостивѣйшε утвεрдить, дабы мы, нижайшиε, послѣ нинѣшнεго гεтьмана из 
сынов εго графовъ Разумовских в гεтманы того, которій к сεму достойнѣйшій 
будεт, з высочайшого Вашεгj импεраторскаго вεличεства соизволεнія избрать 
свободность имѣли, и на таком основаніи, как нынεшний гεтманъ утвεрждεнъ 
состоит.

Сиε благоучрεждεниε нε токмо к прославлεнию прεмудрого царствования 
Вашεгj импεраторскаго вεличεства и ко умножεнию слави и пользи всεй импεріи 
служить будεт, но и малороссійского народа пры учрεждεнних правах, воль-
ностях и прывилεгиях нεнарушноε в нεпоколибымой всεроссійскому прεстолу 
вѣрности сохранεниε на вѣчноε врεмя прεбудεт.

Вашεгj импεраторскаго прεсвѣтлѣйшаго вεличεства вѣрныε подданіε и 
всεнижай шыε рабы

Полковъникъ лубεнскый Іванъ Кулябка
Подкоморій полку Лубεнского Василь Кулябка
Бунчуковий товаришъ Фεдор Диаковскій
Бунчуковий товаришъ Іванъ Криштофовичъ
Обозни полкови лубεнски Филипъ Пεтривски
Судія полковій лубεнскій Василь Стεфановичъ
Писаръ полковій лубεнскій Яковъ Корнѣεвичъ
Асаулъ полковій лубεнскій Радіонъ Рвачεвскій
Абшитованный асаулъ полковий лубεнский Климъ Христичъ
Абшитований асаулъ полковий лубεнский Михайло Огроновичъ
Абшитованний асаулъ полковий лубεнский Алεксандръ Бутовскій
Хоружий полковий лубεнский Стεфанъ Корнѣεвичъ
Хоружий полковий лубεнский Стεфанъ Лукановичъ
Войсковий товаришъ Яков Мартосъ
Сотникъ лубεнский Іванъ Јгронович
Сотныкъ сεнчанскій Тімофεй Криштофовычъ
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Сотникъ горошинскій Пεтро Сахновский
Сотникъ смεлянскій Григорій Громѣка
Сотникъ глинскій Павεлъ [Свѣтъ]
Сотникъ лохвицкой Василий Нεлговскій
Сотникъ курѣнски Іванъ Стεфановъ
Сотникъ яблуновский Алεксѣй Чεрнѣцкий
Сотникъ второ пирятинскій Михайло Орεховскій
Сотникъ снѣтинскій Павεлъ Кулябка
Сотникъ второ лохвицкій […]* Лукашεвичъ
Сотникъ сεнчанскій Фεдоръ Слюзъ
Сотникъ ромεнскій Дεмянъ Гайдукъ
Сотникъ пεрво пирятинский Максимъ Щεрбак
Сотникъ городиский Маrимъ Пεтровский
Сотникъ янишполскій Іванъ Корнѣεвичъ
Атаманъ […]** Іванъ Григоровичъ
Атаманъ сотεнний ромεнский Іванъ Фεдоровъ
Значковий полку Лубεнского товаришъ Стεфанъ Володарский
Значковій полку Лубεнского товаришъ Михайло [Вы]тεнко
Значковій товаришъ полку Лубεнского Адріян Калεничεнко
Значковий товаришъ полку Лубεнского Роман Калεничεнко
Значковій полку Лубεнского товаришъ Тимофѣй Воротилякъ
Значковій товаришъ Романъ Фεдоровъ
Значковий товаришъ Роман Ябловскій
Абшитованій значковій товаришъ Павεлъ Постолникъ
Значковий полку Лубεнского товаришъ Григории Кулик
Значковий полку Лубεнского товаришъ Стεфан Засулский
Значковій полку Лубεнского товаришъ Фεдор Хилчεвский
Атаманъ сотεнній янишполский Стεфанъ Лисовский
Значковій полку Лубεнского товаришъ […кович]
Полку Лубεнского значковий товаришъ Василь Мирεць
Значковий полку Лубεнского товариш Михайло Полунъ
Значковий полку Лубεнского товаришъ Григорий Савицкий
Значковий товаришъ Алεксандεр Шибка
Значковий товаришъ Стεфан Хр[а]пко
Значъковий полку Лубεнского товаришъ Фεдоръ Жаданъ
Значъковий товаришъ Стεфанъ Ющεнко
Значковий товаришъ Роман […]ас
Значковій товаришъ Лубεнского полку Якимъ [С]εластεнникъ
Значковій полку Лубεнского товаришъ Іванъ Маrимовичъ
Значковій полку Лубεнского товаришъ Андрεй Афанасіεв
Значковій товаришъ Якимъ Максимовичъ
Атаманъ сотεнний чорнуский Гаврило Бойчεвский

* Ім’я не прочитано.
** Слово не прочитано.
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Значковий полку Лубεнского товаришъ Андрѣй Ставровский
Значковій полку Лубεнского товаришъ Василь [Кри…]
Абшитованій значковій полку Лубεнского товарищ Фεдор Мεщанко
Абшитованний значковий товаришъ Василь Миколаεнко
Абшитованный значковый товаришъ Михайло Пасюта
Атаманъ сотεнній пεрво пирятинскій Иωсифъ Пятковскій
Атаманъ сотεнний пεрво лохвицкий Григорий Горобиовский
Атаманъ сотεнный второ пирятинскый Андрѣ[й] Вакулεвич
Атаманъ сотεнний яблуновский Іванъ Cтεфановъ
Атаманъ сотεнній горошинскій Василь Волинской
Атаманъ сотεнний жовнинский Іванъ Соколъ
Абшитованний значковий полку Лубεнского товаришъ Тимофѣй Кор-

сунъ
Значковій полку Лубεнского товаришъ Василь Бѣлобаба
Значковій полку Лубεнского товаришъ Маrимъ Григоровичъ
Значковій полку Лубεнского товаришъ Омεлянъ Остаповъ
Атаманъ сотεнний Городиский Иванъ Вишнεвский
Значковий полку Лубεнского товаришъ Григорий Пεтровский
Значковий полку Лубεнского товаришъ Іван Корεнѣцкий
Абшитований значковий товаришъ Иванъ Мазурεвский
Значковий товаришъ Романъ Щεрбина
Атаманъ сотεнний смѣлянский Сεмεн Горошковскій
Полку Лубεнского значной товаришъ Григорεй Косичъ
Значковий полку Лубεнского товаришъ Иосифъ Литвинεнко
Значковий полку Лубεнского товаришъ Фεдоръ Литвинεнко
Атаманъ сотεній пεрво сεнчанскій Фεдоръ Тищεнко
Абшитованый значковый полку Лубεнского товаришъ Пεтръ Лвовъ
Атаманъ сотεнній второ сεнчанъскій Стεфанъ Матковский
Значковій товаришъ Павεлъ [Лус]овский
Значковий товаришъ Іванъ Салимовский

ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19155, арк. 1–5. Оригінал. Опубл.: Сухих Л., Вовк О. Кирило Розумовський: 
Спроба встановлення спадкового гетьманства // Архіви України. – № 3–4. – 2008. – С. 106–
124.

№ 307

1764 р., квітня 10. Козелець. – Присяга Парфена Радченка, складена під 
час вступу на посаду козелецького земського писаря

Клятвεнноε обѣщаниε
Азъ, нижεімεнованнія, обѣщаюсь и клянусь всεмогущимъ Богомъ прεдъ 

святымъ εго Евангεліεмъ въ томъ, что хочу и должεн εя імпεраторскому вεли-
чεству, моεи всεмилостивѣйшεй вεликоя государынѣ імпεратрицѣ Екатεринѣ 
Алεксѣεвнѣ, самодεржицѣ всεроссійской и εя імпεраторскаго вεличεства любεз-
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нѣй шεму сыну, государю цεсарεвичу и вεликому князю Павлу Пεтровичу, за-
конному всεроссійского прεстола наслѣднику, вѣрно и нεлицεмѣрно служить 
и во всεмъ повиноватся, нε щадя живота своεго до послѣднεй капли крови, и 
всѣ к высокому εя импεраторскагj вεличεства самодεржавству, силѣ и власти 
принадлεжащія права и прεрогативы (или прεимущεства) узаконεнныε и впрεдь 
узаконямыε, по крайнεму разумѣнію, силѣ и возможности прεдостεрεгать и 
оборонять и при том по крайнεй мѣрѣ старатся споспѣшεствовать всε, что к 
εя імпεраторскаго вεличεства вѣрной службѣ и ползѣ государствεнной во вся-
кихъ случаяхъ касатися можεтъ. О ущεрбѣ жε εя вεличεства интεрεса, врεдѣ 
и убыткѣ, какъ скоро о том увѣдаю, нε толко благоврεмεнно обявлять, но и 
всякими мѣрами отвращать и нεдопущать тщатися и всякую мнѣ ввѣрεнную 
тайность крѣпко хранить буду; и повѣрεнной и положεнной на мнѣ чинъ как 
по сεй гεнεралной, такъ и по особливой опрεдѣлεнной и от врεмεни до врεмεни 
εя імпεраторскаго вεличεства имεнεм (от прεдставлεнных надо мною начальни-
ковъ) опрεдѣляεмымъ инструкціямъ и регламεнтамъ и указамъ, надлεжащимъ 
образомъ по совѣсти своεй исправлять; и для своεй користи, своиства и дружбы, 
ни вражди противно должности своεй и присяги нε поступать и таким образом 
сεбя вεсть и поступать, какъ доброму и вѣрному εя імпεраторскаго вεличεства 
рабу благопристойно εсть и надлεжитъ.

И как я прεд Богом и судом εго страшным въ томъ всεгда отвεтъ дать 
могу, такъ сущε Господь Бог душεвно и тѣлεсно да поможεт.

В заключεніε жε сεй моεй клятви цѣлую слова и крεст Спаситεля моεго. 
Аминь.

1764 году априля 10 дня.
В сεй присяги былъ и подписался полку Кіεвского повѣту Козεлεцкого 

писаръ зεмскій Парфεнъ Радчεнко.
К сεи присяги приводилъ цркви Рожства Прεстыя Бгородицы іεрεй Іаков 

Навроцкій.
При приводѣ к присягε писара зεмского Парфεна Радчεнка присудствовалъ 

канцεляристъ воісковый Іван Полонεз.

ЦДІАК, ф. 51, оп. 1, спр. 2716, арк. 2. Оригінал.

№ 308

1764 р., листопада 4. Краків. – Лист ректора Kраківської академії Войцеха 
Бєгачевича до магістрату м. Львова з рекомендацією професора філософії 
М. Підгаєцького на уряд міського синдика

Nobiles, spectabiles, amplissimi viri. Inclyta in Russia metropoleos, proconsul, 
consules dignissimi domini patroni colendissimi.

Z iakim poważaniem szlachetnego sławnej na Rusi stolice wmmcim panow 
magistrate, academia krakowska na ogolności, a ia w szczegulności tymże samym, a 
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procz tego powziętym pod moię w tamtych stronach bytność przywiązaniem iestem, 
mam honor okazac, gdy na oswiadczone w liscie akademii do mnie rektora pisanym 
wmwmcim panow żądanie, za zgodnym zdaniem całey akademii wybranego ny 
funkcyą syndykowską excellentem M. Podhaiecki aktualnego u nas filozofii profes-
sora, y pierwszey między krakowskiemi maryackiey szkoły seniora, z nauki, statku y 
znaiomey ad quamvis spartam sposobnosci zaleconego wmwmcim panom posyłam: 
spodziewam się niepłonnie, iż tem excellens professor zechce się na tamtym mieyscu 
tak applikować, aby zaleceniu memu, a wmwm panow dobrodzieiow żadaniu zadosć 
ucyznił. Mniemam y o tym zupełnie że do wmw panowie dobrodzieie pro qualitate 
personae respectować y dobrze zasługuiącego się sufficienti praemio prowidować 
będziecie raczyć. Ktorego łasce ich, a mnie z całą akademią dowodney od wiekow 
przychylności oddawszy piszę się z wysokim szacunkiem.

Nobilium, spectabilium amplissimarum d[omi]naonum v[est]rarum patrono-
rum colendissimorum naynizszym sługą p. Woyciech Biegaczewicz pisma s. doktor 
y professor, akademii Krakowskiey rektor mp

ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 280, арк. 1. Оригінал. Мова польська, латинська.

№ 309

1764 р., грудня 8. Кіш. – Атестат про службу полкового старшини Незама-
ївського куреня Матвія Сьомака, виданий Кошем Війська Запорозького

Данъ сей аттестатъ изъ Воиска Запорожскогj Низового оного Войска 
старшинѣ полковому и товарищу курεня Незамаивского Матвѣю Іванову сину 
Сіомаку

Jнъ, Матвѣй Сіомакъ, началъ служить εя импεраторскому вεличεству въ 
ономъ Запорожскомъ Низовомъ Войске з начала 1755 году и отъ того времени 
при канцεляріи войсковой в службахъ войсковихъ, посилкахъ и партияхъ всεгда 
находился, и за тѣ εго вѣрніе служби и годность по опрεдѣленію Коша в 1758 
писаремъ полковимъ въ Гарду. Зъ 1761 въ Самарѣ и на Кодацкомъ пεрεвозѣ и 
Самарскомъ мосту въ зборѣ войсковой сумми 1763 годовъ былъ, и во всѣхъ 
должностяхъ исправлялся и службу несъ вѣрно и бεзпоткновεнно и, будучи 
употрεбляεмъ от тѣхъ званій многожди в разніе съ командами при границе 
турецкой розезди и заграничніе проведованіи, такожъ и в искориненіи шалост-
никовъ, все по височайшимъ указамъ и поданнимъ отъ Коша Запорожского 
наставленіямъ, въ полку здешней пограничности исправлялъ вѣрно, рачително, 
без малѣйшего порока. А ннѣ онъ, Сіомакъ, представилъ, что желает жεнитца 
въ Малой Россіи или гдε случится, и просилъ от Войска Запорожского Ни-
зового, на добропорядочніе те службы при Войску Запорожскомъ Низовомъ 
понесеніе, аттестата.

Почему я зъ старшиною и товариствомъ, зная о всѣмъ по тεмъ довол-
но о всѣхъ его, Сіомака, вишеписанніхъ службахъ вѣрних и рачителніхъ при 
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Войски Запорожскомъ без ималѣйшого поткновεнія отправленнихъ и добромъ 
обхожденіи, дабы онъ, где жительство свое имѣтиметь, не оставленъ былъ к 
далнѣйшему εя импεраторскагj вεличεства служεбъ продолжεнію и по тѣм за-
слугамъ, рεвности, и могущεству, и способности εгj награжденіемъ какого чина 
и достоинства сей аттестатъ за подписомъ и приложеніемъ войсковой печати 
датъ опредѣлили і которой εму, Сіомаку, выдан. И чрεзъ оній гпдъ високіхъ и 
подсутствующіх властей просимъ по его, Сіомака, честному состоянію, вѣрности, 
ревности и годности к службамъ εя импεраторскаго вѣличεства опредѣленіемъ въ 
Малой Россіи, или гдѣ пожεлаεт, жить и произвожденіемъ εго какъ и прεдписано 
за верние служби по возможности къ продолженію всегдашнему оной такъ, какъ 
и протчиихъ, изъ Войска Запорожского Низовогj при аттестатахъ випущеннихъ, 
старшинъ особливо височайшою милостію пожаловат не оставить.

Ея импεраторскаго вεличεства Войска Запорожского Низового

ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 147, арк. 33 і зв. Відпуск.

№ 310

1765 р., квітня 18. – Указ Малоросійської колегії полковникові переяслав-
ському Семену Сулимі про дотримання порядку належного виконання 
службових обов’язків чинами полкових і сотенних правлінь, а також про 
заборону старшині використовувати козаків і підданих у власних інте-
ресах

Указъ εя импεраторскаго вεличεства самодεржицы всεроссійской из Мало-
российскои коллεгіи гсдну полковнику пεрεяславскому Сулимѣ с полковою 
старшиною

По указу εя импεраторскаго вεличεства Малороссийския коллεгыя, испол-
няя данніε высочайшіε имянніε εя импεраторскаго вεличεства о учрεждεніи оной 
коллεгіи к содεржанію в Малой Россіи порядка и правосудія указы при ннѣшнεмъ, 
начиная от правлεнія в оной коллεгіи малороссійских дѣлъ опрεдѣлыли: послать 
εя импεраторскаго вεличεства из Коллεгіи укази во всѣ малороссійскиε полки 
к полковникам с полковими старшинами, дабы во всѣхъ полкових и сотεнних 
правлεніях, соблюдая всεвысочайшіε εя импεраторскаго вεличεства укази и 
малороссійскиε права, от вишнεго до нижнεго всяк по своεму званію и чину 
должност, порядок и службу отправлял с должним рачεніεмъ и усεрдіεмъ, 
наблюдая над подчинεнними и казаками, чтоб они в службѣ і воинской справ-
ности всε то порядочно исправляли, что толко к лучшεй службѣ, к ползѣ εя 
импεраторъскаго вεличεства способствовать можεт.

А напротивъ в полках и сотнях оних подчинεнних и козаковъ ни в какіε 
свои партикулярности, посилкѣ и служби ни под какимъ прεтεкстомъ, ни с проз-
би и других вимишлεних извинεніях, никто из виших и нижних чиновниковъ 
употрεблят и другимъ образомъ притѣснεніε и насиліε имъ чинит отнюд нε 
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дεрзил, опасаясь по силѣ указовъ εя импεраторскаго вεличεства и малороссійских 
правъ тяжкого отвѣта; да и от другихъ посторонних командировъ і людεй 
пристоиноε защищεниε над подчинεнними соблюдино б было, о чεмъ впрεд и 
особливо прεдписанно будεть и о сεмъ малороссійских коллεгіи прεдложεнія во 
всεй Малороссіи распублѣкованно б было и ко всεнародкому извѣстію и чіεму 
подлεжит ісполнεнію выставлεнно на публичних мѣстах.

Из сεго Малороссійскои коллεгіи указа копія и гспдну полковнику пε-
рεяславскому Сулимѣ с полковою старшиною учинить о томъ по сεму εя импε-
раторскаго вεличεства указу, а в прочіε малороссійскіε полки укази из коллεгіи 
посланни 1765 году априля 18 дня.

В подлѣнномъ подпись таков:
Графъ Румянцεвъ
Сεмεнъ Кочубεй
Князь Платонъ Мεщεрский
Василий Туманскій
Іванъ Жоравка
Ассεсоръ Осипъ Туманскій
Войсковій канцелярыст Димитрій Карпѣка

ЦДІАК, ф. 222, оп. 1, спр. 108, арк. 1. Копія.

№ 311

1766 р., жовтня 4. Краків. – Лист ректора Краківської академії К. Стемпков-
ського до президента м. Львова з рекомендацією доктора прав на уряд 
міського синдика

Mnie wielce mci dobrodzieiu,

Iakom deklarował ad obsequium przezacnego mci miasta posłać upatrzone 
subiectum na syndyka swoe teraz do skutku przyprowadzona, gdy posyłam licenteatum 
in iure, ktorego zaraz łasce wmc pana dobrodzieia iako głowie miasta całego rekom-
menduie: spodziewaiąc się po nim, iż bedzie umiał przysługi swoie ad mentem wwmc 
ppanow dobrodzieiow wykonywać. Iego tedy ad obsequia o siebie wszystkich wm 
panow dobrodzieiow oddaie wzgledom pisząc się

Mego wielce mcim pana y dobrodzieia nayniszym sługą x. K. Stępkowski akade-
mii Krakowskiej rektor mppa

ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 1015, арк. 1. Оригінал. Мова польська, латинська.
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№ 312

1766 р. – “Відомість” про дітей козацької старшини Сумської, Ізюмської, 
Охтирської й Острогозької провінцій Слобідсько-Української губернії

Ведомость: сколко Слободской Украинской губернїи в Сумской, Изюмской, 
Ахтырской ї Острогожской правинцїяхъ старшинскихъ дѣтей состоитъ

Званїе именъ От рожденїя летъ, кто чему обучены 
или нѣтъ, кто чемъ изъувеченъ

Въ Сумской провинцїи
В Межирицком комисарстве

Оставшихъ за выборомъ в Сумской 
гусарской полкъ в гусары

Дети ихъ
Определенного въ Межирицкое ка-
мисарство к камисарской должности 
сотника Степана Андреева сына Се-
леховского
Иванъ,
Яковъ,
Василїй.

10
7
4

Обучаются грамоты.

За малолетствомъ не обучается.
Отставных старшин

+ Судьи Ивана Степанова сна Пусто-
войтова Василїй. 20

Обучается в Московскомъ уне-
верситете.

Сотника Леонтїя Степанова сна Пу-
стовойтова
Моисей,
Степанъ.

9
3

Обучается грамоты.
За малолетствомъ не умеет.

Сотника Василия Андреева сына Ро-
манова Григорий. 8 Обучается грамоты.
+ Сотника Федора Романова сына 
Великорода Михайла. 19 Грамоти умеетъ.
Сотника Петра Иванова сна Шапоч-
никова
Иванъ,
Григорїй.

13
7 Обучаются грамоты.

В Лебѣдинском камисарстве
Оставшихъ за выборомъ 

въ Сумской гусарской полкъ 
в регулярную службу

Сотника Ивана Михаилова сна Кра-
совского Иванъ. 11

Никакимъ наукамъ не обучен, 
полуумен.
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Званїе именъ От рожденїя летъ, кто чему обучены 
или нѣтъ, кто чемъ изъувеченъ

Оставнихъ за выборомъ 
въ гусары подпрапорныхъ

Кирыла Федорова сна Степанова
Костянтинъ,
Григорїй,
Степанъ.

6
3
2

Грамоти обучается.
По малолетству никаких наукъ 

 не обучаются.
Ивана Федорова сна Ильяшенкова 
Андрей.

5
Грамоти обучается.

Отставныхъ подпрапорных
Андрея Федорова сна Степанова 
Василий. 9 Грамоти обучается.
Михаила Леонтьева сна Крутоголова 
Федоръ. 15 Грамоты умеетъ.
Подпрапорного Ивана Иляшенка 
братъ родной Степанъ. 45

Грамоти росийской и латинской 
обучен.

В Белополскомъ камисарстве
Находящегося в полицейской долж-
ности отставного подпрапорного Ва-
силия Искрицкого
Яковъ,

Сава.

12

4

Грамоти изобученъ и обучается 
скорописного писма.
За малолетствомъ не умеет.

Въ Суджанскомъ комисарстве
Умершаго сотника Ивана Давыдова
Иван,
Петръ,
Афанасий.

10
8
5

Обучаются словесной грамоты.

Отставного сотника Василия Савича 
внукъ Алеrей Даниловъ снъ Савичъ. 5 Грамоти ї писать обучается.
Есаула Ивана Иванова сна Давидова
Василий,
Михаило. 

8
6 Обучаются грамоты словесной.

+ Умершаго сотника Николая Рома-
нова сна Романова Иванъ. 18 Грамоты и писать умеетъ.
+ Умершаго сотника Матвея Бонда-
рева Иванъ. 28 Безграмотной.
Подпрапорного Матвея Подолского 
Василїй. 13 Обучается словесной грамоты. 
+ Отставного сотника Василия Мар-
дарьева Григорий. 15 Грамоты и писать умеетъ.
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Званїе именъ От рожденїя летъ, кто чему обучены 
или нѣтъ, кто чемъ изъувеченъ

В Мирополском камисарстве
Сотника и определенного в Миро-
полское камисарство в камисары Ва-
силия Григорьева сна Богаевского
Лукьянъ,
Миронъ.

5
3

За малолетством никаким 
 наукам не обучены.

Оставного сотника Осипа Григорьева 
сна Богаевского Николай. 7 Грамоты обучается.
Отставного сотника Ивана Михаило-
ва сна Донцова Михайла. 8 Грамоти обучается.
Отставного сотника Ивана Кирилова 
сна Ахтырцова, находящегося в де-
путатской должности,
+ Демид,
Яковъ,
Мефодїй,
Феодосий.

20
9
6
полу-
году

Грамоты писат и читат 
 обучены.
Никакимъ наукам за 

 малолетством не обучены.

Умершаго сотника Алеrандръ Высоц-
кого Костантинъ Алеrандровъ снъ 
Высоцкой. 12 Грамоти писат и читат умеетъ.
Сотничьего сна Василия Матвеева 
сна Квѣтки Василїй. 12 Никакимъ наукам нѣ обученъ.
Сотника Василия Григорьева сына 
Ямполского
Иванъ,
Николай.

6
4

За малолетством никаких 
 наукъ не обучены.

+ Обозничей снъ Михаила Ивановъ 
снъ Романовъ. 20

Неграмотен, от рождения немъ 
и глухъ.

+ Отставного подпрапорного Андрея 
Алеrеева сна Алферова Иванъ. 16 Грамоты обучается.
Братъ ево родной Пѣтръ,
снъ Петровъ Илия.

32
4

Грамоти писат и читат умеетъ.
За малолетствомъ не обученъ.

Отставного подпрапорного Осипа 
Андреева сна Кондратева
+ Тимофей,
Михаило. 

15
12

Грамоты писать и читать
 изучены.

+ ωбозничей снъ Иванъ Ивановъ 
снъ Романовъ,

сынъ ево Федоръ.

28

5

Неграмотен и от рожденїя нем 
и говорит ничего не можетъ.
Грамоти обучается.
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Званїе именъ От рожденїя летъ, кто чему обучены 
или нѣтъ, кто чемъ изъувеченъ

Отставного сотника Якова Романова 
сна Подолского Павелъ. годъ
Сотника Ивана Иванова сна Романо-
ва Иванъ. 10 Грамоти обучается.
Подпрапорного Степана Федорова 
сна Кигича Дмитрий.
+ Братъ родной Михайло.

годъ
30 Писать и читать умеетъ.

Подпрапорного Андрея Михайлова 
сна Кондратьева Григорий. 3 За малолетством не обученъ.
+ Сотничей снъ Петръ Михайлов 
снъ Черторижский. 60 Грамотен.

В Сумскомъ камисарстве
Отставного полковника Степана 
Иванова сна Кондратьева
Николай,
Андрей,
Петръ,
Иванъ. 

9
8
3
2

Обучаются читать и писат
 по-росийски и по-немецки.

Отставного есаула Федора Яковлева 
сна Алферова

+ Яковъ,
Петръ,
Алеrей. 

15
8
3

Умеетъ по-росийской читат и 
писать и в училище латинского 
писма обучается.
Обучается славенской грамоты.
За малолетством в науке не на-
ходится.

Сотника Филипа Иевлева, правящего 
должнот[!] камисарскую
Павелъ,

Алеrандръ. 

7

4

По-росийски и читать и писат 
обучается.
В науке за малолетством не на-
ходится.

Отставного сотника Григория Васи-
льева сна Крамарева
Василий,
Захарїй,
Григорий. 

11
8
3

Обучаются славенского писма.

За малолетством не в наукѣ.
Отставного сотника Василия Семе-
нова сна Даценка
Григорий,
Андрей,
Иванъ. 

5
3
1

За мололетством не обучается.
От рождения все тело в ранахъ.
За малолетством не в наукѣ.
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Званїе именъ От рожденїя летъ, кто чему обучены 
или нѣтъ, кто чемъ изъувеченъ

Состоящего в вечной отставке сот-
ника Семена Романенкова, кой в 
правленїи должности камисарской
Иванъ,
Николай.

9
6

Грамоты росийской обучаются,
  из оныхъ Иван на леву ногу
  крив и имеет рану.

Умершаго полковника Андрея Кан-
дратьева Фаддей. 7

Из дворян; славенского писма 
обучается.

+ Умершаго полкового обозного 
Ивана Кондратеева[!] Яковъ. 20

Умеетъ по-росийский и читать 
и писат.

Умершаго сотника Василия Савина 
пасинокъ Петръ Афанасьев снъ Вы-
ноградской. 10

И отецъ ево был на росийской 
границѣ разныхъ языков пере-
водчиком, а онъ обучается ро-
сийской грамоты.

Умершаго сотника Антона Осипова:
+ Антонъ,

Федоръ.

18

12

Умеетъ по-росийский читат и 
писат.
Обучается росийской грамоты.

Подпрапорного Ивана Кондратева:
Иванъ,
Григорий.

9
3

Грамоти росийской обучается.
За малолетством не в науке.

Умершаго ротмистра Михаїла Вла-
совского
Яковъ,
Михайло. 

11
8 Грамоты росїйской обучаются.

Сотника Стѣпана Лофицкого
Михайла,
Гаврила. 

7
4

Грамоти обучается.
По малолетству не в науке.

Подпрапорного Якова Кондратева:
+ Григорий,
Иванъ,
Петръ.

15
4
2-х 
недел

Росийской грамоти писат и
 читат обучаются.

+ Сотника Кондрата Иванова сна 
фон Филерса Андрей. 19

По-росийский писать и читат 
умеет.

Сотника Якова Каневцова
Григорий,
Иванъ,
Алеrандръ,
Федотъ.

13
11
8
6

Грамоты росийской
  обучаются.
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Званїе именъ От рожденїя летъ, кто чему обучены 
или нѣтъ, кто чемъ изъувеченъ

Сотника Федора Алферова
Яковъ,

Иванъ,
Федоръ,
Павел.

14

13
10
4

В Харковскомъ коллегиуме в 
науке.
По-росийской читать и писать

 обучаются.
За малолѣтством не в наукѣ.

Сотника Герасима Власовского
Николай,
Иосифъ.

5
2

Грамоти обучается.
За малолетством в науке не на-
ходится.

Сотника Семена Савича Иванъ 7 Обучается славенского языка.
Сотника Семена Кардашева
Федоръ,

Василий. 

9

1

По-росийской читать и писат 
обучается.
За малолѣтством не в наукѣ.

Сотника Василия Кондратеева[!] 
Петръ. 7 Грамоти обучается.
Сотника Ивана Кондратьева 
Михаила. 1 За малолѣтством не в наукѣ.
Правящего должность камисарскую 
полкового писаря Романа Косовцова
Николай,
Степанъ. 

8
6

Грамоти обучается.
За малолетством не в науке. 

В Ызюмской правинцїи
Непожелавших бит въ гусарской 

службѣ, а продолжающих 
старшинскую старшинъ

Полковых судей
+ Семена Любашевского сынъ Иван. 15 Грамоти и писат умеет.
+ Ивана Капустяникова сынъ Кон-
стантинъ. 17

Грамоти латинской при домѣ 
обучается.

Асаула Федора Богуславского сынъ 
Андрей. 8 Грамоти славенской обучается.
Ротмистра Корнилия Капустянского 
сынъ Василей. 14

Грамоти обучается славено-
латинской.

Полковых писарей
Алеrандра Любицкого дети:
Иван,
Алеrандръ.

7
3

Грамоти обучается.
За малолетством не обучаетца.

Якова Таранухина сынъ Андриянъ. 3 За малолѣтством не обучаетца.
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Званїе именъ От рожденїя летъ, кто чему обучены 
или нѣтъ, кто чемъ изъувеченъ

Хорунжего Степана Адамова дети:
Иванъ,

Юрей,
Николай,
Степанъ.

14

4
2
пол-
году

Обучается славено-латинской 
грамоти.

За малолѣтством не
  обучаются.

Итого, в полковых старшин 11
У сотников

+ Андрея Сумца дети:
Василей,
Яков. 

18
12

Россїйской грамоти обучен.
Обучаетца.

Семена Кишинского дети:
Георгїй,
Алеrандръ,
Матвей. 

12
9
2

Писать обучается.
Славенской грамоти обучается.
За малолѣтством не учитца.

Алеrея Бистрицкого дети:
+ Иванъ,
Данило,
Θедоръ,
Николай,
Осипъ. 

15
14
10
7
4

Писат обучается.
Искалѣченъ ломотною болѣзнею.
Обучаются славенской

 грамоти.
За малолѣтством не учитца.

Лукяна Совенкова дети:
+ Остапъ,
Иванъ,
Федоръ.

15
14
10

Грамоти славенской обучаются.

Герасима Тимошенкова дети:
Андрей,
Константинъ. 

13
5

Грамоти и писат обучается.
За малолѣтством не обучается.

+ Тимофея Тертичникова Семен. 35 Грамоти и писать умеет.
Итого, у сотников 16

У отставных от службы старшин
Полкового есаула Кишинского дети:
+ Елисей,
Василей. 

19
14 Грамоти не умеютъ.

У сотников
Алеrандра Сошалского дети:
Георгїй,
Николай,
Прокопъ.

7
4
2

Грамоти славенской обучается.
За малолѣтством не обучаютца.

Филипа Кравченкова сын Иван. 13 Грамоти и никаких других на-
укъ не обучается.
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Званїе именъ От рожденїя летъ, кто чему обучены 
или нѣтъ, кто чемъ изъувеченъ

Степана Грекова сын Андрей. 2 За малолетствомъ не обучается.
Павла Рыкова дети:
+ Андрей,
Федоръ,
Давид. 

16
14
2

Неграмотной.
Грамоти обучаетца.
За малолѣтством не обучаеца.

Якова Антонова дети:
+ Михайло,
+ Сергей,

Никита. 

18
15

6

Грамоти и писат умѣет.
Грамоти умеет, а писать обуча-
ется.
За малолѣтством грамоти не 
обученъ.

+ Тимофея Пошевкина сын Иванъ.
У Ивана дети:
Иванъ,
Маrимъ. 

30

10
8

Грамоти и писать умеет.

Неграмотные.

Степана Фомина Щербины дети:
Андрей,
Василей.

14
10

Славенской грамоты
 обучаются.

У Елисея Зайцова сынъ Иванъ. 8 Грамоти славенской обучается.
У Лукьяна Курдымана сынъ Федоръ. 4 За малолетством не обучается
У Василия Щербины сынъ Иванъ. 5 По тому ж не обучается.
У Григория Щербины дети:
Семенъ,
Петръ. 

25
13

Грамоти не умеѣтъ.
Грамоти славенской обучается.

У Марка Зайцова дети:
Василий,
Лука. 

12
6 Грамоти словенской обучаются.

У Павла Щербины дети:
Григорей,
Яковъ,
Петръ,
Федоръ. 

11
7
5
3

Грамоти обучается.

Грамоти еще не учатся.

Григория Лютого дети:
Корней,
Василей. 

12
6

Грамоти обучается.
За малолѣтством не обучается.

Трофима Василенка сын Алеrей 12 Россїйской грамоти обученъ, а 
писать обучается.

Гаврила Высочина дети:
Никифоръ,
Иванъ,
Петръ.

7
5
полу-
году

Грамоти словенской обучаются.

За малолѣтствомъ не обучается.
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Званїе именъ От рожденїя летъ, кто чему обучены 
или нѣтъ, кто чемъ изъувеченъ

Якова Краснощокова дети:
+ Иван,
Афанасий,
Андрей,
Θедоръ. 

20
12
10
9

Грамоти и писать не умеетъ.
Грамоти обучаютца.

Грамоти не обучаетца.
Андрей Лихопенина[!] дети:
Алеrандръ,
Федоръ.

7
полу-
году

Грамоти обучаетца.
За малолѣтствомъ не обучаетца.

Федора Шмулича сынъ Иванъ. году За малолѣтством не учится.
Ївана Фесенкова дети:
Алеrей,
Андрей,
Иванъ,
Θедоръ,
Осипъ. 

12
10
7
4
2

Грамоти обучаютца.

За малолѣтством не обучаются.

+ Дорофея Татарского сын Назаръ. 27 Грамоти не умѣетъ.
Диниса Купчинова сынъ Василей 3 За малолѣтствомъ

 не обучаются.Данила Ковалевского сын Иван. 2
Ивана Сошалского дети:
Петръ,
Корнилий. 

2
2 мц-
ов

За малолѣтствомъ не обучают-
ся.

Итого, в отставных старшин 
и сотников 52

Умершихъ старшинъ дети
+ Полкового обозного Андрея Дви-
губского сынъ Иванъ. 30 Грамоти и писат умеет.
+ Суди Петра Башинского сынъ 
Алеrандръ. 30

Грамоти умеетъ; носъ спорченъ, 
за тем весма худо говорит.

+ Есаула Никифора Мазана сынъ 
Иванъ. 70 Грамоти умеетъ.
+ Полкового писаря Ивана Ковалев-
ского сынъ Василей. 20 Грамоти и писат умѣетъ.

Сотниковъ
Маrима Сумца дети:
+ Степанъ,
+ Григорей. 

34
30 Грамоти умѣютъ.

+ Романа Любицкого сынъ Иванъ. 40 Искалѣченъ и паралѣжемъ за-
битъ.
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+ Федора Дрозя сынъ Василей. 9 Грамоти умеѣтъ и падучею 
болѣзнїю одержим.

Марка Соболя сынъ Иван. 4 За малолѣтством не обучаетца.
Семена Капустянского сынъ Антонъ. 13 Обучается славено-латинской 

грамоти.
Ахтырской правинцїи

В Ахтырскомъ камисарствѣ
Бывшаго Ахтырского казачего полку 
полковника Михайла Боярского дети:
Сергїй,
Маrимъ. 

7
3 Грамоти обучаютца[!].

Полкового обозного Степана Лесе-
вицкого дети:
Николай,

Михаило. 

6

3

По-россиїски и нѣмецки обуча-
етца.

В должности камисарской полкового 
судьи Алеrея Кобеляцкого дети:
Ларионъ,    подпрапорнымиСеменъ.

14
12 Грамоти умѣютъ.

Въ должности камисарской полково-
го писаря Климента Θилиповича 
сынъ Василей. 7 Грамоти обучается.
Сотника Ивана Боярского дети:
+ Иванъ – подпрапорным,
Константинъ,
Дмитрей,
Феодосей,
Тимофїй. 

15
9
4
2
[1]/2[!]

Грамоти обучаютца.

Сотника Василия Андрѣевского дети:
Яковъ,
Василей. 

8
6 Грамоти обучаютца.

Умершаго отставного сотника Семе-
на Перекрестова дети:
+ Федоръ,
Ефимъ. 

17
14

Грамоти умѣетъ.
Ωбучаетца грамоти.

Умершаго подпрапорного Степана 
Негребецкого сынъ Иванъ. 14 Грамоти обучаетца.
+ Умершаго подпрапорного Романа 
Перекрестова сынъ Василей. 40
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У отставных сотников
+ Григория Перекрестова сынъ 
Иванъ. 12
Самойла Соляникова сынъ Андрей, 
служитъ подпрапорнымъ.

25 Грамоти умеетъ.

+ Ивана Бородаевского сынъ Иванъ. 30 Грамоти умѣетъ, одержим пара-
лежною болезнїю, от чего и в 
калетстве.

Ївана Пантелеева сынъ Алеrсей. 7 Грамоти не умеетъ.
Ивана Мидяникова[!] дети:
Николай,
Θедоръ,
Петръ. 

9
5
3

Грамоти не умеютъ.

+ Умершаго полкового есаула Семена 
Перекрестова сынъ Михаило.
У Михайла дети:
Їванъ,
Леонтїй. 

45

14
5

Грамоти умеетъ.

Грамоти не умеютъ.

В слободѣ Кириловкѣ
Полкового хорунжего Михаила Ли-
ницкого дети:
Їванъ,
Никита. 

6
4 Грамоти обучаютца.

Умершаго отставного сотника Григо-
рия Парафѣевского сын Иванъ. 10 Обучается грамоти. 

В слободѣ Ямном
Подпрапорного Петра Попова дети:
Василей,
Яковъ. 

3
[1]/2[!] 

Подпрапорного Степана Попова дети:
Степанъ,
Семенъ.

3
[1]/2[!]

Боровенского камисарства
в слободѣ Боромлѣ

Отставного полкового суди Ивана 
Карпова дети:
+ Иванъ,
Николай. 

15
14 Грамоти умеютъ.
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Полкового ротмистра Аaанасїя Кар-
пова дети:
+ Григорей,
Петръ,

Їванъ,
Алеrей. 

15
13

5
3

Грамоти умеютъ и обучаютца
  в Харковскомъ коллегїиуме
  по-латины.

Полкового хорунжего Павла Ново-
селского дети:
Иванъ,
Николай. 

14
5

Грамоти умеетъ.
Обучается грамоти. 

Сотника Осипа Карпова дети:
Григорий,
Юрий,
Яковъ,
Маrимъ. 

6
4
3
1

Грамоти обучаютца.

Грамоти не умеютъ.

+ Умершаго полкового есаула Степа-
на Карпова сынъ Андрей. 16

Грамоти не умѣетъ и з природы 
нем и в несостоянїи ума.

Отставного подпрапорного Мирона 
Сумца дети:
+ Марко – в подпрапорных,
+ Осипъ.
У Марка дети:
Петръ,
Иванъ. 

34
20

11
9

Грамоти не умѣютъ.

Умершаго подпрапорного Ивана Вла-
сова дети:
Василей,
Иванъ.

8
6 Грамоти обучаются.

В слободѣ Жигайловки
Сотника Филипа Власова дети:
Θедоръ,
Петръ,
Семенъ. 

3
2
[1]/2[!]

Сотника Θедора Карпова сынъ 
Алеrандръ. 13 Грамоти умеетъ.

В слободѣ Белки
+ Умершаго сотника Рѣжкевича сын 
Степанъ. 25 Грамоти умеетъ.
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В селѣ Никитовки
Директора Михаила Нахимова дети:
Степанъ,
Иванъ,

Николай,
Василей. 

10
8

6
5

 Обучаются по-росїйски и 
  протчих иностранных наукъ.

В селѣ Радомлѣ
Отставного сотника Тимофея Яку-
бинского дети:
+ Петръ,
Алеrей.

16
10 Грамоти обучаютца.

Подпрапорного Петра Якубинского 
дети:
Георгїй,
Леонтий,
Николай. 

8
2
1

В слободѣ Олешнѣ
+ Отставного подпрапорного Степа-
на Галкина сын Сергей. 30

Краснокутского камисарства
в слободѣ Красном Кутѣ 

Сотника Василия Корнѣева дети:
Кондратъ,
Андрей,
Иванъ,
Петръ. 

13
3
2
½ 

Грамоти умѣет.

Подпрапорного Андрея Чаговца де-
ти:
Иванъ,
Захарий,
Петръ. 

12
4
2

Грамоти обучаютца.

Отставного подпрапорногω Алеrея 
Ларионова дети:
+ Трофим,
Игнатъ,
Трофимъ,
Иванъ.

18
13
9
6

Грамоти умѣютъ.

Грамоти обучаютца.

В слободѣ Колонтаве
+ Полкового обозного Василия Бо-
ярского сын Иванъ – отставной 
сотникъ.

22 Грамоти умеетъ.
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Умершаго подпрапорного Осипа 
Стороженка сынъ Алеrей. 6 Не умеѣтъ.
+ Подпрапорного Павла Оветчина 
сынъ Кирилъ. 25 Грамоти умеетъ.
Отставного сотника Семена Кубуша 
дети:
+ Ефим,
Владимиръ.

15
4

Грамоти умеетъ.

В слободѣ Коломаке
Подпрапорного Петра Вдовицы снъ 
Степанъ. 2

Отставных подпрапорных
Маrима Гречки дети:
+ Яков,
+ Дмитрей,
Николай. 

21
19
12

Грамоти умѣютъ.

Грамоти обучается.
Ївана Варяницы дети:
+ Яким,
Иванъ. 

25
9

Грамоти умеетъ.
Грамоти обучаютца.

Михаила Жаботинского дети:
Осипъ,
Василей. 

24
3 Грамоти не умѣютъ.

Отставых сотников 
Якова Пирлика дети:
Васил,
Иванъ. 

9
5 Грамоти обучаютца.

Ивана Водяницкого сын Маrим. ½ 
В селѣ Алеrѣевском

+ Умершаго полковника Георгїя Ле-
севицкого сын Михайло. 15 Грамоти умеет.

Котелевского камисарства
в слободе Котелвѣ

+ Полкового есаула Ефима Зашалов-
ского дети: Иванъ. 18

Грамоти умѣютъ.
Сотника Ивана Матюшинского сын 
Тимофей. 14
+ Сотника ж Петра Верцѣнского сын 
Иван. 17
Умершаго подпрапорного Петра 
Осипова сын Петръ. 5 Грамоти обучается.
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Подпрапорного Ивана Глиносира[!] 
сын Самайло. 2

Отставных
Сотника Ивана Сливицкого дети:
+ Осипъ – атаманом,
+ Михайло – подпрапорным.
У Осипа сынъ Алеrей.

41
30
12

Грамоти умѣютъ.

Умершаго сотника Петра Гнѣдича де-
ти:
Иванъ,
Яковъ,
Петръ,
Алеrей,
Осипъ. 

14
13
10
8
4

Грамоти умеютъ и обучаются
  по-латины в Харковском
  коллегиуме.
Грамоти обучаютца.

+ Умершаго отставного значкового 
товарища Данила Богдановского снъ 
Афанасей. 27 Грамоти умеетъ.
+ Умершаго подпрапорного Якова 
Гнѣдича сын Корней. 20 Грамоти умѣетъ.
+ Умершаго подпрапорного Григория 
Смоковского[!] сын Василей. 18

Грамоти не умеютъ.Умершаго ж подпрапорного Григория 
Гнѣдича сын Павелъ. 6
Умершаго полкового обозного Васи-
лия Смоковского[!] сына Семена дети:
Петръ,
Иванъ. 

8
5 Грамоти не умеютъ.

В слободѣ Рублевки
Сотника Федора Богаевского дети:
+ Алеrандръ,
Степанъ,
Иванъ. 

20[!]
5
1

Грамоти умеетъ.
Грамоти обучаетца.

Отставных
Сотника Семена Богаевского дети:
Иванъ,
Степанъ. 

12
6 Грамоти обучаются.

Умершаго подпрапорного Константи-
на Ильинского дети:
+ Андрей,

Алеrандръ.

17

10

По росийской и по-латины уме-
ет.
Обучается грамоти.
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В слободе Хухре
Подпрапорного Василїя Кодинца дети:
Федоръ,
Карпъ,
Гаврило,
Иванъ. 

10
6
3
½ 

Грамоти обучаютца.

Отставного подпрапорного Проко-
фия Кодинца дети:
+ Петръ,
+ Jсипъ.
Петрова сын Степан.

40
25
8

Грамоти не умеютъ. 

Богодуховского камисарства
в слободе Богодухове

Сотника Николая Нахимова сынъ 
Семенъ. 2
Подпрапорного Федора Краснокут-
ского дети:
Константин,
Аaанасий. 

3
2

Сотника Алеrея Карпова Григорий. 2
В слободе Козеевки

Сотника Ефима Кременецкого дети:
Петръ,
Михаило.

2
1

В слободе Городном
+ Сотника Якова Корнеева сын За-
харий. 18

Грамоти умеетъ, по-латины обу-
чается.

В селе Никитовки
Сотника Осипа Ионина дети:
+ Степан,
Василий,
Романъ,
Степанъ.

15
13
11
9

Грамоти умеютъ.

Грамоти не умеютъ.

В селе Купевахи
Сотника Ивана Огроновича снъ 
Алеrѣй.

двух 
мцов

+ Братъ ево неслужащей Яков. 29 Грамоти умеет.
В Острогожской провинцїи

Не пожелавшихъ бить в гусарской 
службе старшинъ

Судьи Θедора Татарчуковъ снъ Гри-
горей. 14

Обучаетца географїи, арихмети-
ки, гисторїи и математики.
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Порутчика и полкового есаула Гав-
рилы Зайцова снъ Иванъ. 14

Росийской грамоте читать и пи-
сать умѣетъ, сверхъ того обуча-
ется латинского язика.

Полкового есаула Никити Буткова 
снъ Алеrей. 3

По малолѣтству нечему не обу-
ченъ.

Ротмистра Николая Остафьева снъ 
Горигорей. 2

По малолѣтству нечему не обу-
чен.

Полкового писаря Федора Тимошен-
кова снъ Андрей. 8

По малолѣтству нечему не обу-
чен.

У сотниковъ
Ивана Шапочки дети:
+ Данило,

Михайла,
Елисей. 

21

7
3

По-росийский читат и писать 
обученъ.
По малолѣтству нечему не

 обучены.
Андрея Тевяшова дети:
Петръ,

Михайла. 

12

2

Росийской грамоти писать и чи-
тать обученъ.
По малолетству ничему не обу-
ченъ.

Саввы Рохмина дети:
Петръ,
Семенъ. 

11
7

Обучаются по-росийски
 читат и писать.

Ивана Урсула дети:
Иванъ,
Василей,

Маrимъ. 

14
13

полу-
году

Росийской грамоти читат и пи-
сат умѣютъ, сверхъ того обуча-
ются немецкого и других язы-
ковъ.
Ничему не обученъ.

Лва Сѣверского дети:
Иванъ,
Варлаамъ,
Степанъ. 

9
8
2

Обучается росийской грамоти.
По малолѣтству ничему не

 обучены.
Василия Синелникова снъ 
Алеrандръ. 9

По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

Дорофея Павлинского снъ Петръ. 6 По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

Андрея Головинского дети:
Петръ, 13 По росийски читать и писать 

обученъ.
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Николай. 6 По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

Ивана Турченїнова снъ Степанъ. 8 По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

Андрея Куколевского дети:
Иванъ,
Петръ. 

8
6

Грамоти читать и писат
 обучаются.

Гаврилы Вѣнецкого дети:
Иванъ,
Николай,
Арестъ,
Алеrѣй.

6
3
2
1

По малолѣтству ничему
  не обучены.

Дмитрїя Голодолинского снъ Семенъ. 2 По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

Ивана Куколевского снъ Иванъ. 5 По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

Андрїяна Жидкова дети:
Степанъ,
Алеrандръ,
Петръ.

6
5
полу-
году

По малолѣтству ничему
  не обучены.

В отставныхъ
У ротмистровъ

Мины Сѣверского снъ Василей. 11 Росийской грамоте обученъ.
Федора Колтунова снъ Федоръ. 2 По малолѣтству ничему не обу-

ченъ.
Сотники

Ефима Лофицкого дети:
+ Иванъ,

Григорей.

15

3

Обучается латинского языка въ 
Харковском кольлегиуме.
По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

Ивана Лофицкого снъ Николай. 5 По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

Якова Масленникова дети:
+ Антонъ,
+ Петръ,
Осипъ.

26
15
2

Грамоти и писать обучен.
Грамоти обучается.
По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

+ Михайла Могилевцова снъ Ники-
та.

38 Грамоти читат и писать обу-
ченъ; находится в непослушанїи
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отца своего и отлучился само-
волно от дому и нне где нахо-
дится – неизвѣстно.

Андрея Могилевцова дети:
+ Иванъ,
+ Василей.

25
20

Росийской грамоти читат
 и писать обучены.

Василия Владимерова дети:
Василей,
Иванъ. 

3
1

По малолѣтству ничему не
 обучены.

Михайла Разъмазнина дети:
Иванъ,
Алеrѣй.

10
2

Обучается росийской грамоте.
По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

В Ильи Куколевского дети:
Николай,
Михайла. 

8
1

По малолѣтству ничему не
 обучены.

Ивана Пушкарева дети:
Данило,
Петръ,
Матвей.

11
8
2

Обучаются росийской грамоте.

По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

Ивана Лофицкого снъ Павелъ. 3 По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

Петра Могилевцова дети:
+ Козьма,

Гаврила,
Василей. 

22

13
10

Росийской грамоте читат и пи-
сат обученъ.
Росийской грамоте обучаются.

Василея Бабакова дети:
Григорей,

Иванъ,
Степанъ.

12

5

По-росийски грамоте читать и 
писать обучен.
По малолѣтству ничему не

 обучены.
Ротмистра Игнатия Путилина снъ 
Василей. 10 Грамоти обучается при нем.

У сотниковъ
Луки Комаревского дети:
Андрей,
Михаило. 

12
7

По-росийски читать и
 писать обучаются.

Алеrѣя Сурмина снъ ево Їванъ.
У него снъ Иванъ. 4 Ничему не обученъ.
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или нѣтъ, кто чемъ изъувеченъ

Дмитрїя Синелникова дети:
Алеrѣй,
Владимиръ. 

5
2

По малолѣтству ничему не
 обучены.

Ивана Синелникова снъ Иванъ. 2 Ничему не обученъ.
У подпрапорныхъ

Тимофѣя Корнѣева снъ Данила. 9 Росийской грамоти обучается. 
Степана Подолского снъ Яковъ. 6 По малолетству ничему не обу-

ченъ.
Григорїя Лофицкого дети:
+ Иванъ,
Андрей,
Михаила. 

16
10
6

Грамоти и писать обученъ.
Грамоти обучаются.

Лωгина Головинского снъ Василей. полу-
году

По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

Савы Бурляевского снъ Иванъ. 4 По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

Дмитрия Лофицкого снъ Семенъ. 2 По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

Андрея Куколевского снъ Евстратъ. 10 
недел

Ничему не обученъ.

Ївана Середина дети:
Матвей,
Михаила. 

12
1

Росийской грамоте обученъ.
По малолѣтству ничему не обу-
чен.

Андрея Куколевского дети:
Яковъ,
Павелъ,
Петръ,
Иванъ. 

7
4
3
2

Росийской грамоти обучается.
По малолѣтству ничему не

  обучаются.

Аврама Чмихова снъ Игнатъ. 8 По малолѣтству ничему не обу-
ченъ.

Луки Тимошенкова дети:
Степанъ,
Павелъ. 

13
10

Одержим ломотною болезънею.
Грамоте обученъ.

+ Алеrѣя Лофицкого снъ Гаврила. 15 По-росийски читат и писать 
обученъ.

+ Федора Могилевцова снъ Иванъ. 31 В отставке козакомъ.
Федора Буткова снъ Андрей. 13 Росийской грамоте обучается.
Ївана Буткова снъ Федоръ. 6 По малолѣтству ничему не обу-

ченъ.
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Демьяна Чмихова снъ Уласъ
да пасенокъ Семенъ Афанасеевъ снъ 
Їващенковъ. 

14

14

Обучается росийской грамоте.

Ничему не обученъ.
Якова Буткова дети:
+ Михаила,
Фома,
Григорей. 

17
11
полу-
тора 
году

Росийской грамоте обучены.

По малолѣтству ничему не обу-
чен.

Федора Корнеева дети:
+ Андрей,
Маrим,
Емельянъ. 

19
3
1

Ничему не обучены.

Федора Шуменкова снъ Василей. 2 По малолѣтству ничему не обу-
чен.

Ївана Тевяшова снъ Герасимъ. 13 Грамоты обучается.
Кирила Подолского дети:
+ Григорей,
Илья,
Иванъ. 

15
12
3

Росийской грамоте обученъ.
Оной обучается.
Ничему не обученъ. 

+ Полкового писаря Василия Синел-
никова снъ Парфенъ.
У него дети:
+ Михаила,
Иванъ. 

33

15
2

Росийской грамоте читат и пи-
сать обученъ.
Во обученїи грамоте.
Ничему не обученъ.

У сотниковъ
Ивана Гаплевскогω Семенъ. 14 Горбат, росийской грамоти 

обу чается.
Егора Протопопова дети:
+ Николай,
+ Яковъ,
Петъ[!],
Алеrандръ. 

21
15
14
10

Обучаются росийской грамоте
  и латинского языка.

Федора Лофицкого дети: Василей. 14 Обучается по-росийски ж пи-
сат.

Алеrѣя Демяненкова дети: Андрей. 12 Обучается по-росийски грамо-
ты.

Якова Буткова дети:
+ Петръ,

+ Яковъ. 

20

15

Обученъ по-росийски читат и 
писать.
Ничему не обученъ.

Григория Степанова снъ Їванъ. 5 Ничему не обученъ. 
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Званїе именъ От рожденїя летъ, кто чему обучены 
или нѣтъ, кто чемъ изъувеченъ

+ Михайла Лофицкого снъ Павелъ. 18 Росийской грамоте читать и пи-
сат обученъ.

+ Гаврила Протопопова снъ 
Nиколай. 18 По-росийски читат обученъ.
Михайлы Еманова дети:
Василей,
Їванъ. 

12
10

Во обученїи росийской грамоте
 читат и писать. 

Ївана Зайцова снъ Семенъ. 11 Росийской грамоте обучается.

Еліта Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х років ХVІІІ століття. – Харків, 2008. – 
№ 83. – С. 297–318.

№ 313

1767 р., січня 18. Острогозьк. – “Відомість” за третьою формою* про стар-
шин та їхніх дітей Острогозької провінції Слобідсько-Української губернії

Вѣдомость из Острогожской правинцїалной канцелярїи о находящихся в сей 
правинцїи старшинахъ ї о ихъ детяхъ, происходящихъ из разночинцовъ, а 
не из старъшинскихъ дѣтей, после указу 1733 году – в подпрапорные, канце-
лярские чины ї из ныхъ – в старшины по настоящей службѣ и за содержание 
подпомоги, кои прежде в окладъ полагались

[Див. С. 628–640].

Михайла Грѣков
Θедор Татарчуков
Θедор Матвѣевъ
Канцеляристъ Павелъ Железниковъ

Еліта Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х років ХVІІІ століття. – Харків, 2008. – 
№ 101. – С. 426–436.

* Відповідно до розпорядження Слобідсько-Української губернської канцелярії від 13 вересня 
1766 р. відомості мали бути укладені за чотирма “формами” (зразками). Комплекти “форм” було 
розіслано разом із указом губернської канцелярії до чотирьох провінційних канцелярій (Ізюмської, 
Охтирської, Острогозької і Сумської) та шести комісарств Харківського повіту (Валківського, 
Вільшанського, Липцівського, Мереф’янського, Салтівського, Харквіського). Відомості за першими 
трьома “формами” вміщували чотири рубрики: “Звание старшинских детей”, “Сколько от роду 
лет”, “Когда в службу вступили и какими нижними чинами происходили”, “В бытность в службе 
в походах и камандирациях были”, “Когда произведены в старшинские чины и кем”. Відомості за 
четвертою “формою” вміщували дві рубрики, з яких перша з даними про особу і її походження 
була без назви, а друга подавала інформацією про вік особи (“Сколько от роду лет”). Див. також 
док. № 314.
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од
ск

ом
 

  В 
Кр

им
ск

их
, в

 
П

ру
ск

ом
 п

ох
од

ех
 

  [1
]7

49
 ф

ев
ра

ля
 1

4 
– 

ис
 

по
дп

ра
по

рн
ы

х 
в 

со
т

ни
-
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№
 

Зв
ан

ие
 ст

ар
ш

ин
 ї 

их
ъ 

де
те

й 
Ск

ол
ко

 
от

 р
о-

ду
 л

ет
ъ 

Ко
гд

а в
 сл

уж
бу

 в
ст

уп
ил

и 
и 

ка
ки

мї
 н

иж
ни

ми
 ч

ин
ам

и 
пр

ои
сх

од
ил

и 

В 
бы

т
но

ст
ь 

во
 сл

у-
ж

бе
 в

 п
ох

од
ах

 и
 к

о-
ма

нд
ир

ац
ия

х 
бы

ли
 

Ко
гд

а п
ро

из
ве

де
ны

  
в 

ст
ар

ш
ин

ск
ие

 ч
ин

ы
 

дѣ
те

й.
 

по
лк

у 
по

дп
ра

по
рн

ы
мъ

.  
въ

 [1
]7

39
 и

 [1
]7

57
 

го
де

х.
 

ки
 Г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ою
 в

о-
ен

но
ю

 к
ол

ле
ги

ею
. 

У 
не

го
 сы

нъ
 И

ва
нъ

. 
18

 
[1

]7
61

 и
ю

ля
 1

2 
– 

по
дп

ра
-

по
рн

ы
мъ

. 
Н

е б
ы

лъ
. 

 

4  
Со

тн
ик

ъ 
М

их
ай

ла
 Я

ко
вл

ев
ъ 

сы
нъ

 [К
ос

ен
ко

въ
], 

їс
 к

оз
ач

их
 д

ет
ей

. 
У 

не
го

 сы
нъ

 [?
] –

 в
 сл

уж
бе

 в
 

[О
ст

ро
го

ж
ск

ом
ъ 

гу
са

р-
ск

о]
мъ

 п
ол

ку
. 

47
   18
 

[1
]7

37
 ап

ре
ля

 9
 –

 к
оз

ак
ом

, 
[1

]7
52

 и
ю

ля
 8

 п
ро

из
ве

де
нъ

 
по

дп
ра

по
рн

ы
мъ

 О
ст

ро
-

го
ж

ск
ою

 п
ол

ко
во

ю
 к

ан
це

-
ля

ри
ею

. 

В 
Кр

им
ск

их
 п

ох
о-

да
х 

въ
 [1

]7
37

, 
[1

]7
38

 и
 [1

]7
39

 го
-

де
х.

 

[1
]7

56
 о

кт
яб

ря
 2

4 
– 

ис
 

по
дп

ра
по

рн
ы

хъ
 в

 со
тн

и-
ки

 Г
ос

уд
ар

ст
ъв

ен
но

ю
 в

о-
ен

но
ю

 к
ол

ле
ги

ею
 и

 н
ы

нѣ
 

на
хо

ди
тс

я 
у 

ко
ло

ни
ст

ов
ъ 

ка
ми

са
ро

мъ
. 

5  
П

ет
ръ

 Д
ми

тр
ие

въ
 сы

нъ
 П

уж
-

ко
вс

ко
й,

 и
з г

ре
че

ск
ой

 п
ри

-
ро

ды
. 

32
  

[1
]7

52
 се

нт
яб

ря
 1

7 
– 

по
д-

пр
ап

ор
ны

м 
бы

вш
им

ъ 
гп

дн
ом

ъ 
бр

ег
ад

ир
ом

 Б
ан

-
че

ск
ул

ом
. 

В 
П

ру
ск

ом
 п

ох
од

е 
въ

 [1
]7

57
 го

ду
. 

 

[1
]7

60
 ф

ев
ра

ля
 1

0 
– 

ис
 

по
дп

ра
по

рн
ы

х 
в 

со
тн

ик
и 

вы
ш

еп
ис

ан
ны

мъ
 ге

не
ра

-
ло

мъ
-θ

ел
ьм

ар
ш

ал
ом

. 
6  

Га
вр

ил
о 

А
нт

он
ов

ъ 
сы

нъ
 В

е-
не

цк
ой

, и
з к

оз
ач

ьи
х 

дѣ
те

й.
 

У 
не

го
 д

ѣт
и:

 
Їв

ан
ъ,

 
Н

ик
ол

ай
, 

А
ре

ст
ъ,

 
А

ле
rе

й 
ни

че
му

 н
е о

бу
че

ны
. 

42
   6 3 2 1 

[1
]7

51
 ге

нв
ар

я 
10

 –
 п

од
-

пр
ап

ор
ны

м 
О

ст
ро

го
ж

ск
ою

 
по

лк
ов

ою
 к

ан
це

ля
ри

ею
. 

 

В 
по

хо
да

х 
не

 б
ы

л,
 

а н
ах

од
ил

ся
 в

 р
аз

-
ны

х 
ко

ма
нд

ир
а-

ци
ях

. 

[1
]7

53
 ав

гу
ст

а 1
1 

– 
ис

 
по

дп
ра

по
рн

[ы
х]

 в
 со

т
-

ни
ки

 Г
ос

уд
ар

ст
ъв

ен
но

ю
 

во
ен

но
ю

 к
ол

ле
ги

ею
; 

ны
нѣ

 н
ах

од
ы

тс
я 

пр
и 

ко
-

ло
ни

ст
ах

 у
 п

ос
ел

ен
ия

 
он

ы
хъ

. 

  7 

 
П

од
пр

ап
ор

ны
е 

М
ат

ве
й 

А
нд

ре
ев

ъ 
сы

нъ
 Л

е-
бе

ди
нс

ко
й,

 и
с к

оз
ач

их
 д

ѣт
ей

. 
У 

не
го

 сы
нъ

 Я
ко

въ
 –

 в
 О

ст
-

  52
  22
 

  [1
]7

38
 ге

нв
ар

я 
26

[!]
 –

 в
 

Сл
об

од
ск

ом
 д

ра
гу

нс
ко

м 
по

лк
у 

ва
хм

ис
тр

ом
ъ,

 [1
]7

48
   В 

ра
зн

ы
х 

ко
ма

н-
ди

ра
ци

ях
ъ.

 

  Н
нѣ

 н
ах

од
ит

ся
 в

 О
ст

ро
-

го
ж

ск
ом

ъ 
ка

ми
са

рс
тв

ѣ 
кв

ар
те

рм
ис

тр
ом

. 
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№
 

Зв
ан

ие
 ст

ар
ш

ин
 ї 

их
ъ 

де
те

й 
Ск

ол
ко

 
от

 р
о-

ду
 л

ет
ъ 

Ко
гд

а в
 сл

уж
бу

 в
ст

уп
ил

и 
и 

ка
ки

мї
 н

иж
ни

ми
 ч

ин
ам

и 
пр

ои
сх

од
ил

и 

В 
бы

т
но

ст
ь 

во
 сл

у-
ж

бе
 в

 п
ох

од
ах

 и
 к

о-
ма

нд
ир

ац
ия

х 
бы

ли
 

Ко
гд

а п
ро

из
ве

де
ны

  
в 

ст
ар

ш
ин

ск
ие

 ч
ин

ы
 

ро
го

ж
ск

ом
ъ 

гу
са

рс
ко

м 
по

лк
у 

ка
пр

ал
ом

ъ.
 

ав
гу

ст
а 1

 о
пр

ед
ел

ен
 в

 
до

лж
но

ст
 п

од
пр

ап
ор

но
го

 
О

ст
ро

го
ж

ск
ою

 п
ол

ко
во

ю
 

ка
нц

ел
яр

ие
ю

. 
8  

Θ
ед

ор
ъ 

М
ои

се
ев

ъ 
сы

нъ
 М

ас
-

ле
нн

ик
ов

. 
42

 
[1

]7
45

 и
ю

ня
 9

 –
 п

од
пр

а-
по

рн
им

ъ 
О

ст
ро

го
ж

ск
ою

 
по

лк
ов

ою
 к

ан
це

ля
ри

ею
. 

В 
ра

зн
ы

х 
ко

ма
н-

ды
ра

ци
ях

ъ.
 

Чи
сл

ит
ся

 н
е п

ож
ел

ав
-

ш
им

ъ 
в 

гу
са

рс
ку

ю
 сл

уж
-

бу
. 

9  
П

ет
ръ

 А
нт

он
ов

ъ,
 и

с к
оз

ач
их

 
де

те
й.

 
 

47
  

[1
]7

48
 ге

нв
ар

я 
1 

– 
ко

за
-

ко
мъ

, [
1]

75
7[

!] 
ма

йя
 1

 –
 

по
дп

ра
по

рн
ы

м 
И

зю
мс

ко
ю

 
по

лк
ов

ою
 к

ан
це

ля
ри

ею
. 

Н
е б

ы
л;

 со
ст

ои
т

 
по

д 
сл

ѣд
ст

ъв
ие

м 
в 

Бе
ле

го
ро

де
. 

 

10
 

 
Гр

иг
ор

ей
 И

ва
но

въ
 сы

нъ
 Л

о-
фи

цк
ой

, и
с п

оп
ов

ск
их

 д
ѣт

ей
. 

У 
не

го
 д

ѣт
и:

 
Їв

ан
, 

А
нд

ре
й,

 
М

их
ай

ла
 п

ри
 н

ем
ъ 

на
ук

ам
ъ 

об
уч

аю
т

ся
. 

38
   16
 

10
 

6 

[1
]7

51
 и

ю
ня

 съ
 2

3 
– 

по
д-

пр
ап

ор
ни

мъ
 О

ст
ро

го
ж

-
ск

ою
 п

ол
ко

во
ю

 к
ан

це
ля

-
ри

ею
. 

В 
П

ру
ск

ом
 п

ох
од

е 
въ

 [1
]7

57
 го

ду
. 

 

Чи
сл

ит
ся

 н
е п

ож
ел

ав
-

ш
им

ъ 
в 

гу
са

рс
ку

ю
 сл

уж
-

бу
. 

11
 

 
Са

вв
а И

ва
но

въ
 сы

нъ
 Б

ур
ля

-
ев

ск
ой

, и
с к

оз
ач

их
 д

ѣт
ей

. 
У 

не
го

 сы
нъ

 И
ва

нъ
 –

 п
ри

 
не

м,
 н

ѣч
ем

у н
е о

бу
че

нъ
. 

37
  4 

[1
]7

52
 м

ар
та

 1
2 

в 
по

дп
ра

-
по

рн
ы

е о
пр

ед
ел

ен
ъ 

О
ст

-
ро

го
ж

ск
ою

 п
ол

ко
во

ю
 к

ан
-

це
ля

ри
ею

. 

Во
 м

но
ги

х 
да

лн
ы

х 
и 

бл
иж

ны
х 

ко
ма

н-
ди

ра
ци

ях
 и

 с 
по

л-
ко

мъ
 н

а к
ри

мс
ко

й 
ст

еп
е в

 к
ом

па
ме

н-
та

 в
ъ 

[1
]7

58
 го

ду
. 

В 
О

ст
ро

го
ж

ск
ом

ъ 
ка

ми
са

рс
тв

ѣ 
де

пу
та

то
мъ

. 

12
 

 
А

нт
он

ъ 
А

ръ
те

мь
ев

ъ 
сы

нъ
 

Ла
мт

ев
ъ,

 и
с к

оз
ач

их
 д

ѣт
ей

. 
 

27
  

[1
]7

59
 се

нт
яб

ря
 1

2 
– 

ко
за

-
ко

мъ
, [

1]
76

5 
ап

ре
ля

 7
 п

од
-

пр
ап

ор
ны

м 
оп

ре
де

ле
нъ

 

В 
ра

зн
ы

х 
ко

ма
н-

ды
ра

ци
ях

ъ.
 

Н
нѣ

 в
 О

ст
ро

го
ж

ск
ом

 к
а-

ми
са

рс
тв

е з
а а

та
ма

на
. 
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№
 

Зв
ан

ие
 ст

ар
ш

ин
 ї 

их
ъ 

де
те

й 
Ск

ол
ко

 
от

 р
о-

ду
 л

ет
ъ 

Ко
гд

а в
 сл

уж
бу

 в
ст

уп
ил

и 
и 

ка
ки

мї
 н

иж
ни

ми
 ч

ин
ам

и 
пр

ои
сх

од
ил

и 

В 
бы

т
но

ст
ь 

во
 сл

у-
ж

бе
 в

 п
ох

од
ах

 и
 к

о-
ма

нд
ир

ац
ия

х 
бы

ли
 

Ко
гд

а п
ро

из
ве

де
ны

  
в 

ст
ар

ш
ин

ск
ие

 ч
ин

ы
 

он
ою

 п
ол

ко
во

ю
 к

ан
це

ля
-

ри
ею

. 
13

 
 

Дм
ит

ре
й 

Га
вр

ил
ов

ъ 
сы

нъ
 

Ло
фи

цк
ий

, и
с п

оп
ов

ск
их

 
дѣ

те
й.

 
У 

не
го

 сы
нъ

 С
ем

ен
ъ 

ни
че

му
 

не
 о

бу
че

нъ
. 

35
   2 

[1
]7

44
 го

ду
[!]

 в
 п

од
пр

а-
по

рн
ы

е о
пр

ед
ел

ен
ъ 

О
ст

-
ро

го
ж

ск
ою

 п
ол

ко
во

ю
 к

ан
-

це
ля

ри
ею

. 

В 
П

ру
ск

ом
 п

ох
од

е 
в 

[1
]7

57
 го

ду
. 

 

Чи
сл

ит
ся

 н
е п

ож
ел

ав
-

ш
им

ъ 
в 

гу
са

рс
ку

ю
 сл

уж
-

бу
. 

14
 

 
П

ет
ръ

 Л
ео

нт
ье

въ
 сы

н 
Вы

ш
-

не
вс

ко
й,

 и
с к

оз
ач

ьи
х 

дѣ
те

й.
 

 

31
  

[1
]7

48
 се

нт
яб

ря
 1

0 
в 

по
д-

пр
ап

ор
ны

е о
пр

ед
ел

ен
ъ 

О
ст

ро
го

ж
ск

ою
 п

ол
ко

во
ю

 
ка

нц
ел

яр
ие

ю
. 

В 
П

ру
ск

ом
 п

ох
од

е 
в 

[1
]7

57
 го

ду
. 

 

В 
Ур

ы
вс

ко
м 

ко
ми

са
рс

тв
ѣ 

де
пу

та
то

мъ
. 

 

15
 

 
А

нд
ре

й 
Те

ре
нт

ье
въ

 сы
н 

Щ
ер

би
ни

нъ
, и

с к
оз

ач
их

 
дѣ

те
й.

 

27
  

[1
]7

53
 м

ай
я 

20
 в

 п
од

пр
а-

по
рн

ы
е о

пр
ед

ел
ен

ъ 
О

ст
-

ро
го

ж
ск

ою
 п

ол
ко

во
ю

 к
ан

-
це

ля
ри

ею
. 

В 
П

ру
ск

ом
 п

ох
од

е 
в 

[1
]7

57
 го

ду
. 

Чи
сл

ит
ся

 н
е п

ож
ел

ав
-

ш
им

ъ 
в 

гу
са

рс
ку

ю
 сл

уж
-

бу
. 

16
 

 
И

ва
нъ

 И
ва

но
въ

 сы
нъ

 С
ер

е-
ди

нъ
, и

с к
оз

ач
их

 д
ѣт

ей
. 

У 
не

го
 д

ет
и:

 
М

ат
ве

й 
гр

ам
от

ы
 о

бу
ча

ет
ся

, 
М

их
ай

ла
 н

ѣч
ем

у н
е о

бу
че

нъ
. 

36
   12
 

1 

[1
]7

59
 м

ай
я 

19
[!]

 п
од

пр
а-

по
рн

ы
мъ

 о
пр

ед
ел

ен
ъ 

бы
в-

ш
ею

 О
ст

ро
го

ж
ск

ою
 п

ол
-

ко
во

ю
 к

ан
це

ля
ри

ею
 

В 
П

ол
ш

е и
 в

о 
мн

о-
ги

х 
ка

ма
нд

ы
ра

ци
-

ях
. 

Чи
сл

ит
ся

 н
е п

ож
ел

ав
-

ш
им

ъ 
в 

гу
са

рс
ку

ю
 сл

уж
-

бу
. 

17
 

 
Ст

еп
ан

ъ 
П

ет
ро

въ
 сы

нъ
 Т

а-
ра

ва
ро

в[
!],

 їс
 к

оз
ач

ьи
х 

дѣ
те

й.
 

27
  

[1
]7

53
 д

ек
аб

ря
 1

8[
!] 

по
д-

пр
ап

ор
ни

м 
оп

ре
де

ле
нъ

 
О

ст
ро

го
ж

ск
ою

 п
ол

ко
во

ю
 

ка
нц

ел
яр

ие
ю

. 

В 
П

ру
ск

ом
 п

ох
од

е 
въ

 [1
]7

57
 го

ду
. 

 

Н
нѣ

 в
 О

ст
ро

го
ж

ск
ом

 к
а-

ми
са

рс
тв

е а
та

ма
но

мъ
. 
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№
 

Зв
ан

ие
 ст

ар
ш

ин
 ї 

их
ъ 

де
те

й 
Ск

ол
ко

 
от

 р
о-

ду
 л

ет
ъ 

Ко
гд

а в
 сл

уж
бу

 в
ст

уп
ил

и 
и 

ка
ки

мї
 н

иж
ни

ми
 ч

ин
ам

и 
пр

ои
сх

од
ил

и 

В 
бы

т
но

ст
ь 

во
 сл

у-
ж

бе
 в

 п
ох

од
ах

 и
 к

о-
ма

нд
ир

ац
ия

х 
бы

ли
 

Ко
гд

а п
ро

из
ве

де
ны

  
в 

ст
ар

ш
ин

ск
ие

 ч
ин

ы
 

(2
) 

О
т

ст
ав

ны
е ω

т
 сл

уж
бы

 
1  

Ро
т

ми
ст

ръ
 Θ

ед
ор

ъ 
М

ар
ко

въ
 

сы
нъ

 К
ол

ту
но

въ
, 

ис
 к

оз
ач

их
 д

ѣт
ей

. 
У 

не
го

 сы
нъ

 Ф
ед

ор
ъ 

ни
че

му
 

не
 о

бу
че

нъ
. 

35
   3 

[1
]7

51
 го

ду
 –

 к
оз

ак
ом

, 
[1

]7
57

 –
 к

ан
це

ля
рс

ки
мъ

 
пи

са
ре

м,
 [1

]7
58

 ав
гу

ст
а 

15
 –

 к
ан

це
ля

ри
ст

ом
 в

 О
ст

-
ро

го
ж

ск
ой

 п
ол

ко
во

й 
ка

нц
ел

яр
иї

 и
 п

ро
из

во
ди

мъ
 

бы
лъ

 то
ю

 ж
ъ 

ка
нц

ел
яр

и-
ею

. 

Въ
 [1

]7
58

-м
 го

ду
 –

 
с п

ол
ко

мъ
 н

а 
кр

им
ск

ой
 ст

еп
е и

 
в 

пр
от

чи
хъ

 к
а-

ма
нд

ир
ац

ия
хъ

. 
 

[1
]7

65
 м

ар
та

 2
 –

 и
с к

ан
це

-
ля

ри
ст

ов
ъ 

в 
от

ст
ав

ку
 

ро
т

ми
ст

ро
мъ

 го
сп

од
и-

но
мъ

 ге
не

ра
л-

ан
ш

еф
ом

ъ 
и 

ко
ва

ле
ро

мъ
 П

ет
ро

мъ
 

И
ва

но
ви

че
мъ

 О
ли

цо
мъ

 и
 

ны
не

 –
 у

 р
ев

ы
зо

ва
ни

я 
щ

ет
ов

ъ 
пр

ош
лы

х 
ле

тъ
. 

О
т

ст
ав

но
й 

со
тн

ик
ъ 

Еф
им

 
Ла

за
ре

въ
 сы

нъ
 Л

оф
иц

ко
й,

 и
с 

пр
от

оп
оп

ск
их

 д
ѣт

ей
. 

 У 
не

го
 д

ет
и:

 
Їв

ан
ъ 

об
уч

ае
тс

я 
ла

ти
нс

ко
гω

 
яз

ы
ка

, 
Гр

иг
ор

ей
 н

ич
ем

у 
не

 о
бу

че
нъ

.

40
     15
  3 

[1
]7

56
 м

ар
та

 1
4 

– 
по

дп
ра

-
по

рн
ы

мъ
 О

ст
ро

го
ж

ск
ою

 
по

лк
ов

ою
 к

ан
це

ля
ри

ею
. 

В 
по

хо
да

х 
не

 
бы

лъ
, а

 н
ах

од
ил

ся
 

в 
ра

зн
ы

х 
ко

ма
н-

ди
ра

ци
ях

. 

[1
]7

57
 ап

ре
ля

 1
8 

– 
ис

 п
од

-
пр

ап
ор

ны
хъ

 в
 о

тс
та

вк
у 

со
т

ни
ко

м 
Го

су
да

рс
тв

ен
-

но
ю

 в
ое

нн
ою

 к
ол

ле
ги

ею
; 

ны
нѣ

 н
ах

од
ит

ся
 в

 Б
ы

рю
-

че
нс

ко
м 

ко
ми

са
рс

тв
е д

е-
пу

та
то

мъ
. 

2  

Бр
ат

ъ 
ев

о 
И

ва
нъ

 Л
аз

ар
ѣв

ъ 
сы

нъ
 Л

оф
иц

ко
й.

 
У 

не
го

 сы
нъ

 Н
ик

ол
ай

 н
ич

ем
у 

не
 о

бу
че

нъ
. 

45
  

[1
]7

44
 го

ду
 –

 п
од

пр
ап

ор
-

ны
м 

О
ст

ро
го

ж
ск

ою
 п

ол
-

ко
во

ю
 к

ан
це

ля
ри

ею
. 

В 
ра

зн
ы

х 
ко

ма
н-

ди
ра

ци
ях

ъ.
 

[1
]7

57
 и

ю
ля

 8
 –

 и
с п

од
-

пр
ап

ор
ны

х 
в 

от
ст

ав
ку

 
со

тн
ик

ом
 Г

ос
уд

ар
ст

ве
н-

но
ю

 в
ое

нн
ою

 к
ол

ле
ги

ею
. 

3  
Як

ов
 М

ои
се

ев
ъ 

сы
нъ

 М
ас

-
ле

нн
ик

ов
ъ,

 и
с к

оз
ач

их
ъ 

дѣ
те

й.
 

У 
не

го
 д

ѣт
и:

 
А

нт
он

ъ,
 

46
    26
 

[1
]7

50
 го

ду
 ге

нв
ар

я 
18

 п
од

-
пр

ап
ор

ны
м 

оп
ре

де
ле

нъ
 

бы
вш

ею
 п

ол
ко

во
ю

 к
ан

це
-

ля
ри

ею
. 

В 
Ы

зю
мс

ко
м 

по
л-

ку
 в

 З
ы

мн
ем

ъ 
по

-
хо

де
 в

 [1
]7

50
-м

 
го

ду
. 

[1
]7

59
 м

ар
та

 1
9 

– 
ис

 п
од

-
пр

ап
ор

ны
х 

в 
со

т
ни

ки
 в

 
от

ст
ав

ку
 Г

ос
уд

ар
ст

ве
н-

но
ю

 в
ое

нн
ою

 к
ол

ле
ги

ею
. 
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№
 

Зв
ан

ие
 ст

ар
ш

ин
 ї 

их
ъ 

де
те

й 
Ск

ол
ко

 
от

 р
о-

ду
 л

ет
ъ 

Ко
гд

а в
 сл

уж
бу

 в
ст

уп
ил

и 
и 

ка
ки

мї
 н

иж
ни

ми
 ч

ин
ам

и 
пр

ои
сх

од
ил

и 

В 
бы

т
но

ст
ь 

во
 сл

у-
ж

бе
 в

 п
ох

од
ах

 и
 к

о-
ма

нд
ир

ац
ия

х 
бы

ли
 

Ко
гд

а п
ро

из
ве

де
ны

  
в 

ст
ар

ш
ин

ск
ие

 ч
ин

ы
 

П
ет

ръ
 гр

ам
от

и 
об

уч
ен

ы
, 

О
си

пъ
 н

ич
ем

у н
е о

бу
че

н.
 

15
 

2 
4  

Со
тн

ик
ъ 

М
их

ай
ла

 Ф
ед

ор
ов

 
сы

нъ
 М

ог
ил

ев
цо

въ
, и

с к
оз

а-
чи

х 
дѣ

те
й.

 
 У 

не
го

 д
ѣт

и:
 

Н
ик

ит
а –

 н
ес

лу
ж

ащ
ей

, г
ра

-
мо

ти
 о

бу
че

н,
 н

ах
од

ит
ся

 в
 

не
по

сл
уш

ан
їю

 о
т

ца
 св

ое
го

 и
 

от
лу

чи
лс

я 
са

мо
во

лн
о 

от
 

до
му

, а
 н

ы
не

 гд
е н

ах
од

ит
ся

 –
 

не
из

ве
ст

нω
; 

52
     38
      

[1
]7

33
 п

од
пр

ап
ор

ны
мъ

 
оп

ре
де

ле
нъ

 О
ст

ро
го

ж
ск

ою
 

по
лк

ов
ою

 к
ан

це
ля

ри
ею

. 
 

В 
Кр

им
ск

их
ъ 

по
-

хо
да

хъ
 в

ъ 
[1

]7
38

 и
 

[1
]7

39
 го

де
х.

 
 

[1
]7

61
 ге

нв
ар

я 
18

 –
 и

с 
по

дп
ра

по
рн

ы
х 

в 
от

ст
ав

ку
 

со
т

ни
ко

мъ
 гп

дн
ом

ъ 
ге

-
не

ра
л-

ан
ш

еф
ом

ъ 
и 

ко
ва

-
ле

ро
мъ

 П
ет

ро
мъ

 И
ва

но
-

ви
че

м 
Ст

ре
ш

не
вы

мъ
. 

 
Н

ик
ол

ай
. 

 
21

  
[1

]7
64

 и
ю

ня
 1

7 
по

дп
ра

-
по

рн
ы

м 
оп

ре
де

ле
нъ

 О
ст

-
ро

го
ж

ск
ою

 п
ол

ко
во

ю
 к

ан
-

це
ля

ри
ею

. 

В 
по

хо
да

х 
не

 б
ы

л,
 

а н
ах

од
ил

ся
 в

 р
аз

-
ны

хъ
 к

ом
ан

ди
ра

-
ци

ях
ъ.

 

 

 
Бр

ат
ъ 

ре
че

нн
ог

о 
М

их
ай

ла
 

А
нд

ре
й 

Θ
ед

ор
ов

ъ 
сы

нъ
 М

о-
ги

ле
вц

ов
ъ.

 
У 

не
го

 д
ѣт

и 
в 

сл
уж

бе
 в

 О
ст

ро
-

го
ж

ск
ом

ъ 
гу

са
рс

ко
мъ

 п
ол

ку
: 

П
ет

ръ
 –

 к
ап

ра
ло

м,
 

Са
вв

а –
 в

ах
ми

ст
ро

мъ
, 

Ва
си

ле
й 

– 
гу

са
ро

м,
 

Їв
ан

ъ 
– 

гр
ам

от
ы

 о
бу

че
нъ

, 
на

хо
ди

т
ца

 п
ри

 о
т

це
 св

ое
мъ

.

52
      32
 

28
 

22
 

30
 

[1
]7

45
 и

ю
ня

 9
 п

од
пр

ап
ор

-
ны

мъ
 о

пр
ед

ел
ен

ъ 
О

ст
ро

-
го

ж
ск

ою
 п

ол
ко

во
ю

 к
ан

це
-

ля
ри

ею
. 

 

В 
Ы

зю
мс

ко
м 

по
л-

ку
 в

 З
им

не
мъ

 п
о-

хо
де

. 
 

[1
]7

61
 ге

нв
ар

я 
18

 –
 и

с 
по

дп
ра

по
рн

ы
х 

в 
от

ст
ав

-
ку

 со
т

ни
ко

м 
оз

на
че

нн
ы

м 
ге

не
ра

л-
ан

ш
еa

ом
ъ 

и 
ко

-
ва

ле
ро

мъ
 П

ет
ро

мъ
 И

ва
-

но
ви

че
м 

Ст
ре

ш
не

ви
м.
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№
 

Зв
ан

ие
 ст

ар
ш

ин
 ї 

их
ъ 

де
те

й 
Ск

ол
ко

 
от

 р
о-

ду
 л

ет
ъ 

Ко
гд

а в
 сл

уж
бу

 в
ст

уп
ил

и 
и 

ка
ки

мї
 н

иж
ни

ми
 ч

ин
ам

и 
пр

ои
сх

од
ил

и 

В 
бы

т
но

ст
ь 

во
 сл

у-
ж

бе
 в

 п
ох

од
ах

 и
 к

о-
ма

нд
ир

ац
ия

х 
бы

ли
 

Ко
гд

а п
ро

из
ве

де
ны

  
в 

ст
ар

ш
ин

ск
ие

 ч
ин

ы
 

5  
Со

т
ни

къ
 С

ем
ен

ъ 
А

ле
rѣ

ев
ъ 

сы
нъ

 А
рб

уз
ов

ск
ой

, и
з п

од
-

да
нн

ы
хъ

 м
ал

ор
ос

ия
н.

 

36
  

[1
]7

55
 д

ек
аб

ря
 7

 п
од

пр
а-

по
рн

ы
мъ

 о
пр

ед
ел

ен
ъ 

О
ст

-
ро

го
ж

ск
ою

 п
ол

ко
во

ю
 к

ан
-

це
ля

ри
ею

. 
 

Н
а к

ри
мс

ко
й 

ст
еп

е 
с п

ол
ко

мъ
 О

ст
о-

ро
го

ж
ск

им
ъ 

въ
 

ко
мп

ам
ен

т
е в

ъ 
[1

]7
58

 го
ду

. 

[1
]7

61
 ге

нв
ар

я 
14

 д
ня

 –
 и

с 
по

дп
ра

по
рн

ы
х 

в 
от

ст
ав

-
ку

 со
т

ни
ко

м 
го

сп
од

ин
ом

 
ге

не
ра

л-
ан

ш
еф

ом
ъ 

и 
ко

-
ва

ле
ро

мъ
 П

ет
ро

м 
Їв

ан
ов

ич
ем

 С
тр

еш
не

-
вы

мъ
. 

6  
Со

т
ни

къ
 В

ас
ил

ей
 В

ла
ди

ме
-

ро
въ

 сы
нъ

 В
ла

ди
ме

ро
в,

 и
с 

по
по

вс
ки

х 
дѣ

те
й.

 
 У 

не
го

 д
ет

и:
 

Ва
си

ле
й,

 
И

ва
нъ

 н
ич

ем
у 

не
 о

бу
че

ны
. 

33
     3 1 

Съ
 [1

]7
46

 п
о 

[1
]7

51
 го

д 
бы

лъ
 п

ри
 О

ст
ро

го
ж

ск
ой

 
по

лк
ов

ой
 к

ан
це

ля
ри

ї у
 

пи
см

ен
ны

х 
де

л,
 а 

[1
]7

51
 

де
ка

бр
я 

23
 п

ро
из

ве
де

нъ
 

по
дп

ра
по

рн
ы

м 
О

ст
ро

го
ж

-
ск

ою
 п

ол
ко

во
ю

 к
ан

це
ля

-
ри

ею
. 

В 
по

хо
да

х 
не

 
бы

лъ
, а

 б
ы

л 
в 

ра
з-

ны
х 

ко
ма

нд
ир

а-
ци

ях
 и

 д
ол

ж
но

-
ст

ях
, в

 к
от

ор
ы

е и
 

ны
не

 н
ер

ед
ко

 
уп

от
ре

бл
яе

т
ся

. 

[1
]7

61
 м

ар
та

 3
 –

 и
с п

од
-

пр
ап

ор
ны

х 
в 

от
ст

ав
ку

 
со

тн
ик

ом
 в

 си
лѣ

 у
ка

зу
 

Го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

во
ен

но
й 

ко
лл

ег
иї

 о
ны

мъ
 ж

е г
ен

е-
ра

лъ
-а

нш
еф

ом
 и

 к
ов

ал
е-

ро
мъ

 С
тр

еш
не

вы
мъ

. 

7  
Со

тн
ик

 М
их

ай
ла

 Г
ри

го
рь

ев
ъ 

сы
нъ

 Р
оз

ъм
аз

ны
нъ

, и
с к

о-
за

чь
их

 д
ѣт

ей
. 

У 
не

го
 д

ѣт
и:

 
И

ва
нъ

 о
бу

ча
ет

ся
 гр

ам
от

и,
 

А
ле

rе
й 

ни
че

му
 н

е о
бу

че
нъ

. 

47
    10
 

2 

[1
]7

56
 ге

нв
ар

я 
22

 п
од

пр
а-

по
рн

им
 о

пр
ед

ел
ен

ъ 
О

ст
-

ро
го

ж
ск

ою
 п

ол
ко

во
ю

 к
ан

-
це

ля
ри

ею
. 

 

В 
П

ру
ск

ом
ъ 

по
хо

-
де

 в
ъ 

[1
]7

57
 го

ду
. 

 

[1
]7

62
 ф

ев
ра

ля
 4

 д
ня

 –
 и

с 
по

дп
ра

по
рн

ы
х 

в 
от

ст
ав

-
ку

 со
тн

ик
ом

 го
сп

од
ин

ом
 

ге
не

ра
л-

ан
ш

еф
ом

ъ 
и 

ко
-

ва
ле

ро
м 

П
ет

ро
м 

Їв
ан

ов
ы

-
че

м 
Ст

ре
ш

не
вы

мъ
. 

8  
Со

тн
ик

ъ 
Ла

вр
ен

те
й 

Їв
ан

ов
 

сы
нъ

 П
уш

ка
ре

въ
, и

з к
оз

ач
ь-

их
 д

ѣт
ей

. 
У 

не
го

 д
ѣт

и:
 

Ф
ед

ор
ъ 

– 
в 

сл
уж

бе
 в

 О
ст

ро
-

го
ж

ск
ом

ъ 
гу

са
рс

ко
м 

по
лк

у 

35
    15
  

[1
]7

45
 м

ай
я 

17
 п

од
пр

ап
ор

-
ни

м 
оп

ре
де

ле
нъ

 О
ст

ро
-

го
ж

ск
ою

 п
ол

ко
во

ю
 к

ан
це

-
ля

ри
ею

. 
 

В 
Ы

зю
мс

ко
м 

по
л-

ку
 в

 З
им

не
мъ

 п
о-

хо
де

 в
ъ 

[1
]7

51
-м

 
го

ду
. 

 

[1
]7

62
 н

оя
бр

я 
25

 –
 и

с 
по

дп
ра

по
рн

ы
х 

в 
от

ст
ав

-
ку

 со
тн

ик
ом

 го
сп

од
и-

но
мъ

 ге
не

ра
л-

ан
ш

еф
ом

ъ 
и 

ко
ва

ле
ро

м 
И

ва
но

м 
Ф

е-
до

ро
вы

че
м 

Гл
еб

ов
ы

мъ
. 
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№
 

Зв
ан

ие
 ст

ар
ш

ин
 ї 

их
ъ 

де
те

й 
Ск

ол
ко

 
от

 р
о-

ду
 л

ет
ъ 

Ко
гд

а в
 сл

уж
бу

 в
ст

уп
ил

и 
и 

ка
ки

мї
 н

иж
ни

ми
 ч

ин
ам

и 
пр

ои
сх

од
ил

и 

В 
бы

т
но

ст
ь 

во
 сл

у-
ж

бе
 в

 п
ох

од
ах

 и
 к

о-
ма

нд
ир

ац
ия

х 
бы

ли
 

Ко
гд

а п
ро

из
ве

де
ны

  
в 

ст
ар

ш
ин

ск
ие

 ч
ин

ы
 

пи
са

ре
мъ

, 
И

ва
нъ

 о
бу

ча
ет

ся
 п

о 
ро

си
й-

ск
ий

 п
ис

ат
 и

 н
ах

од
ит

ся
 п

ри
 

не
м,

 
Ти

мо
фе

й 
– 

ни
че

му
 н

е о
бу

-
че

нъ
, 

Се
ме

нъ
. 

 13
   4  

по
лу

-
го

ду
 

 

Бр
ат

ъ 
ев

о 
со

т
ни

къ
 И

ва
нъ

 
И

ва
но

въ
 сы

нъ
 П

уш
ка

ре
в.

 
У 

не
го

 д
ет

и:
 

Да
ни

ло
, 

П
ет

ръ
 гр

ам
от

и 
об

уч
аю

тс
я,

 
М

ат
ве

й 
ни

че
му

 н
е о

бу
че

нъ
. 

30
   11
 

8 2 

[1
]7

56
 ге

нв
ар

я 
12

 п
од

пр
а-

по
ръ

ны
мъ

 о
пр

ед
ел

ен
 О

ст
-

ро
го

ж
ск

ою
 п

ол
ко

во
ю

 к
ан

-
це

ля
ри

ею
. 

В 
ра

зн
ы

х 
ко

ма
н-

ди
ра

ци
ях

ъ.
 

[1
]7

64
 н

оя
бр

я 
12

 –
 и

с 
по

дп
ра

по
рн

ы
х 

в 
от

ст
ав

-
ку

 со
тн

ик
ом

ъ 
го

сп
од

и-
но

мъ
 ге

не
ра

л-
ан

ш
еф

ом
 ї 

ко
ва

ле
ро

мъ
 П

ет
ро

м 
И

ва
-

но
вы

че
м 

О
ли

цо
м.

 
9  

Со
тн

ик
ъ 

Ст
еп

ан
ъ 

Ст
еп

ан
ов

 
сы

нъ
 Г

ол
ов

ан
ев

ъ,
 и

с к
оз

ач
их

 
дѣ

те
й.

 
У 

не
го

 сы
нъ

 С
те

па
нъ

 –
 в

 
сл

уж
бе

 в
 О

ст
ро

го
ж

ск
ом

ъ 
гу

-
са

рс
ко

мъ
 п

ол
ку

 к
ва

рт
ер

ми
-

ст
ро

мъ
. 

35
   18
 

[1
]7

44
 м

ай
я 

26
[!]

 п
од

пр
а-

по
рн

ы
м 

оп
ре

де
ле

нъ
 О

ст
-

ро
го

ж
ск

ою
 п

ол
ко

во
ю

 к
ан

-
це

ля
ри

ею
. 

В 
Ы

зю
мс

ко
м 

Зы
м-

не
мъ

 п
ох

од
е в

ъ 
[1

]7
51

 го
ду

 и
 с 

по
лк

ом
ъ 

на
 к

ри
м-

ск
ой

 ст
еп

е в
 к

ом
-

па
ме

нт
е в

ъ 
[1

]7
58

 
го

ду
. 

[1
]7

62
 го

ду
 н

оя
бр

я 
25

 –
 и

с 
по

дп
ра

по
рн

ы
х 

в 
от

ст
ав

-
ку

 со
тн

ик
ом

ъ 
го

сп
од

ы
-

но
мъ

 ге
не

ра
л-

ан
ш

еф
ом

 и
 

ко
ва

ле
ро

м 
И

ва
но

м 
Ф

ед
о-

ро
вы

че
мъ

 Г
ле

бо
вы

мъ
. 

10
 

 
Со

тн
ик

ъ 
И

ва
нъ

 Ф
ед

ор
ов

ъ 
сы

нъ
 Л

оф
иц

ко
й,

 и
с п

оп
ов

-
ск

их
 д

ѣт
ей

. 
У 

не
го

 сы
нъ

 П
ав

ел
ъ 

ни
че

му
 

не
 о

бу
че

нъ
. 

 

40
   3 

[1
]7

44
 се

нт
яб

ря
 2

1[
!] 

по
д-

пр
ап

ор
ны

м 
оп

ре
де

ле
нъ

 
О

ст
ро

го
ж

ск
ою

 п
ол

ко
во

ю
 

ка
нц

ел
яр

ие
ю

. 

В 
ра

зн
ы

х 
ко

ма
н-

ды
ра

ци
ях

ъ.
 

   [1
]7

64
 н

оя
бр

я 
12

 и
с п

од
-

пр
ап

ор
ны

х 
в 

от
ст

ав
ку

 
со

т
ни

ка
мї

 го
сп

од
ин

ом
ъ 
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№
 

Зв
ан

ие
 ст

ар
ш

ин
 ї 

их
ъ 

де
те

й 
Ск

ол
ко

 
от

 р
о-

ду
 л

ет
ъ 

Ко
гд

а в
 сл

уж
бу

 в
ст

уп
ил

и 
и 

ка
ки

мї
 н

иж
ни

ми
 ч

ин
ам

и 
пр

ои
сх

од
ил

и 

В 
бы

т
но

ст
ь 

во
 сл

у-
ж

бе
 в

 п
ох

од
ах

 и
 к

о-
ма

нд
ир

ац
ия

х 
бы

ли
 

Ко
гд

а п
ро

из
ве

де
ны

  
в 

ст
ар

ш
ин

ск
ие

 ч
ин

ы
 

Со
тн

ик
ъ 

П
ет

ръ
 С

ав
ы

н 
сы

нъ
 

М
ог

ил
ев

цо
въ

, и
с к

оз
ач

их
 

дѣ
те

й.
 

У 
не

го
 д

ѣт
и:

 
Ко

зм
а –

 п
ри

 н
ем

ъ,
 гр

ам
от

и 
об

уч
ен

ъ,
 

Га
вр

ил
о,

 
Ва

си
ле

й 
об

уч
аю

т
ся

 гр
ам

от
и.

46
    22
  13
 

10
 

[1
]7

45
 и

ю
ня

 9
 п

од
пр

ап
ор

-
ны

мъ
 о

пр
ед

ел
ен

ъ 
О

ст
ро

-
го

ж
ск

ою
 п

ол
ко

во
ю

 к
ан

це
-

ля
ри

ею
. 

В 
П

ру
ск

ом
 п

ох
од

е 
въ

 [1
]7

57
 го

ду
. 

 

ге
не

ра
лъ

-а
нш

еф
ом

ъ 
и 

ко
ва

ле
ро

мъ
 П

ет
ро

м 
И

ва
-

но
ви

че
м 

О
ли

цо
мъ

. 

11
 

 

Бр
ат

ъ 
ев

о 
по

дп
ра

по
рн

ой
 

Θ
ед

ор
ъ 

Са
ви

нъ
 сы

нъ
 М

ог
и-

ле
вц

ов
ъ.

 
 У 

не
го

 д
ѣт

и:
 

 50
  

Сл
уж

ил
 д

ей
ст

ви
те

лн
им

 
ко

за
ко

мъ
. 

В 
ра

зн
ы

х 
ко

ма
н-

ды
ра

ци
ях

. 
[1

]7
59

 ап
ре

ля
 2

9 
ис

 к
оз

а-
ко

въ
 о

т
ст

ав
ле

нъ
 п

од
-

пр
ап

ор
ны

мъ
 п

ре
ж

де
 

бы
вш

ею
 О

ст
ро

го
ж

ск
ою

 
по

лк
ов

ою
 к

ан
це

ля
ри

ею
. 

 
Θ

ед
ор

ъ,
 

25
  

Сл
уж

ил
 п

од
пр

ап
ор

ны
м 

съ
 

[1
]7

59
 го

ду
 и

 н
ы

нѣ
 ч

ис
-

ли
тс

я 
не

 п
ож

ел
ав

ш
им

ъ 
в 

гу
са

рс
ку

ю
 сл

уж
бу

. 

В 
по

хо
да

хъ
 н

е 
бы

лъ
, а

 н
ах

од
ил

ся
 

в 
ра

зн
ы

х 
ко

ма
н-

ди
ра

ци
ях

ъ.
 

 

 
Їв

ан
ъ 

со
ст

ои
т

 в
 о

кл
ад

е. 
 

31
  

Сл
уж

ил
ъ 

де
йс

тв
ит

ел
ны

м 
ко

за
ко

мъ
. 

Въ
 [1

]7
57

 го
ду

 
бы

лъ
 в

 П
ру

ск
ом

 
по

хо
де

. 

[1
]7

59
 го

ду
 те

м 
ж

е ч
ин

ом
 

от
ст

ав
ле

нъ
 о

но
ю

 ж
 п

ол
-

ко
во

ю
 к

ан
це

ля
ри

ею
. 

12
 

 
Со

тн
ик

ъ 
Ва

си
ле

й 
И

ль
ин

ъ 
сы

нъ
 Б

аб
ак

ов
ъ,

 и
с к

оз
ач

их
ъ 

дѣ
те

й.
 

У 
не

го
 д

ѣт
и:

 
Гр

иг
ор

ей
 о

бу
ча

ет
ся

 гр
ам

от
и,

 
И

ва
нъ

, 
Ст

еп
ан

 н
ич

ем
у 

не
 о

бу
че

ны
. 

29
    12
 

5 
по

лу
го

ду
 [1

]7
58

 м
ар

та
 2

1 
по

дп
ра

-
по

рн
ы

мъ
 о

пр
ед

ел
ен

ъ 
О

ст
-

ро
го

ж
ск

ою
 п

ол
ко

во
ю

 к
ан

-
це

ля
ри

ею
. 

В 
ра

зн
ы

х 
ко

ма
н-

ды
ра

ци
ях

ъ.
 

 

[1
]7

65
 м

ар
та

 2
 о

ны
мъ

 ж
е 

ге
не

ра
ло

м-
ан

ш
еф

ом
ъ 

и 
ко

ва
ле

ро
м 

О
ли

це
мъ

 о
т

-
ст

ав
ле

нъ
 со

тн
ик

ом
 и

 
ны

нѣ
 н

ах
од

ит
ся

 п
ри

 к
о-

ло
ни

ст
ах

. 
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№
 

Зв
ан

ие
 ст

ар
ш

ин
 ї 

их
ъ 

де
те

й 
Ск

ол
ко

 
от

 р
о-

ду
 л

ет
ъ 

Ко
гд

а в
 сл

уж
бу

 в
ст

уп
ил

и 
и 

ка
ки

мї
 н

иж
ни

ми
 ч

ин
ам

и 
пр

ои
сх

од
ил

и 

В 
бы

т
но

ст
ь 

во
 сл

у-
ж

бе
 в

 п
ох

од
ах

 и
 к

о-
ма

нд
ир

ац
ия

х 
бы

ли
 

Ко
гд

а п
ро

из
ве

де
ны

  
в 

ст
ар

ш
ин

ск
ие

 ч
ин

ы
 

13
 

 
Со

тн
ик

ъ 
П

ет
ръ

 И
ли

нъ
 сы

н 
Че

бо
та

ре
вс

ко
й,

 и
з к

оз
ач

их
 

дѣ
те

й.
 

У 
не

го
, Ч

еб
от

ар
ев

ск
аг

о,
 д

ит
и:

Θ
ед

ор
ъ 

– 
в 

Ка
ли

тв
ян

ск
ом

ъ 
ко

ми
са

рс
тв

е п
ис

ар
ем

ъ,
 

Їв
ан

ъ 
сл

уж
ит

 п
ри

 О
ст

ро
-

го
ж

ск
ой

 п
ра

ви
нц

їа
лн

ой
 

ка
нц

ел
яр

їи
 к

ан
це

ля
ри

ст
ом

, 
И

ль
я 

ка
пе

ис
то

мъ
 у

 к
ол

он
и-

ст
ов

ъ 
на

хо
ди

тс
я.

 

57
    30
  25
   15
 

[1
]7

32
 a

ев
ра

ля
 2

9 
сл

уж
ил

 
по

дк
ан

це
ля

ри
ст

ом
 и

 к
ан

-
це

ля
ри

ст
ом

, о
пр

ед
ел

яе
м 

бы
л 

О
ст

ро
го

ж
ск

ою
 п

ол
ко

-
во

ю
 к

ан
це

ля
ри

ею
. 

 

С 
по

лк
ом

 н
а к

ри
м-

ск
ой

 ст
еп

е в
 к

ом
-

па
ме

нт
е в

ъ 
[1

]7
56

 
го

ду
. 

 

[1
]7

61
 ге

нв
ар

я 
14

 –
 и

с 
ка

нц
ел

яр
ст

ов
 в

 о
т

ст
ав

ку
 

со
тн

ик
ом

 гп
дн

ом
ъ 

ге
не

-
ра

л-
ан

ш
еф

ом
 и

 к
ов

ал
е-

ро
м 

Ст
ре

ш
не

вы
мъ

. 
 

 
 

О
тс

та
вн

ы
е в

ов
се

 о
т с

лу
ж

бы
 

по
дп

ра
по

рн
ы

е 

 
 

 
 

14
 

 
Лу

ка
 А

ле
rѣ

ев
ъ 

сы
нъ

 Т
им

о-
ш

ев
ск

ой
, и

с п
од

пр
ап

ор
ни

че
-

ск
их

ъ 
дѣ

те
й.

 
У 

не
го

 д
ет

и:
 

Ст
еп

ан
 –

 п
ри

 н
ем

ъ,
 о

де
р-

ж
им

ъ 
ло

мо
т

но
ю

 б
ол

ѣз
ни

ю
, 

П
ав

ел
ъ 

гр
ам

от
ы

 о
бу

че
нъ

. 

40
    13
  10
 

[1
]7

46
 ге

нв
ар

я 
16

 о
пр

ед
е-

ле
н 

бы
вш

ею
 О

ст
ро

го
ж

-
ск

ою
 п

ол
ко

во
ю

 к
ан

це
ля

-
ри

ею
. 

 

В 
ра

зн
ы

х 
ко

ма
н-

ды
ра

ци
ях

. 
 

[1
]7

56
 о

кт
яб

ря
 2

5 
дн

я 
те

м 
ж

е ч
ин

ом
ъ 

от
ст

ав
ле

нъ
 

по
лк

ов
ою

 к
ан

це
ля

ри
ею

. 
 

15
 

 
И

ва
нъ

 О
си

по
въ

 сы
нъ

 К
о-

ре
цк

ой
, и

с к
оз

ач
их

ъ 
дѣ

те
й.

 
У 

не
го

 д
ѣт

и:
 

Їв
ан

ъ,
 

П
ав

ел
ъ 

об
уч

аю
тс

я 
гр

ам
от

и.
 

 

40
   12
 

7 

[1
]7

52
 и

ю
ня

 1
9 

оп
ре

де
ле

н 
О

ст
ро

го
ж

ск
ою

 п
ол

ко
во

ю
 

ка
нц

ел
яр

ие
ю

. 

В 
ра

зн
ы

х 
ко

ма
н-

ди
ра

ци
ях

. 
 

[1
]7

56
 н

оя
бр

я 
5 

дн
я 

те
м 

ж
е ч

ин
ом

 о
т

ст
ав

ле
нъ

 
О

ст
ро

го
ж

ск
ою

 п
ол

ко
во

ю
 

ка
нц

ел
яр

ие
ю

. 
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№
 

Зв
ан

ие
 ст

ар
ш

ин
 ї 

их
ъ 

де
те

й 
Ск

ол
ко

 
от

 р
о-

ду
 л

ет
ъ 

Ко
гд

а в
 сл

уж
бу

 в
ст

уп
ил

и 
и 

ка
ки

мї
 н

иж
ни

ми
 ч

ин
ам

и 
пр

ои
сх

од
ил

и 

В 
бы

т
но

ст
ь 

во
 сл

у-
ж

бе
 в

 п
ох

од
ах

 и
 к

о-
ма

нд
ир

ац
ия

х 
бы

ли
 

Ко
гд

а п
ро

из
ве

де
ны

  
в 

ст
ар

ш
ин

ск
ие

 ч
ин

ы
 

16
 

 
П

ав
ел

ъ 
Да

ни
ле

въ
 сы

нъ
 З

а-
по

ро
ж

цо
въ

, и
с к

оз
ач

их
 

дѣ
те

й.
 

У 
не

го
 сы

нъ
 П

ет
ръ

 в
 сл

уж
бе

 
в 

О
ст

ро
го

ж
ск

ом
ъ 

гу
са

рс
ко

м 
по

лк
у 

ка
пр

ал
ом

ъ.
 

70
   22
 

[1
]7

45
 м

ар
та

 2
2 

в 
по

дп
ра

-
по

рн
ы

е о
пр

ед
ел

ен
ъ 

О
ст

-
ро

го
ж

ск
ою

 п
ол

ко
во

ю
 к

ан
-

це
ля

ри
ею

. 

Во
 м

но
ги

хъ
 к

о-
ма

нд
ир

ац
ия

хъ
 и

 в
 

П
ру

ск
ом

ъ 
по

хо
де

 
въ

 [1
]7

57
 го

ду
. 

[1
]7

57
 го

ду
 ав

гу
ст

а 2
1 

– 
те

м 
ж

е ч
ин

ом
ъ 

в 
от

ст
ав

-
ку

 п
ол

ко
во

ю
 к

ан
це

ля
ри

-
ею

. 

[1
]7

 
 

А
ле

rе
й 

Се
ме

но
въ

 сы
нъ

 Л
о-

фи
цк

ой
, и

с п
оп

ов
ск

их
 д

ѣт
ей

. 
 

42
  

[1
]7

47
 го

ду
 м

ай
я 

18
 д

ня
 –

 
по

дп
ра

по
рн

ы
м 

О
ст

ро
го

ж
-

ск
ою

 п
ол

ко
во

ю
 к

ан
це

ля
-

ри
ею

. 

В 
ра

зн
ы

х 
ко

ма
н-

ди
ра

ци
ях

. 
 

[1
]7

59
 го

ду
 те

м 
ж

е ч
ин

ом
 

в 
от

ст
ав

ку
 Г

ос
уд

ар
ст

-
ве

нн
ою

 в
ое

нн
ою

 к
ол

ле
-

ги
ею

. 
[1

]8
 

 
Їв

ан
ъ 

Де
мя

но
въ

 сы
нъ

 Б
ут

-
ко

в,
 и

с к
оз

ач
их

ъ 
дѣ

те
й.

 
У 

не
го

 сы
нъ

 Θ
ед

ор
ъ 

ни
че

му
 

не
 о

бу
че

нъ
. 

33
  6 

[1
]7

52
 се

нт
яб

ря
 2

9 
дн

я 
в 

по
дп

ра
по

рн
ы

е о
пр

ед
ел

ен
ъ 

он
ою

 ж
 п

ол
ко

во
ю

 к
ан

це
-

ля
ри

ею
. 

В 
П

ру
ск

ом
 п

ох
од

е 
въ

 [1
]7

57
 го

ду
. 

[1
]7

60
 м

ар
та

 1
3 

– 
те

м 
ж

е 
чи

но
м 

в 
от

ст
ав

ку
 го

сп
о-

ди
но

м 
ге

не
ра

лъ
-

ан
ш

еa
ом

ъ 
и 

ко
ва

ле
ро

м 
П

ет
ро

м 
И

ва
но

вы
че

м 
Ст

ре
ш

не
вы

мъ
. 

19
 

 
Як

ов
ъ 

Ге
ра

си
мо

въ
 сы

нъ
 Б

ут
-

ко
въ

, и
з к

оз
ач

их
ъ 

дѣ
те

й.
 

У 
не

го
 д

ѣт
и:

 
М

их
ай

ло
, 

Θ
ом

а п
ри

 н
ем

, г
ра

мо
ти

 о
бу

-
че

ны
, 

Гр
иг

ор
ей

 н
ич

ем
у 

не
 о

бу
че

нъ
.

40
   17
 

11
  2 

[1
]7

47
 н

оя
бр

я 
18

 в
 п

од
-

пр
ап

ор
ны

е о
пр

ед
ел

ен
 

О
ст

ро
го

ж
ск

ою
 п

ол
ко

во
ю

 
ка

нц
ел

яр
ие

ю
. 

В 
ра

зн
ы

х 
ко

ма
н-

ди
ра

ци
ях

. 
[1

]7
60

 н
оя

бр
я 

15
 –

 те
м 

ж
е 

чи
но

м 
в 

от
ст

ав
ку

 в
ы

ш
е-

пи
са

нн
ы

мъ
 гп

дн
ом

 ге
не

-
ра

лъ
-а

нш
еф

ом
ъ 

и 
ко

ва
-

ле
ро

м 
П

ет
ро

м 
И

ва
но

ви
-

че
мъ

 С
тр

еш
не

вы
мъ

. 

20
 

 
Ф

ед
ор

ъ 
Ко

рн
ее

въ
, и

з к
оз

ач
их

дѣ
те

й.
 

У 
не

го
 д

ѣт
и:

 
А

нд
ре

й 
– 

бе
зг

ра
мо

т
но

й,
 п

ри
 

48
[?

]   19
 

[1
]7

31
 го

ду
–

ко
за

ко
м,

 
[1

]7
58

 м
ай

я 
20

 п
од

пр
ап

ор
-

ны
м 

оп
ре

де
ле

нъ
 го

сп
од

и-
но

м 
ге

не
ра

лъ
-

В 
Кр

им
ск

их
 п

ох
о-

да
хъ

 в
ъ 

[1
]7

36
, 

[1
]7

37
, в

 Д
не

ст
-

ро
вс

ко
мъ

 –
 в

ъ 

[1
]7

60
 н

оя
бр

я 
14

 –
 те

м 
ж

е 
чи

но
мъ

 в
 о

тс
та

вк
у 

го
сп

о-
ди

но
м 

ге
не

ра
лъ

-а
нш

еф
ом

 
и 

ко
ва

ле
ро

мъ
 С

тр
еш

не
-
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№
 

Зв
ан

ие
 ст

ар
ш

ин
 ї 

их
ъ 

де
те

й 
Ск

ол
ко

 
от

 р
о-

ду
 л

ет
ъ 

Ко
гд

а в
 сл

уж
бу

 в
ст

уп
ил

и 
и 

ка
ки

мї
 н

иж
ни

ми
 ч

ин
ам

и 
пр

ои
сх

од
ил

и 

В 
бы

т
но

ст
ь 

во
 сл

у-
ж

бе
 в

 п
ох

од
ах

 и
 к

о-
ма

нд
ир

ац
ия

х 
бы

ли
 

Ко
гд

а п
ро

из
ве

де
ны

  
в 

ст
ар

ш
ин

ск
ие

 ч
ин

ы
 

не
м,

 
М

аr
им

ъ,
 

Ем
ел

ья
нъ

 н
еч

ем
у н

е о
бу

че
ны

. 

 3 2 

ле
йт

на
нт

ом
ъ 

кн
яз

ем
ъ 

Ка
нт

ем
ир

ом
. 

[1
]7

38
, в

 
Хо

тѣ
нс

ко
м 

– 
въ

 
[1

]7
39

-м
 го

де
х.

 

вы
мъ

. 

21
 

 
Θ

ед
ор

ъ 
Ва

си
ль

ев
ъ 

сы
нъ

 Ш
у-

ме
йк

ов
ъ,

 и
с к

оз
ач

их
 д

ѣт
ей

. 
У 

не
го

 сы
нъ

 В
ас

ил
ий

 н
ич

ем
у 

не
 о

бу
че

нъ
. 

29
  2 

Сл
уж

ил
 д

ей
ст

ви
те

лн
ы

м 
ко

за
ко

м.
 

В 
П

ру
ск

ом
 п

ох
од

е, 
гд

е и
 р

ан
ен

ъ 
въ

 
[1

]7
57

 го
ду

. 

[1
]7

63
 д

ек
аб

ря
 2

2 
– 

ис
 

ко
за

ко
въ

 в
 о

тс
та

вк
у 

по
д-

пр
ап

ор
ны

м 
бы

вш
ею

 О
ст

-
ро

го
ж

ск
ою

 п
ол

ко
во

ю
 

ка
нц

ел
яр

ие
ю

. 
22

 
 

О
т

ст
ав

но
й 

ка
пт

ен
ар

му
съ

 
М

ар
ка

 П
ет

ро
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№ 314

1767 р., січня 18. Острогозьк. – “Відомість” за четвертою формою* про 
старшин та їхніх дітей Острогозької провінції Слобідсько-Української гу-
бернії

Вѣдомость о сотниках и подпрапорныхъ, которые в те чины произведены из 
разночинцовъ, не бывъ ни в какой службе, и о ихъ детях, которые в оклад 
не положены ї чегω ради

№
-о

м Јстрогожской правинциї
Отставные 

Сколко 
от роду 

летъ
1 Ротмистръ Игнатей Андреевъ сынъ Путилин – из дворовых лю-

дей покойной действителной штатсъ-дами княгини Екатерины 
Дмитриевой дочери Голициной, по ωтпускной въ [1]763-м году 
Јстрогожскою полковою канцеляриею определенъ в козаки, в 
том же году и в подпрапорные, а из подпрапорных въ [1]765-м 
гωду господиномъ генералъ-аншеaом и ковалеромъ Олицомъ от-
ставленъ ротмитром и нне живет Полатовскаго уѣзду в слободѣ 
Лутовиновой, ни в каких камандирацыях не бывалъ.
У него сынъ Василей ничему не обученъ.

45

10
2 Сотникъ Лука Андрѣевъ сынъ Комаревской – ни в каких каман-

дирациях не бывалъ, из малоросиянъ, былъ в чину подпрапор-
ного козака, а въ [1]757-м году Государственною военною колле-
гиею данъ чинъ сотъничей в отставку.
У него дѣти:
Андрей,
Михайло обучаются грамоты.

45

12
7

3 Алеrей Прокоaѣевъ сынъ Сурминъ – из подданных малороси-
янъ, былъ в Острогожске мещаниномъ, въ [1]757-м году Остро-
гожскою полковою канцеляриею отставленъ подпрапорнымъ, а 
въ [1]758-м от Государственной военной коллегиї награжденъ 
сотником, никогда ни в каких службах ї камандирациях не бы-
валъ.
У него сынъ Иванъ былъ въ [1]764-м году подпрапорным, а въ 
[1]765-м генералом-аншеaом и ковалером Петром Ивановичемъ 
Олицомъ отставленъ сотникомъ; в посылках для высылки не-
плотелщиков в Ызюм и прошедшаго лета при строениї колони-
стамъ домовъ.
У Ивана сынъ Иванъ ничему не обученъ.

40

28

4
4 Сотникъ Дмитрей Петровъ сынъ Сынелников. Отецъ ево Петръ 

Синелниковъ за продолжаемую городовымъ атаманомъ съ [1]722 
году службу въ [1]747-м году Государственною военною

45

* Див. прим. до док. № 313.
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№
-о

м Јстрогожской правинциї
Отставные 

Сколко 
от роду 

летъ
коллѣгиею от ωной за старостию былъ отставленъ и награж-
денъ сотником, а онъ въ [1]747-м году опредѣленъ былъ на ме-
сто ωтца своего городовым атаманомъ, а въ [1]761-м году гене-
ралом и ковалеромъ Олицом по указу Государственной военной 
коллегиї отставлен и дан ему чинъ сотничей, бывалъ в разных 
камандирациях.
Братъ ево родной сотник Иванъ Синелниковъ въ [1]764-м году 
Острогожскою полковою канцеляриею определенъ подпрапор-
нымъ и в том же году генералом и ковалеромъ Олицомъ отстав-
ленъ сотником; ни в каких камандирациях не бывалъ.
У Дмитрия дѣти:
Алеrей,
Владимиръ.
У Ивана сынъ Иванъ ничему не обученъ.

25

5
2
2

5 Сотник Петръ Ивановъ сынъ Никитинъ – ис протопопских де-
тей, былъ в козачих свойственниках, а въ [1]758-м году Остро-
гожскою полковою канцеляриею определенъ подпрапорнымъ, а 
въ [1]762 году в отставку данъ чин сотничей Государственною 
военною коллегию; нне живетъ в городе Старом Осколе и ни в 
каких по Острогожской правинциї случающихся командирациях 
не бывал и не употреблялся.

26

6 Сотник Василей Матвѣев сынъ Протасов – ис козачих дѣтей, въ 
[1]764 Острогожскою полковою канцеляриею опредѣленъ былъ 
подпрапорным и в том же году генералом-аншеaомъ и ковале-
ромъ Олицом отставленъ сотникомъ, бывалъ в разных каман-
дирацияхъ.

25

7 Сотник Θедоръ Семеновъ сынъ Красовской – из малоросиянъ, 
въ [1]759 году Острогожскою полковою канцеляриею определенъ 
подпрапорнымъ, а въ [1]762-м Военною коллегиею отставленъ 
сотником, в камандирациях нигде не бывалъ; в Острогожске и в 
правинциї ωной жителствомъ не находится, а гдѣ нне живетъ, 
известия нетъ.

30

8 Алеrѣй Никитинъ сынъ Сребдолской – ис поповских детей, въ 
[1]762 Острогожскою полковою канцеляриею определенъ былъ 
подпрапорным, а въ [1]764-м генералом и ковалером Олицом 
отставленъ сотником; нне жителство имеетъ в Ызюмской 
правинциї; ω службах ево неизвестно.

40

9 Подпрапорной Тимоaей Ивановъ сынъ Коренев – ис казачих 
дѣтей, въ [1]765-м году Острогожскою полковою канцеляриею 
определенъ в подпрапорные, в коем званиї и нне состоит, бы-
валъ в разных камандирациях.

56
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№
-о

м Јстрогожской правинциї
Отставные 

Сколко 
от роду 

летъ
У него дети:
Савва,
Данила в Острогожскомъ гусарскомъ полку вахмистрами.

20
9

10 Подпрапорной Петръ Антонов сынъ Мединцов – ис купеческих 
дѣтей города Болхова, въ [1]758-м гωду ωрдером генерала-
порутчика князя Кантемира, а по доношению Волуйской воевод-
ской канцеляриї, велено бывшей Острогожской полковой 
канцеляриї, буде можно ево, Мединцова, то ωпределить в коза-
чью службу, которой тою канцеляриею и опредѣленъ в козаки, а 
въ [1]760-м году тою ж Острогожскою полковою канцеляриею 
отставленъ подпрапорнымъ, в камандирациях не бывал; ннѣ на-
ходится в Меловатскомъ камисарстве депутатом.

29

Всѣ означенные: ротмистръ, сотники, подпрапорные, их дети – 
во ωжиданиї на прежде учиненное представление от Слобод-
ской губернской канцеляриї указа в оклад не положены.
Да сверхъ того, отставные подпрапорные:

1 Θедор Маръков сынъ Свѣтлицкий – ис козачих подпомощиков, 
былъ сотеннымъ городничим, а въ [1]760-м году Острогожскою 
полковою канцеляриею отставленъ подпрапорнымъ.

45

2 Василей Савинъ сынъ Зарудной – ис козачих дѣтей, былъ атама-
номъ и сотеннымъ городничимъ, а въ [1]760-м году Острогож-
скою полковою канцеляриею оставленъ подпрапорнымъ.
Јба ωны состоят с протчими войсковыми жителми в окладе.

45

Михайла Греков
Θедор Татарчуков
Θедор Матвѣевъ
Павелъ Железникωвъ

Еліта Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х років ХVІІІ століття. – Харків, 2008. – 
№ 102. – С. 436–438.

№ 315

1767 р., травня 29. Кіш. – Атестат про службу товариша Тимошівського 
куреня Василя Білого виданий Кошем Війська Запорозького

Данъ сей аттεстатъ изъ Войска Запорожъского Низового оного жъ Войска 
товарищу курεня Тимошѣвского Васылю Стефанову сину Бѣлому

Онъ, Бѣлій, по засвѣдитεльствованію и прεдъставленію вышεписанного 
курεня Тимошѣвского атамана и всεго товариства и другихъ знатнихъ и старихъ 
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товарищεй, в ономъ Запорожскомъ Низовомъ Войске началъ служить съ малыхъ 
εго лѣтъ и въ государствεнныхъ службахъ и войсковихъ посылкахъ, случающихся 
партіяхъ по наряду того курεня находилъся и всѣ войсковіε и курѣнніе надоб-
ности и службы отправлялъ вѣрно, радѣтεльно и бεзъпоткновѣнно. И по тѣмъ 
εго службамъ и по усмотрεнію εго годности отправливанъ былъ въ 1759 году 
по наряду съ того курεня съ протчими товарищи въ Санктъ-Пѣтεрбургъ, ко 
всεвысочайшεму εя импεраторскагj вεличεства двору для получεнія Войску Запо-
рожскому всεмилостивѣйшого жалованья. Въ 1764 году опрεдѣленъ былъ въ тотъ 
Тимошѣвскій курѣнъ атаманомъ і находилъся чрεзъ одинъ годъ и, въ ономъ чину 
будучи, служилъ добропорядочно объходитεльно и всε житεльство своε прово-
ждалъ чεстно бεзъ ималѣйшого порока, а нынѣ, ожεнясь в мѣстεчку Корεбудѣ, 
просилъ отъ Войска Запорожского Низового уволнεнія, а на добропорядочніе 
службы аттεстата.

Почεму мы на чεстноε εго здѣ бытиε и службы рεвностніε и нεпорочніε по 
вышεпоказанному засвѣдитεльствованію и знанію собою и всѣмъ Кошемъ сεй, 
къ нεоставлεнію εго въ Малой Россіи їли гдε жить пожεлаεтъ, εя импεраторскаго 
вεличεства воинскою службою по заслугε εго прописанной, датъ аттεстатъ за под-
писомъ и приложеніεмъ войсковой пεчати, въ разсуждεніи и знаній за подлѣнно 
вышеписанныхъ εго служεбъ вѣрныхъ, объходитεлъства и постоянства доброго 
и отсεлъ отъхода чεстного по жεлатεлъству опрεдѣлили, которой и виданъ.

Ея импεраторскаго вεличεства Войска Запорожского Низового атаманъ 
кошовій Петръ Калнишεвскій с войсковою старшиною і товариствомъ

ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 147, арк. 65 і зв. Оригінал.

№ 316

1771 р., червня 10. “При Бузі між Черталами”. – Лист кошового отамана Вій-
ська Запорозького Петра Калнишевського до президента Малоросійської 
колегії, генерал-губернатора Петра Румянцева з проханням нагородити 
Павла Чернявського за вірну службу чином

Высокосыятεлнѣйший графъ, мылостивій государь и патронъ, 
Пεтръ Алεrандровичъ!

Высокодобродѣтεлніε мылости и благоволεныя при всѣхъ случаяхъ 
щεдро и богато Вашим високографскимъ сиятεлствомъ къ намъ, Войску Запо-
рожскому Нызовому, являεмиε, мы на скрижали нεзабвεнныхъ сεрдεцъ на-
шихъ съ чувствитεлнимъ признаниεмъ и удоволстъвамъ въсεгда содεржуя, 
потому жъ, лстясь вεсма и тεпεрь, осмѣливаεмся трудить Вашε високографскоε 
сиятεлство о сεмъ подноситεлѣ Павлѣ Чεрнявскомъ, какових онъ лѣтъ Вашε 
високографскоε сиятεлство соизволітε εго видѣть пεрсонална. Онъ, будучи 
шляхεтской синъ с Полщи, в Войско Запорожскоε малолѣтнимъ εщε вишεлъ. 
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Зъучившись жε грамоти и въ возврастъ пришεдъ, къ тому ж и о вεрности 
служεбъ высочайшεму всεроссійскому εя імпεраторскаго вεличεства прεстолу 
присягу учиня, с курεня и из Войска счаста опрεдѣляεмый в партияхъ, розьεздахъ 
и протчих комεндирацияхъ, дѣлахъ и во всεмъ нεпорочно, но вѣрно и чεстно 
чрεзъ долгоε до розмиру εщε врεмя здѣсь служилъ. А какъ онъ ужε здѣлался и 
я в началѣ 769 году в гεнварѣ мсцѣ с партиεю запорожского войска козаковъ 
поискъ над нεприятεлεмъ по Кримскомъ стεпу чинилъ, то онъ, Чεрнявскій, какъ 
в ту партію, так мεжду тѣмъ и въ обои позапрошлогодный и прошлогодній 
похода случавшиεсь партии жъ, въ числѣ Войска Запорожского Низового къ 
Очаковской сторонε прεд самую εя крѣпость и понад Чεрнымъ морεмъ къ 
Аджибεйской крѣпости и до устя Днѣпра ходилъ. И билъ при всѣхъ случав-
шихся тогда с нεприятεлεмъ сражεнияхъ и баталияхъ, нε щадя живота и нε 
закривая лица своεго. И что по слабости здоровя и внутрεнноімѣючойся в нεмъ 
болѣзни далшъ ужε таковой службы продолжать явился нεсостоятεлнимъ, по-
тому с прозбы εго, Чεрнявского, отсεль уволнивъ з атεстатомъ в Малую Россію 
выпущεно прошлого 1770 году в сεнтябрѣ мсцѣ с тѣмъ, чтобъ за εго служби 
свободностию с чиномъ пожалованно было съ высочайшεй εя імпεраторскаго 
вεличεства мылости.

Нинε жъ оттоль прибывшы къ намъ, прεдставиль, что онъ полку Пεрε-
яс лав ского в мѣстεчку Крилεѣвε толко ни успѣль ожεнится, то тамошниε 
крилѣεвскіε сотникъ и старшина в разниε отбутки заразъ начали употрεблять 
и употрεбляли, нεвзирая на εго тамъ новость и іностранство. Зъ чεго онъ, 
Чεрнявский, будучи обидимъ просиль нашεго разъсмотрεния и писания къ 
Вашεму высокографскому сыятεлству почεму мы Вашεго высокографского 
сиятεлства всεнижайшε просимъ, чтобъ рεспεктомъ прεдписаннихъ служεбъ, при 
Войски Запорожскомъ чрεзъ многиε года продолжεнныхъ, і по иностранству εго, 
Чεрнявского, в мѣстεчку Крилѣεвѣ ожεнившогось и житεлствовать имѣющого, 
никаковъ тамошний урядъ къ каковым либо и малѣйшимъ отбуткам і пода-
тямь нε привлεкалъ, дому ж в постои ныкому нε отводилъ, а во всεмъ бы εго 
от того навсεгда свободна оставлεно. О томъ εму, Чεрнявскому, многомощноε 
вашεго високографского сыятεлства повεлѣниε дать, и в награждεниε за εго 
службы каковымъ нε послѣднимъ въ отставку чином отεчεски пожаловать нε 
оставить.

В сεмъ мы нεсумѣнно надѣясь приεмлεмъ смεлость съ нашεю прεданностию 
назватся, милостивий гсдрь и патронъ, Вашεго високографского сыятεлства 
нижайшіε слуги атаманъ кошовіи Пεтръ Калнишεвскіи воисковая старшина і 
товариство

ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 147, арк. 126 і зв., 144 і зв. Оригінал.
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№ 317

1773 р., лютого 7. Львів. – Актовий запис про призначення цісарсько-
королівським губернатором Королівства Галичини та Лодомерії графом 
Антоні Пергеном Теофіла Щуки львівським ґродським регентом; присяга 
останнього

Coram magnifico Andrea Severino binominis Dolinianski loci praesentis notario, 
actisque praesentibus castrensibus Leopoliensibus comparens personaliter magnificus 
Theophilus Szczuka, inhaerendo instrumento sub die septima mensis februarii 
anno currenti millesimo septingentessimo septuagesimo tertio ab excellentissimo et 
illustrissimo domino sacri romani imperii comite a Pergen, sacrae caesareo-regiae ac 
appostolicae magestatis commisario plenipotentiario et gubernatore regnorum Galliciae 
et Lodomeriae eidem magnifico Szczuka super munus regentiae actorum praesentium 
dato, cuius instrumenti tenor talis.

Nos sacrae caesareo regiae ac apostolicae maiestatis commissarius plenipotentiarius 
et gubernator regnorum Galliciae et Lodomeriae significamus universis, quibus 
expedit et praesertim dignitariis et incolis terrae Leopoliensis, qui[a] nos habita sibi 
commendatione capacitatis et honestatis magnifici Theоphili Szczuka, viceregentis 
Leopoliensis, idque post liberam huiusce muneris per magnificum Ignatium Karniewski 
in manus nostras depositionem conferri fecimus, prout et praesentibus conferrimus, 
dantes eidem magnifico Theophilo Szczuka validam potestatem, munus regentis 
iuxta praescriptum legum et communem usum obeundi et peragendi, quem, ut pro 
vero et legitimo regente castrensi Leopoliensi omnes agnoscant, praesentibus intimari 
fecimus, idque salvo iuramento super munus hocce regentiae castrensis Leopoliensis 
sub auspiciis augustissimae Mariae Theressiae etc. et iuxta praescriptum iuris gerendum 
per eundem magnificum Theophilo Szczuka coram iudicio castrensi Leopoliensi sive 
uno officiali castrensi solenniter explendo.

Datum Leopoli, die septima februari millesimo septingentesimo septuagesimo 
tertio. Sacr[i] romani imperii comes a Pergen gubernator.

Locus sigilli gubernii.
Post cuius ingrossationem originali eidem generoso Theophilo Szczuka est 

resti[tu]tum.
Juramentum corporale rotha infrascripta.
Ego Theophilus iuro, quod sub nomine et auspiciis augustissimae Mariae Theresiae, 

Romanorum imperatricis viduae, Hungariae, Bohemiae, Galliciae, Lodomeriae reginae, 
archiducis Austriae iuste secundum ius scriptum, amici et inimici, civis et peregrini, 
discrimine sublato, recognitionis quaevis, affectationes, protestationes, manifestationes, 
obductiones, controversias decretorum et alios quosvis actus iuridicos, quicunquead 
suscipiendum et ingrossandum evenerint, comprehendam et fideliter conscribam atque 
ad affectationem cuiusvis extradam, circa obductionem vero, quidquid oculis meis 
videbo, nec augendo nec minuendo quidpiam, in actis connotabo et neque favorem 
neque odium neque praemium neque poenas mihi proposita curabo, sed solum Deum et 
aequitatem in hisque omnibus, quae ad officium meum spectant, iudicium conscientiae 
meae sequar et audiam, aliaque negotia mihi incumbentia fideliter et pro posse meo 
peragam. Sic me Deus adiuvet et sancta crux Jesu Christi, flexis ad immaginem 
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crucifixi Domini nostri Jesu Christi genibus observata iuramentorum solennitate in 
praesentia magnificorum ac generosorum Constantini Pohorecki, burgrabii castri 
praesentis, Caietani Malinowski, thesauraridae Laticoviensis, Josephi Niewęgłowski, 
Petri Grzymała, venatoridae Horodliensis, Pauli Dobrowski, Dominici Kościnski, Ignatii 
Wilczkowski, aliorumque permultorum ad cancellariam praesentem congregatorum, 
rothizante illud sibi ministeriali regni generali provido Joanne Baranowski, officii 
praesentis apparitore, praestitit estque realiter executus.

Пе р е к л а д

Перед вельможним Анджеєм Северином Долинянським, місцевим писарем, 
та львівськими ґродськими актами особисто став вельможний Теофіль Щука, 
бажаючи надати листу правомочності, даного від дня 7 лютого поточного року 
1773, від його світлості графа Пергена, цісарсько-королівського уповноваженого 
комісара та губернатора Королівства Галичини та Лодомерії, цьому вельможному 
Щуці на уряд регента, цього листа зміст такий:

Ми, уповноважений комісар цісарсько-королівського уряду та губернатор 
королівства Галичини та Лодомерії, повідомляємо всім, кому належить, а осо-
бливо достойникам і мешканцям Львівської землі, що ми, маючи рекомендацію 
спроможностей і чеснот вельможного Теофіла Щуки, львівське віце-регентство, 
яке після звільнення вельможним Ігнатієм Карневським до рук наших на збе-
рігання потрапило, згідно з цим і в присутності [свідків] призначаємо, давши 
цьому вельможному Теофілу Щуці потужну владу, уряд регента згідно з ви-
щезаписаним правом і загальним звичаєм провадити і виконувати, щоб його 
за правдивого і законного львівського ґродського регента всі визнавали, в при-
сутності свідків оголошуємо, і добру присягу на уряд львівського ґродського 
регента під проводом цісаревої Марії-Терезії і т.д. і згідно з вищезаписаним 
правом вельможним Теофілем Щукою перед львівським ґродським судом без 
одного ґродського урядника урочисто виконану.

Дано у Львові, дня 7 лютого 1773 [року].
Граф Священної Римської імперії Перген, губернатор.
Місце губернської печатки.
Після впису оригінал повернуто шляхетному Теофілу Щуці.
Особиста присяга записана нижче.
Я, Теофіл, присягаю, що під іменем та проводом цісаревої Марії-Терезії, 

вдови Римського імператора, королеви Угорщини, Богемії, Галичини, Лодомерії, 
архікнягині Австрії, згідно з Божим та писаним правом, друзів і недругів, зем-
ляків та іноземців не розрізняючи, зізнання, прохання, протестації, свідчення, 
оглядини, суперечки, декрети та інші судові акти від кожного приймати і впи-
сувати матиму, завіряти і вірно записувати, також для позову витяги робити, 
під час оглядин же, що мої очі бачитимуть, ні перебільшуючи, ні применшуючи 
до актів нотуватиму, і не задля прихильності, ані ненависті, ані винагороди, ані 
кари, мені запропонованої, не старатимусь, але задля єдиного Бога і рівності в 
усьому, що уряду мого стосується, суд згідно з сумлінням моїм провадитиму і 
слухатиму та інші обов’язки, на мене покладені, вірно і по можливості викону-
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ватиму. Так мені, Боже, допоможи і святий Хрест Ісуса Христа, згинаючись до 
розп’яття Господа нашого Ісуса Христа, виконуючи звичай урочистої присяги 
в присутності вельможних і шляхетних Костянтина Погорецького, бургграфа 
цього замку, Каетана Малиновського, летичівського скарбника, Юзефа Не-
венгловського, Петра Гжимали, городельського ловчого, Павла Домбровського, 
Домініка Косцінського, Ігнація Вільчковського та інших численних, зібраних до 
канцелярії, призначив генеральним возним Яна Барановського, возним цього 
уряду, який є насправді виконавцем.

ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 614, с. 513–516. Запис в актовій книзі. Мова латинська.

№ 318

1773 р., травня 29. [Кіш]. – Лист кошового отамана Війська Запорозького 
Петра Калнишевського до президента Малоросійської колегії, генерал-
губерна тора Петра Румянцева про нагородження полкового старшину 
Василя Бур хановського за достойну службу, підтримане князем Василієм 
Долгоруковим

Высокосіятεлнѣйшій графъ, Пεтръ Алεксандровичъ, мылостивіи гсдрь 
и патронъ!

Нѣсть прεдѣла благодарности нашεй, которою мы обовязанни к Ваше-
му высокографскому сіятεлству. Никакіε заслугы и никаковj чрεзвычайное 
высокопочитаніε нε могутъ Вашεго высокографского сіятεлства о должεніи, 
нε толь всѣхъ какъ многы суть, но и ни εдиного достойно възаимствовать, а 
одно прямоε признаніε нε мεншε какъ сыновнε, ко усεрдству всε охотнѣйшε 
движущійся духъ понуждаεтъ отъ самой искрεнности жεлать Вашεму высоко-
графскому сіятεлству того блага, котороε и тѣмъ всѣмъ, что сεбѣ само помисльно 
и зъбырать соизволитε поспѣшнимъ сопутникомъ да будεтъ. А и пачε εщε нε 
толь въ сіε, но и в тεкущεε врεмя, дажε до поздѣишεй вѣковъ зары восъпрос-
лавить высокоε Вашεго высокографского сіятεлства имя, грεмящоε во всѣхъ 
концεхъ славою, вεликодушиεмъ, мылостию. А при томъ и призрѣниεмъ при 
бѣгающихъ к полученію оноя изъ нихъ жε мы и нинѣ, зъ сεго подъноситεлεмъ, 
Войска Запорожского полковымъ старшиною Василεмъ Бурхановскимъ, притεкая, 
осмѣливаεмъсъ утруждать. Онъ во дни виходу в сіе Воиско имѣлъ своεму воз-
расту лѣтъ счислεніе малое, но когда совεршεннихъ достигъ, тогда, вступивши 
въ службу оную высочайшεму εя импεраторскаго вεличεства всεроссіискому 
прεстолу, по учинεніи присяги радително и чεстно, не толь отъ курεня, въ 
вѣдомѣ коεго обрѣтался, но послѣдоватεлнѣ и отъ самаго ужε Коша продол-
жалъ и многажди, какъ настоящε татарской язікъ вѣдающій, въ Орди и самій 
Кримъ, такъ въ мирноε врεмя, яко и въ началѣ оного отъ Порти нарушεния, 
ко извѣдиванию того посиланъ. По усмотрѣнию жъ εго в томъ способности и 
исправности мεжду означεннимъ врεмεнεмъ 1762 году, по общεму сεго Войска 
приговору, и полковимъ старшиною опрεдѣлεнъ, и былъ въ нинѣшнихъ похо-
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дахъ самъ, а на εго коштѣ и козаки, гдε продолжал службу рεвностно и чεстно. 
Тεпεрь жε εго, жεнившася и живуща въ городѣ Полтавѣ, по рεзону сεго и что 
частіε болѣзнεнния припадки дѣлаютъ εго нε совсѣмъ здорова, отъ службы 
здесь въ Войскε со исъключεниεмъ увольняεмъ. Вашεго жъ высокографского 
сіятεлства, мылостивѣйшего патриота, нижайшε просымъ εго, Бурхановского, 
рεспектомъ бытія въ Войскε Запорожскомъ чрεзъ болшоε врεмя на всεгдашнεй 
εя импεраторскому вεличεству службε, которая имъ благоуспѣшно продолжаεма 
была, съ высочайшεй εя импεраторскаго вεличεства милости, а тутъ особεнно 
и своεго высокого призрѣнія, въ отставку чиномъ малороссійских полковихъ 
старшинъ пожаловать съ подписаниεмъ и дачεю патεнта нε оставить.

А мы в надεждѣ того нεсумѣнны будучи, прεбываεмъ съ высокопочитаниεмъ 
и глубочайшεю прεданностью, мылостивій гсдрь и патронъ, Вашεго высокограф-
ского сіятεлства нижайшиε слуги атаманъ кошовый П. Калнишεвскій, воисковая 
старшина і товариство.

Милостивый гсдрь мой, графъ Пεтръ Алεксандровичъ!
Подноситεль сεго Войска З[апорожского] полковій старшина Василій 

Бур хановскій прεдставлεнъ мнѣ отъ Коша за многиε свои и отмѣнниε службы 
к награждεнию, но какъ жεлание εго простираεтся j получεниε малороссий-
ского чина, от воли Вашεго сиятεлства зависящаго, съ уволнениемъ при томъ 
от службы, то я осмѣливаюсь чрεзъ сие прεпровадить εго въ высокоε Вашεго 
сиятεлства покровитεлство того Войска с милостивого Вашεго сіятεлства к нεму 
призрѣния.

Прεбывая съ совεршεннимъ высокопочитаниεмъ и прεданностью вашεго 
сіятεлства покорнѣйшій слуга князь Василεй Долгоруков

ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 232, арк. 94–95 і зв. Копія.

№ 319

1773 р., серпня 20. “При Бузі між Черталою і Чегаклією”. – Абшит, вида-
ний Кошем Війська Запорозького козаку Кисляківського куреня Марку 
Чабану

По указу εя вεличεства государыни импεратрицы Екатεрины Алεксѣεвны, 
самодεржицы всεроссійской и прочая, и прочая, и прочая

Прεдявитεль сεго, Войска Запорожского Низового курεня Кислякѣвского 
козакъ Марко Чабанъ, по приходѣ в сіе Войско εя импεраторскому вεличεству 
с 1765 года началъ служить и нε тол до нынѣшнεй войни, но и въ jную чрεзъ 
всѣ походи на флотиліи Воиска Запорожского с запорожскимы козаками в устье 
Днεпра в 1769 и 1770-м, а в Дунае, куда оттоль с Днεпра Чεрнимъ морεм и 
мимо крεпости Очаковскую и Кинбурскую проходили, в 1771-м, 1772-м і сεго 
годовъ мая по 14-е противъ нεпріятεлεй турковъ, служил и при одεржаннихъ 
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нε тол надъ самими сими нεпріятεлми, но и надъ ихъ судами въ рѣке Днѣпрѣ 
1769 июня с 8-го, а 1770 годовъ июля 15-го и сεнтябра 25-го, в Дунаε жъ 
εщε і того знамεнитεйшихъ и часчихъ побѣдахъ былъ. А взнакъ при томъ 
мужεства и храбрости и жалованной от εго импεраторскаго вεличεства нашεй 
всεпрεсвѣтлѣйшεй и всεавгустѣйшεй монархини всεмилостивѣйшей госуда-
рыни вмѣстѣ съ протчими запорожскими козаками съ высочайшимъ εя 
імпεраторскаго вεличεства партрεтомъ мεдал получил. Но что в правую руку 
в самомъ случаи сражεния с нεприятεлεмъ стол тяжεло ранεн, яко jною и 
дεйствоват такъ, какъ воεнному должно, нε можεтъ. Потому сεй козакъ Марко 
Чабанъ с данною от εго высокографского сіятεлства гсдна гεнεрал-фεлдмаршала, 
пεрвою εя импεраторскаго вεличεства армиεю повεлѣвающаго, Малой Россіи 
гεнεрал-губεрнатора, прεзидεнта коллεгіи, всѣхъ россійскихъ ординовъ и свя-
тия Анны кавалεра Пεтра Алεrандровича Румянцова салвогвардиεю будучи 
уволεнний, прибывъ нинѣ в Воиско Запорожскоε просил, чтобъ εго в разсуждεніи 
нεдѣиствитεлности в руке изъ Воиска уволит, но в случае надобности с завы-
симостию от Коша и уволεньно. А в засвѣдитεлствование сεго и предписанногj 
выдат откритой лист приговорεнно и виданно изъ Коша Воиска Запорожского 
Низового за подписомъ и войсковою пεчатю сεй и с тѣм, чтобъ не тол внутрь 
Малой Россіи і в сεлѣ Зубаняхъ полку Миргородского, гдε жит пожεлаεт, изъ 
урядовихъ и другихъ кто-либо εго, Чабана, поεлику онъ запорожскии козакъ 
и зависит суть от здεшнεго Коша, нижε к малѣишим употрεблεниямъ нε 
привлεкали и к дому εго дѣла нε имѣли, и оного никому в постои нε отводили, 
но в случаε оказивалис εщε заслужѣ всякое благодѣяние.

Ея импεраторскаго вεличεства Воиска Запорожского Низового а[таман] 
к[ошεвой] П[εтр] К[алнышεвскии], в[оисковая] c[таршина] і т[овариство]

ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 232, арк. 129–130. Відпуск.

№ 320

1774 р., червня 27. “При Бузі між Черталами”. – Абшит, виданий Кошем 
Війська Запорозького козаку Канівського куреня Івану Зубу

По указу ея величества государыни императрицы Екатерины Алексѣевны 
самодержицы всероссійской и прочая, и прочая, и прочая

Сегj предьявитель Войска Запорожского Низового куреня Канѣвского 
козакъ Иванъ Зубъ, в сие Войско пришедши з 1759 года, по учиненіи имъ 
присягы на вѣрность высочайшему ея императорскагj величества всероссіиско-
му престолу службы, таковой въ суть правление въступя и продолжая с куреня 
Канѣвскогj съ козакамы, по ихъ и атамана настоящего свѣдителству, былъ 
поступкахъ честнихъ, какъ въ розьездахъ, такъ и партияхъ, дѣлаемыхъ касателнj 
ко ухранению границъ россійскихъ, какъ jные близкы суть къ сему краю, до 
нинѣшней войни. А в началѣ jной тj есть 1769 года на флотилїи Войска Запо-
рожского зъ запорожскимы козакамы подъ предъводителствjмъ запорожскихъ 
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старшинъ въ низъ по Днепру къ поиску надъ неприятелемъ ходилъ. И тогда при 
разбытїи турецкихъ морскихъ судовъ съ пушками, а въ немъ и самогj непри-
ятеля при пораженіи и плѣненїи турковъ, съ коихъ препровожденнj jтъ Воиска 
Запорожскогj Низовогj и къ высочайшему ея императорскаго величества двору 
и во вторую армию былъ и въ самомъ сраженїи неприятелемъ раненъ jнъ изъ 
ручнагj jгнестрелнагj jрудия пулею въ правое плечие такъ, чтj хотя была 
и есть jтъкровенною рана, содержащая въ себѣ и пулю, jднакъ по горячему 
своему усердию къ службѣ, таковой не толь не jставилъ, но еликj возможнj 
усугублять старателствj прилагалъ, для чегj исправляя jтъ себе лошади и 
въ походы 1770, 1771, 1772, 1773 и сегj 1774 годовъ при Коше въ сторону 
Jчакова ходилъ и, какъ в розъездахъ и партияхъ, такъ и въ случившихъся при 
томъ противу неприятеля сраженияхъ и баталияхъ былъ, где по свидѣтельству 
мужественнj стоялъ. Далше жъ таковой и никакой здесь у Войске службы продо-
лжать не могучы по причинѣ, чтj jтъкритая рана поврежденногj пулею плеча 
великую наносить болѣзнь и всему егj корпусу, просить jнъ, Зубъ, чтобъ его 
jтъселъ уволнить и jтъпустить в домъ егj полку Переясловскогj въ местечке 
Прохоровке имѣющейся, почему и уволень и въ тотъ егj домъ jтъпущенъ. А 
сіе ему, Зубу, выданнj изъ Коша Войска Запорожского Низового за подъписомъ 
и войсковою печатью, чрезъ чтj вышнихъ правытелствъ и властей проситься 
аниякимъ и протчимъ, до кого сіе дойдеть, jпределяеться сему козаку Зубу за 
тѣ имъ достаточное время дj нинѣшней войны и въ сию ревностнj и честнj 
продолжение въ Войске Запорожскомъ Низовомъ ея императорскому величеству 
службы и что по предписанному, будучи jнъ jтъ неприятеля раненъ въ плече, 
таковимъ уже не можетъ настояще дѣйствовать, а потому и служить, во всѣхъ 
добрыхъ случаяхъ всякое благодѣяние jказывать и респектомъ точію къ нему, 
Зубу, яко запорожскому козаку jтъсель завысящему, дѣла не имѣть и не употре-
блять егj дому въ постои никому, чинить же ему, Зубу, до мѣстечка Прохоровкы 
и jбратнj, когда пожелаетъ, свjбjдний пропуск въ силѣ высочайшихъ ея 
императорскагj величества указовъ.

Ея императорскаго величества Войска Запорожскагj Низовогj атаманъ 
кошовий Петръ Калнишевский, войсковая старшина й товариство

ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 232, арк. 236–237. Оригінал.

№ 321

1774 р., жовтня 16. – Атестат про службу козака куреня Полтавського Ми-
хайла Стекловського, виданий Кошем Війська Запорозького

По засвѣдитεлствованїю атамана и товарищεй Войска Запорожского Ни-
зового курεня Полтавъского и по показанїю того куреня козака Мыхайла Ни-
китова сына Стεкловского, онъ, Стεкловскїй, пришелъ въ Войско Запорожскоε 
Нызовоε въ 1758 году, съ коεго, по врεмя нεдавнεй εго въ Ромнѣ жεнытбы, 
при томъ Полтавскомъ курεнѣ находился; и бывши въ присяге высочаише-
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му всероссійскому прεстолу службу зъ запорожскимы козаками проходилъ 
и бывая при том в случавшихся государствεнныхъ войсковихъ и курѣнныхъ 
употрεбленїяхъ, былъ нεдавно кончившейся съ Оттоманскою Портою войны 
въ сторонѣ Очакова при Кошε и в походахъ въ 1769, 1770 и 1771 годах, тожε 
тогда въ партїяхъ розъεздахъ и случавшихся съ нεпърїятεлεмъ сражεніяхъ 1772 
и 1773 годовъ въ такови походи въмѣсто сεбе по козаку посилалъ и состояли 
они и Стεкловский при куренѣ въ вѣдомѣ и распоряженїи тамошнихъ атамана 
и товарищей, от коихъ и завѣрεнно, что они тогда и всεгда чεстно и порядочно 
поступались. И просылъ Стεкловскїй выдать εму на то атεстатъ и уволныть зъ 
сεго Войска и курεня по причинѣ имѣющεйся въ него внутрεной болѣзни и что 
по прεдписанному жεнылся и житиметь онъ на принадлεжащεмъ въ Ромнѣ и 
по той просбѣ онъ, Стεкловскїй, отъсεль уволнεнъ. А атεстатъ на то и на вы-
шепрописанное данъ εму сεй изъ Войска Запорожскаго Низового за подписомъ 
и войсковою пεчатью, чрεзъ которой покорно просится вышнихъ правитεлствъ 
и властεй и послѣдующихъ сεго запорожского козака Стεкловского за тѣ, имъ 
продолженные въ Войске Запорожскомъ службы, пожалованїεмъ высочайшею 
εя импεраторскаго вεличεства мылостыю нε оставить, по примѣру какъ таковою 
нε лишаеми были и до сего отсель выходящїе.

Ея импεраторскаго вεличεства Войска Запорожскаго Низового

ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 147, арк. 179. Відпуск.

№ 322

1774 р.* – Зі статті шведського історика Й.-Е. Тунманна (1777), вміщеної до 
енциклопедичного видання Універсальна географія за редакцією А.-Ф. Бю-
шинга, про запровадження у Кримському ханаті після його унезалежнен-
ня ритуалу інвеститури нового хана з елементами традицій тюркських 
степових імперій

Нині за мирним договором 1774 р. обрання [хана] знов належить тільки 
народу. Чотири крим-бега і окремі уповноважені мурзи з Буджака, Єдисана, 
Джамбойлука і Єдічкуля виконують це іменем народу. Щойно обрання здій-
снилося.

Новообраний хан сідає на середину килима і всі присутні мурзи з непо-
критими головами волають йому гучним голосом: “Коп яша!”, себто “Встань! 
Живи!”**. Після цього крим-беги беруть килим за чотири кінці, піднімають на 
ньому хана угору й об’являють його ханом усіх татарських орд.

Тунманн И.-Э. Крымское ханство / Пер. с нем. Н. Л. Эрнста и С. Л. Белявской. – Симферополь, 
1991. – С. 24. Переклад з німецької мови.

* Датується за змістом.
** Насправді це означає “Многая літа!”
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Історія державної служби в Україні : у 5 т. / [відп. ред. Т. В. Мот-

ренко, В. А. Смо лій ; редкол.: С. В. Кульчицький та ін.] ; Голов. упр. 
держ. служ би України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 
2009. – Т. 3 : Документи і матеріали. V ст. до н. е. – 1774 р. / [упоряд.: 
Г. В. Боряк (кер. кол. упоряд.), Л. Я. Демченко, Ю. А. Мицик]. – 
656 с.

ISBN 978-966-521-519-6
ISBN 978-966-521-524-0 (Том 3)
У першому томі тритомника джерел, що завершує дослідження з 

історії державної служби в Україні та на українських землях, вміщено 
документи і пам’ятки від V ст. до н. е. до 1774 р., тобто від перших згадок 
про державний устрій, особливості управління та функціонування елемен-
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